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Når dette kirkeblad udkommer er 
der sikkert mange, der er optaget af, 
hvilke julekalendere, der kører på 
fjernsynet i år, kommende juleferie, 
julefrokoster og andre juleforbere-
delser. For bladet udkommer i de-
cember, julemåneden. Og dejligt er 
det, når julen nærmer sig med alle 
dens skønne traditioner. Samtidig så 
kan man i denne tid se, at mange har 
en adventskrans med fire lys i. Disse 
lys har noget med julen at gøre, men 
slet ikke kun. For der er en dybere 
mening med disse fire lys. De hand-
ler nemlig om Adventstiden, den tid i 
kirkeåret, som går forud for Julen. 
Og Adventstiden er netop der, hvor 
denne fjerde og sidste artikel om kir-
keårets farver starter. Fra december 
til februar, fra Adventstid til Helligtre-
kongerstiden bevæger denne artikel 
sig. Og ikke mindst i denne periode 
veksler kirkeårets farver. Fra hvid til 
lilla, fra lilla til hvid, fra hvid til rød, 

fra rød til hvid og hvid til grøn. Peri-
oden starter med Adventstiden og 
dens hvide og lilla farver.

Advent – Jesu komme
Advent, som betyder komme eller 
ankomst, Jesu komme. Og gennem 
de fire søndage i Advent hører man 
om, hvordan Jesu komme har flere 
betydninger og dybder. Den foregå-
ende Trinitatistid havde farven grøn, 
som blandt andre ting udtrykte det 
kristne håb på Guds handlen og vir-
ken i verden. At Gud ikke lader et 
kristent menneske i stikken, men at 
han drager omsorg for sine børn og 
ønsker at være der for dem. Og der-
for er 1. søndag i Advent også en fest-
dag, hvor den hvide festfarve bruges 
i kirken. En festdag, fordi kirken her 
fejrer, at Jesus Kristus, Guds Søn dra-
ger ind i Jerusalem. Han vandrer 
ganske vist mod kors og død, men 
ved selve indtoget i Jerusalem viser 
Jesus, at Gud ikke har glemt sit folk, 
at Guds løfter til mennesker står fast. 
At Jesus i sandhed er opfyldelsen af  
de gammeltestamentlige løfter og 
forventninger om en fremtidig freds-
konge, som kommer i Herrens navn. 

Som kommer til verden, men som 
også ønsker at komme ind i ethvert 
menneskes liv og hjerte og fylde det 
med tro og trøst. Den hvide festdragt 
udtrykker her den glæde og forvent-
ning, der er til Jesu komme. Men 
denne forventning fører også 2. søn-
dag i Advent over i forventningen til 
Jesu komme tilbage ved tidernes 
ende for at dømme levende og døde. 
På 2. søndag i Advent er farven lilla, 
farven for anger og bod. Himmelens 
konge, han der ejer al magt i himmel 
og på jorden skal komme igen. Det 
skal et kristent menneske være klar 
til, være forberedt på. På denne søn-
dag hører vi bogstavelig talt om jor-
dens undergang. I den trosbekendel-
se, som vi døbes i troen på, og som 
vi konfirmeres i troen på, i den hed-
der det om Jesus, Guds Søn, at han 
»en gang skal komme igen og dømme 
levende og døde«. Denne del af  tros-
bekendelsen omhandler 2. søndag i 
Advent. Jesus skal engang komme 
igen, og da skal verden for altid for-
andres og forvandles. Men for et-
hvert kristent menneske, da vil Jesu 
genkomst fylde dem med fred og 
glæde. For det betyder, at nu skal 
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og 1. Juledag fejrer vi, at Gud sender 
sin egen Søn til jorden for at leve et 
liv som vort, men samtidig for i sid-
ste ende at dø i vort sted. Guds Søn 
kommer til jorden for at skænke en-
hver, der tror på ham, et evigt håb og 
evigt liv. Derfor er Juleaften og 1. Ju-
ledag festdage og kirkens farve er her 
den hvide eller gyldne festfarve. En 
fest- og glædesfarve som fylder også 
Julesøndag og Nytårsdag. Som de 
fleste nok har erfaret i livet, så kan 
der hurtigt komme skår i glæden. 
Således også i julen. Fantastisk er 
det, at Guds Søn bliver menneske, og 
at Gud ønsker et evigt fællesskab 
med os mennesker. Men det kan ko-
ste dyrt at stå ved sin kristentro. Dyrt 
at ønske at fastholde fællesskabet 
med Gud. Denne pris for efterfølgel-
se møder os 2. Juledag. Kærligheden 
til Gud fører her den blodrøde farve 
med sig i kirken. Blodrød, fordi vi i 
kirken 2. Juledag mindes kirkens før-
ste martyr eller vidne: Stefanus, som 
blev stenet ihjel ikke lang tid efter, at 
Jesus blev korsfæstet. Denne dag 
minder os om, at det kan koste at stå 
fast på sin tro på Gud, og at det også 
gør det den dag i dag i mange lande 
i verden. 

Julen varer ikke lige til påske
Julens glædesfyldte budskab om 
Gud, der blev menneske følges op af  

Det må ikke få os til at være ligegla-
de med naturen, miljøet eller vores 
omgivelser. Nej, vi har som menne-
sker et ansvar. Vi skal tage os af  den 
verden, vi er sat i. Samtidig fortæller 
Guds Ord os, at verden ikke skal be-
stå til evig tid. Uanset hvilke miljøre-
striktioner og sikkerhedsforanstalt-
ninger, vi indfører, så vil verden ende 
ifølge de bibelske forudsigelser. Men 
for enhver der tror på Jesus, da vil 
denne ende ikke være sorg og skrig, 
men fyldt med håb, fred og glæde. 

En sådan fred og håb udtrykker Jo-
hannes Døberen, som spiller en stor 
rolle den tredje og fjerde søndag i Ad-
vent. Han var den omvendelsespræ-
dikant, der banede vejen for Kristus, 
som skulle komme. Bod og anger er 
derfor stadig vigtige sider af  disse 
søndage, hvorfor den liturgiske farve 
stadig er lilla. Johannes Døberen er 
den, der forbereder Jesu virke og 
handlen. Den, der i en verden af  
mørke, peger på Jesus som verdens 
lys og håb, den eneste hvori der er 
frelse at finde.

Julen i al dens mangfoldighed
Og at denne frelse og dette lys for 
alvor kommer til verden, fejrer vi ju-
leaften. Mærkværdigt kan det jo nok 
synes, at et lille uskyldigt barn i en 
krybbe er verdens håb. Men samti-
dig med at være et lille barn, så er 
Jesus også Guds Søn. Og Juleaften 

Guds bolig for altid være sammen 
med hans børn. Nu er Paradis på jor-
den. Nu skal der ikke længere være 
sorg, skrig, smerte, død eller lidelse. 
Men kun glæde, fred og fællesskab 
for enhver, der tror på Jesus, som 
Guds Søn, der blev menneske for at 
gå i døden i vort sted. 2. søndag i Ad-
vent viser os derfor, at Gud dybest set 

har styr på tingene og verden. Det 
kan nok godt være svært at få øje 
på, navnlig med klimaændringer og 
naturkatastrofer, som jo tager til 
mange steder. Mange kan, sikkert 
med god grund, frygte for fremtiden 
og verden. Kan det hele blive ved 
med at bestå og gå? Men ind i denne 
bekymring taler teksten til anden 
søndag i advent. Gud har styr på ver-
den. Verden kører ikke blindt afsted. 
Gud har magten i himmel og på jord. 
Og verden skal ikke bestå til altid. 
Der kommer en dag, en time, et nu, 
hvor Gud i sin almagt og alvidenhed 
har besluttet at nyskabe himmel og 
jord. Det må ikke få os til at være li-
geglade med den verden, vi lever i. Fortsættes på næste side

Gud har  
styr på verden.  

Verden kører ikke 
blindt afsted.  

Gud har magten i 
himmel og på jord. 
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Helligtrekongertiden. Den hvide be-
nyttes selve Helligtrekongersøndag. 
Det fejres, at Kristus virkelig er Guds 
Søn og efterfølgende benyttes den 
grønne vækstfarve. Dels væksten i 
det kristne menneskes trosliv og 
samtidig væksten i forståelsen af  
Jesu guddommelighed og de tegn 
han gjorde, for at vise at det virkelig 
var Guds Søn der var blevet menne-
ske i Jesus Kristus. Perioden beteg-
nes også Epifanitiden. Det græske 
ord epifani kan oversættes med 
åbenbaring, og herigennem under-
streges, at Jesus åbenbarer og afslø-
rer sin guddommelige kraft og her-
lighed gennem de mirakler og 
handlinger, som han foretager sig. 
Julen og Helligtrekongertiden hænger 
således sammen og viser, hvordan 
Guds Søn samtidig er sandt menne-
ske og sand Gud. Samlet peger dette 
også frem mod Påskens begivenhe-
der, hvor Guds Søn går i døden for 
os mennesker, for at vi, i troen på 
ham, må skænkes et håb og en tro 
på et evigt liv med Gud. Med det for-
mål blev Guds Søn menneske, og 
det er værd at huske og skatte om 
midt i al den gode julemad, julega-
verne og familiehyggen. 

Med ønsket om en glædelig ad-
vents- og juletid. 

Fortsat fra forrige side

vil du have besøg?
Sognepræsten tager gerne ud og besøger sognets indbyggere, 
hvad enten det er i hjemmet eller evt. på sygehuset. 

Vil du gerne have besøg af  præsten – eller kender du en, der gerne 
vil – er du velkommen til at rette henvendelse

Luciagudstjeneste
Søndag d. 8. december kl. 19.00 i Ilderhede Kirke
På Sandet Hotel er menighedsrådet vært med aftensmaden 
kl. 17.00. Der er ingen tilmelding, og alle er velkommen!

Hvem skal være Lucia i år og have kronen på? Der bliver truk-
ket lod imellem dem der er interesseret.

Ilderhede Menighedsråd
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Høstoffer i Karstoft
Ved høstgudstjenesten den 29. septem-
ber 2019 i Karstoft Kirke blev der ind-
samlet  4770,50 kr.  som gave.

Disse fordeles således:

New Life Africa  
International ......................i alt 500,00 kr.

De tre børne- 
klubber i sognet  
(Børnefrø, Klub 88 samt  
legestue) får hver  
1100,00 kr. ........................... i alt 3300,00 kr.

Bethesda døgncenter  
tilgodeses med .....................i alt 970,50 kr. 

I alt .................................................4770,50 kr.

Stor tak til dem som har givet en høstgave. 

Karstoft Menighedsråd
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Minikonfirmander
Vi starter undervisningen for minikonfirmander tirsdag d. 
28. januar på Skarrild Skole. 

Minikonfirmander er for 3. klasse.  Undervisningen vil fore-
gå tirsdage kl. 13.20-14.20. 

Som afslutning deltager minikonfirmanderne ved gudstje-
nesten i Karstoft søndag d. 5. april kl. 11 (Palmesøn-
dag). 

Efterfølgende vil der være pølsehorn og sodavand eller saft 
til alle, der deltager. Vel mødt.

Sognepræst Bjarke Nørholm Pihl 

Legestue  Hver anden tirsdag kl. 9.00-12.00 

Kom og leg og hyg med os! Du behøver ikke engang at kunne gå eller noget  
Her må man kravle, savle og hygge med mor eller far. 
Vi laver lidt forskelligt sammen, men der er ALTID tid til at lege!!!

Dorte Sila, tlf. 29 78 46 09 – Marie Storbjerg Kristensen, tlf. 25 54 13 08 
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Karstoft Kirke er bygget i 1902, den 
har som sådan »ingen historie« kun-
ne man fristes til at mene, men intet 
er mere forkert. Ganske vist er histo-
rien ikke så lang som for de middel-
alderlige kirker.

For Karstoft Kirkes vedkommende 
vil vi begrænse os til nogle få oplys-
ninger – særligt interesserede vil 
kunne finde det hele på landsarkivet 
i Viborg.

Karstoft Sogn er et sogn i Herning 
Søndre Provsti.

Karstoft Kirke er opført i røde mur-
sten og består af  kor, skib og et højt 
slankt tårn. Indgangen til Kirken går 
gennem tårnrummet.

Der er 140 siddepladser inde i Kir-
ken, hvor der er bjælkeloft, og alt 
træværk er malet med farvestrålen-
de mønstre. Man bemærker straks 
de spændstige farver, der giver min-
delser om de Norske stavkirker.

Indtil midt i 1890’erne hørte Arn-
borg og Skarrild sogne kirkemæssigt 
sammen, men da Arnborg fik sam-
hørsforhold og skulle dele præst 
med Fasterholt Kirke, opstod ønsket 
om at få en Kirke i den sydlige del af  
Skarrild sogn.

Behovet for at bygge de nye kirker 
hænger sammen med at befolk-
ningstallet gik op. Og dette kunne 
give begrundelse for en udvidelse af  
den samlede kirkekapacitet i sognet. 

På et møde i Karstoft Hedeskole 27. 
januar 1899 nedsatte man et udvalg, 
der skulle arbejde på at få bygget en 
Kirke i Karstoft. Udvalget bestod af  
pastor Petersen, Kr. Hansen Ege-
bjerg. L. Jakobsen, Niels Møller og 
Mads Thomsen.

Man fandt en egnet plads til Kirken 
og kirkegård, og grunden blev skæn-
ket af  Søren Møller Pedersen på 
Gården »Brunsbjerg«.

Finansieringen kom i stand ved ind-
samling på egnen, der findes en liste 
med samtlige betalere, og der var 
57, så interessen var stor. Der blev i 
alt indsamlet 2010 kr, hvilket var ca. 
en tiendedel af  byggesummen. Man 
manglede 230 kr. i, at det beløb, man 
skulle bruge var samlet ind, og man 
lånte disse penge af  Skarrild Mejeri 
»Aalykke«. Arkitekt Ahlmann, Århus 
tegnede Karstoft Kirke,
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Man begyndte at bygge kirken 1. 
august 1901, og sidste sten blev lagt 
22. november samme år, derefter 
kom turen til selve indretningen.

Kirken blev indviet af  biskoppen i 
Ribe i september 1902. 

Alterbilledet er malet af  malerme-
ster C. Bang efter original billedet af  
Constantin Hansen i Torup Kirke på 
Sjælland. Døbefonden er den oprin-
delige udført i lysegrå marmor.

Kirken har haft tre orgler, hvoraf  den 
sidste som blev købt i 2018 og er et 
elorgel, stadig er i brug. Den første 
blev indviet i 1911 – atter efter ind-
samling blandt borgerne. Nr. 2 kom 
til ved Kirkens 75 års jubilæum i 
1977. 

På kirketårnets nordside er et stort 
arkitekttegnet ur, skænket af  søsken-
deparret Marius og Ane Knudsen, 
Karstoft 1988. Der er siden blevet 
installeret automatisk ringning med 

Klokken. Samt der også er automa-
tisk dørlås. 

På Kirkens vestvæg findes et nadver-
billede malet i midten af  1970’erne 
af  John Linå Nielsen, Døvling. 

Der er siden Lavet et børnehjørne, 
så de mindste som kommer i Kirken 
kan male og tegne, Og det kan bru-
ges til kørestolebruger,e så de ikke 
behøver at sidde på gangen i tilfælde 
af  begravelse. 

Kirkens klokke er fra 1935, den op-
rindelige klokke bar indskriften:

Bud jeg bringer: »alt er rede« –  
Kommer, lad os alle bede.

Karstoft Kirke ejer fire messehagler i 
forskellige farver, beregnet til de for-
skellige årstiders Liturgiske handlin-
ger.

På Kirkegården er der 9 fredede 
gravsten 

Kirkegården er smukt anlagt og er 
nydelig, holdt pænt af  graveren. 

Og disse ord gælder endnu:

Hvem du end er,
Som træder ind i denne kirke,
Glem ikke,
At den er Guds Hus.
Stilhed og andagt sømmer sig
på dette sted
Om formår du det,
Så bed en bøn for dig selv,
Og for dem, 
Som her forkynder
Og hører Guds Ord.
Herren velsigne din indgang 
Og din udgang fra nu af
Og til evig tid.
Amen.
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#FAMILIESTØTTE

Gravide taler sammen om de store,  
de smukke og de svære følelser
Folkekirkens Familiestøtte i Herning er klar med nye samtaleforløb for gravide.

Det er stort og smukt at være gravid. 
Men det kan også være overvælden-
de og sætte gang i helt nye tanker og 
følelser, og for nogle gravide kan det 
være svært at gå alene med de tan-
ker og følelser. 

Derfor tilbyder Folkekirkens Familie-
støtte samtaleforløb for gravide, 
hvor der er mulighed for at få luft for 
de overvældende tanker – og måske 
også for at mærke, at man ikke altid 
er helt alene.

Samtaleforløbene har ikke et religi-
øst indhold, men de går tit i dybden 
med eksistentielle emner, som ikke 

er en del af  den almindelige fødsels-
forberedelse. 

- Som gravid er man et helt særligt 
sted i livet, og her kan eksistentielle 
overvejelser om liv og død, sårbar-
hed og ansvar fylde meget. I den 
proces kan de gravide have brug for 
at dele deres tanker og følelser med 
andre, siger Lene Frølund Rasmus-
sen, der er koordinator i Folkekir-
kens Familiestøtte i Herning – og 
desuden selv uddannet jordemoder.

Fuld fortrolighed
Samtaleforløbene foregår i grupper, 
hvor de gravide kan udveksle tanker 
og erfaringer med hinanden i fuld 
fortrolighed. Men forløbene har også 
plads til stilhed og refleksion, og det 
var en af  de ting, der tiltalte Mia Lau 
Iversen fra Herning, der deltog i et 
samtaleforløb i Folkekirkens Fami-
liestøtte. Hun blev gravid, inden hen-
des lille søn fyldte et år, og det satte 
en masse tanker om skyld, skam og 
svigt i gang i hende. 

- Jeg oplevede nogle følelser under 

min anden graviditet, som jeg ikke 
vidste, hvordan jeg skulle takle, og 
det kom ind imellem til at overskyg-
ge, at graviditeten var en kæmpestor 
gave. Jeg så en reklame for Folkekir-
kens Familiestøtte og meldte mig, og 
det var rigtig godt for mig at få sat 
ord på mine følelser og høre histori-
er fra de andre gravide. Det gjorde, 
at jeg kunne give mig selv lov til at 
nyde graviditeten. Jeg fik mulighed 
for at dele tanker, jeg ikke kunne ita-
lesætte overfor mine nærmeste, for-
di tankerne virkede skamfulde. Jeg 
kunne efterfølgende tage hjem og 
åbne op for, hvordan jeg virkelig hav-
de det indeni, og fandt, at det blev 
taget godt imod, og jeg fik ros for, at 
jeg havde gjort noget aktivt for at 
ændre oplevelsen af  min graviditet, 
fortæller Mia Lau Iversen. 

Element af mindfulness
Nogle af  samtalerne foregik i Hede-
agerkirken i Herning, og det gjorde 
noget særligt for Mia Lau Iversen. 

- Samtaleforløbet har et element af  

Som gravid er  
man et helt særligt  
sted i livet, og her  

kan eksistentielle over-
vejelser om liv og død, 
sårbarhed og ansvar 

fylde meget.



mindfulness, hvor man tændte lys 
for barnet, hvor vi sang og den loka-
le præst læste et digt for os. Det fun-
gerede rigtig godt i kirkerum-
met, og det gav mig noget, 
jeg havde brug for – 
uden at jeg vidste, at 
det var det, jeg mang-
lede. Der blev skabt et 
trygt rum omkring os 
– et rum, hvor jeg kun-
ne skabe en tilknytning 
til mit kommende barn, si-
ger hun. 

Folkekirkens Familiestøtte tilbyder 
samtaleforløbene i samarbejde med 
fødegangen på Herning Sygehus. 

Det er gratis at deltage, og der er in-
gen krav til, hvad skal tale om – eller 
om man er troende eller udøvende 

kristen. Det centrale er, at man 
over seks møder har lyst til 

at sætte ord på sine tan-
ker i rum med andre i 
samme situation. 
I Herning kan man 
deltage i samtaleforlø-

bene for gravide i peri-
oden fra 21. oktober til 9. 

december. Man kan finde 
mere information på Facebook 

eller nettet ved at søge på »Folkekir-
kens Familiestøtte Herning«. 

Af  Journalist Troels Witter
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#SIDEN SIDST

Der blev afholdt kartoffel frimesse i 
Ilderhede kirke Søndag d. 18 August. 
Det var lagt op til en alternativ frimes-
se i forhold til en spagetti Gudstjene-
ste, hvor vi her ville spise noget med 
kartofler efter frimessen i stedet for 
spagetti. Og det kan godt siges at det 
blev en anderledes frimesse. 

Både sognepræsten Bjarke, hans hu-
stru Vivian og kirkesanger Anne-Le-
ne, havde brugt tid på at indstudere 
deres opvisning, der var lige ved at gå 
over i dans. Så vildt blev det dog ikke, 
men armbevægelser var der, og alle 
skulle en gang imellem ned i knæ og 
op at stå igen. 

Børnene blev også involveret så de 

var med til at lave en beretning om 
Noas ark. Der var mange dyr der 
skulle med på arken i form af  tøjdyr. 

Selve frimessen blev filmet på video 
og kan ses på hjemmesiden www.mi-
nekirker.dk

Efter frimessen er der så spisning, og 
da det skulle være noget med kartof-
ler, havde Karen lavet Kartoffelsuppe, 
med baconsmuller og flutes. Det var 
meningen at vi skulle spise udenfor, 
men på grund af  det strålende vejr, ja 
det kan man godt kalde det, for det 
væltede ned med regn den dag.

Karen havde fået ideen med at bruge 
maskinhuset til at være i, for der er 
ikke plads til så mange i kirkehuset. 

Maskinhuset var blevet ryddet, så vi 
kunne stille borde og stole ind i det.

Kartoffelsuppen smagte godt, og jeg 
tror alle blev mætte, for der var rige-
ligt af  det.

Efter spisning var der arrangeret nog-
le konkurrencer. Men på grund af  det 
strålende vejr blev dem der skulle 
foregå udenfor aflyst. Indenfor var 
der konkurrence i at lave et kartoffel 
dyr. Både børn og voksne var meget 
kreative. Det var svært bagefter at 
vælge hvem der skulle have præmien 
for det bedste kartoffel dyr. Jeg tror 
alle fik en præmie med hjem.

Carsten Larsen

kartoffelfrimesse i Ilderhede kirke
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Ved høstgudstjenesten blev der ind-
samlet 4250 kr. Pengene er endnu 
ikke fordelt.
Den »gamle« konfirmandstue i Skar-
rild har fået en ansigtsløftning med 

nye vinduer, maling og AV-udstyr. 
Fremover vil de kommende konfir-
mander fra Skarrild og Karstoft blive 
undervist der. 
Der bliver arrangeret buskørsel til og 

fra Sdr. Felding Skole. På denne måde 
vil præsten og eleverne kunne bruge 
kirken i undervisningen.

Skarrild Menighedsråd

Nyt fra skarrild 

#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

kartoffelfrimesse i Ilderhede kirke
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#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Fra Karstoft Menighedsråd vil vi byde 
Per Dyrholm velkommen som ny gra-
ver/kirketjener ved Karstoft Kirke. 

Efter tre måneders prøvetid er Per nu 
fastansat fra d. 15 oktober 2019. I 
prøvetiden har Per vist stor omhu og 
interesse som graver og kirketjener, 
det har derfor været et naturligt valg 
for Menighedsrådet at ansætte Per.

Per bor i Skarrild med sin hustru 
Mona. Har tre børn, en svigerdatter 
og et barnebarn.

Efter endt landbrugsuddannelse blev 
Per ansat ved Indre Mission i DK, 
hvor han var ansat i 26 år som forkyn-
der flere steder i landet. De sidste fem 
år har Per arbejdet ved Engesvang 
Økologi.

Vi ønsker Per held og lykke med hans 
nye job, og håber på godt samarbejde. 
Tag godt imod Per ved Karstoft Kirke.

Karstoft Menighedsråd

Nyt fra Karstoft

Graver og kirketjener Jens Olesen der 
er ansat ved Ilderhede kirke, går på 
pension. Jens går på pension til nytår. 
Den sidste kirkelige handling Jens er 
med til, bliver juleaftensgudstjenesten, 
hvor der bliver lejlighed til at sige farvel 
til ham. Jens har været god til at holde 
kirke samt kirkegård i pæn stand, til 
stor tilfredshed for de besøgende og 
kirkegængere. Ansatte og menigheds-
rådet siger ham tak for den tid han har 
været ansat ved Ilderhede kirke. Vi øn-
sker dig og din familie alt godt i fremti-
den. Ilderhede Menighedsråd

Nyt fra ilderhede

Per Dyrholm

Jens Olesen
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KIRKEBIL
Hvis du har brug for kirkebil, 
kan taxi bestilles på tlf. 97 12 
07 77. (For Ilderhede gælder  
det alle gudstjenester - bestil  
ud og hjem samme tid  
på konto 1120).

Menighedsrådet BESTIL PÅ 
97 12 07 77

DØBTE

13#Se mere på www. minekirker.dk

#SIDEN SIDST

Karl Aagaard Skovly Pedersen  
(Skarrild 03/08)

Thiago Durán Lund 
(Skarrild 04/08)

Hvad gør man ...
EFTER EN FØDSEL?
Forældre skal ikke anmelde en fødsel, men ugifte kan evt. sende 
en omsorgs- og ansvarserklæring til Herning Kirkekontor.

HVIS MAN SKAL HAVE BARNEDÅB?
Her rettes henvendelse til Herning Kirkekontor, Gullestrup Kirke
Løvbakkevej 9, Gullestrup, tlf. 97 12 23 38. Herning Kirkekontor 
vil herefter sende henvendelsen videre til sognepræsten.

HVIS MAN SKAL GIFTES?
Her rettes henvendelse til Herning Kirkekontor, Østre Kirkevej 1, 
7400 Herning, tlf. 97 12 23 38. Herning Kirkekontor vil herefter 
sende henvendelsen videre til sognepræsten.

I TILFÆLDE AF DØDSFALD?
Bedemand og sognepræst kontaktes. Sognepræsten har en 
samtale med de efterladte angående afdøde og begravelsen/
bisættelsen. - Også kirkens graver kontaktes angående gravsted.

ÆRET VÆRE 
HENDES MINDE

VI MINDES
Helga Elkjær Hansen 
(Skarrild 27/07)

#MINEKIRKER.DK

Skarrild-Karstoft og Ilderhede Kirker har en hjemmeside der 
kan findes på  www.minekirker.dk 

Der kommer oplysninger om hvad der sker i de tre sogne. Der 
er kontaktoplysninger til præst og medarbejdere. Man kan se 
billeder og navne på døbte og viede. Nogle af  gudstjenesterne 
bliver optaget på video, og kan ses efterfølgende på hjemmesi-
den. Og meget mere.

TILLYKKE
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#DET SKER I SOGNENE
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Tid arrangement sted

Fredag 6. Adventsmøde/Julefest v. Pastor Samuel 
Sandegaard Høeg, Arnborg. Kl. 18. 
Medbring mad til det antal i kommer.

Skarrild Missionshus

Onsdag 11. Bibelkreds BK 1: Birthe og Allan
BK 2: Inga og Niels E
BK 3: Efter aftale

ja
nu

ar

Mandag 6. Alliance bedeuge Skarrild Missionshus

Onsdag 8. Bibelkreds (Bedeuge) BK 1: Mona og Per
BK 2: Karen og Lars
BK 3: Efter aftale

Torsdag 9. Bedeuge Karstoft Kirke

Onsdag 15. Ejner Lindbjerg, Videbæk Skarrild Missionshus

Fredag 24. Fredagsfamilieaften v. Lærer Kurt Nielsen, 
Holstebro. Fællesspisning kl. 18.00.

Skarrild Missionshus

Onsdag 29. Bibelkreds BK 1: Jette og Ivan
BK 2: Grete og Poul
BK 3: Efter aftale

14

Oplysninger om bibelkreds, klubber o.a. gives gerne af   
Per Dyrholm på tlf. 20 10 30 57.

Alle møder begynder kl. 19.00 fra 2020
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Onsdag 5. Generalforsamling Skarrild Missionshus

Uge 7 Vinterferie

Onsdag 19. Knud Nielsen, Karup. Soldatermission. Skarrild Missionshus

Onsdag 26. Bibelkreds BK1: Marie og Ove
BK 2: Anna Marie
BK 3: Efter aftale

Børnefrø
For børn fra 4 år til og med 4. klasse.
Hver 2. torsdag kl. 15.45-17.00 i 

Skarrild Missionshus. 
Info: Marie Kristensen,  

tlf. 97 19 64 31.

DECEMBER
12.  Juleafslutning for  

forældre og søskende.

Klub 88
Juniorklub fra 4. klasse.  

Ca. hver 2. torsdag kl. 18.30-20.00 
i Skarrild Missionshus. Info: Birthe 

Vendelbo, tlf. 97 19 63 04. 

DECEMBER
 5.  Vi pynter juletræet.
12.  Så koges der bolcher.

JANUAR
 9. Vi ser film.
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Sognepræst 
Bjarke Nørholm Pihl
Skovvænget 19, Skarrild
tlf. 97196004 /29664332
bnp@km.dk
(Fridag mandag)

Skarrild
Kirkesangere 
Flemming Thomasen,
tlf. 30 71 66 48
Anne-Lene Dyrholm
tlf. 30 63 62 31

Organist Henrik Tjagvad 
tlf. 61 65 43 55

Graver Emil Kristensen, 
Solbakken 25, Kibæk
tlf. 29 87 51 22

Menighedsrådets 
formand Birthe Skærbæk 
Pedersen, Skjernvej 129,
tlf. 97 19 63 30

Kirkeværge 
Dorte Arntsen 
Assingvej 21, Skarrild
tlf. 97 19 60 44 

Karstoft
Kirkesangere  
Flemming Thomasen
tlf. 30 71 66 48
Anne-Lene Dyrholm
tlf. 30 63 62 31

Organist Henrik Tjagvad 
tlf. 61 65 43 55

Graver 
Per Dyrholm, 
Søndergårdsvej  7, 
Skarrild. 6933 Kibæk 
tlf. 21 25 56 93. 

Menighedsrådets 
formand Dagmar 
Thomsen, Døvlingvej 6,
tlf. 97 19 63 40

Kirkeværge 
Grete Christensen
Blåhøjvej 13, Karstoft,
tlf. 97 19 61 09

Ilderhede
Kirkesangere 
Flemming Thomasen
tlf. 30 71 66 48
Anne-Lene Dyrholm
tlf. 30 63 62 31

Organist Henrik Tjagvad 
tlf. 61 65 43 55

Graver Jens Peter T. 
Olesen, Hveddevej 34, 
Skarrild, tlf. 41 24 24 78

Menighedsrådets 
formand Maiken Hansen
Kirkebyvej 139, Sdr. Omme
tlf. 75 34 71 24

Kirkeværge Carsten Åge 
Juhl Larsen

Herning
Kirkekontor
Fælles kontor for Herning, 
Fredens, Hedeager, Sankt 
Johannes, Arnborg, Faster-
holt, Skarrild, Karstoft og 
Ilderhede sogne

Kordegne: Jette Nees-
gaard Sørensen og Laila 
Nielsen

Adresse: Gullestrup Kirke
Løvbakkevej 9, Gullestrup, 
mail: lni@km.dk
Tlf. 97 12 23 38

kirkebladet
Kirkebladet udgives af  
menighedsrådene.
Redaktionen: Carsten 
Larsen tlf. 21 76 58 16, 
Marie Kristensen
tlf. 25 54 13 08, 
Birte Mørup 
tlf. 41 19 02 72
og sognepræsten.

Layout & tryk:
Videbæk Bogtrykkeri A·S 15

#KIRKELIG VEJVISER#DÅB TILLYKKE

Lørdag den 3. august  
blev Karl Aagaard 
Skovly Pedersen døbt  
i Skarrild Kirke.

Søndag den 4. august  
blev Thiago Durán Lund 

døbt i Skarrild Kirke.
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dato kirkeåret skarrild karstoft ilderhede

Søndag d. 1. 1. s. i advent 11.00 Frimesse  9.30

Søndag d. 8. 2. s. i advent 11.00 19.00 Luciagudstj.

Søndag d. 15. 3. s. i advent  9.30 Leif  Mortensen

Søndag d. 22. 4. s. i advent 11.00  9.30

Tirsdag d. 24. Juleaften 13.00 og 16.00 15.00 14.00

Onsdag d. 25. Juledag  9.30

Torsdag d. 26. Sct. Stefan 11.00 Julefrimesse

Søndag d. 29. Julesøndag 11.00

Tirsdag d. 31. Nytårsaften

#GUDSTJENESTER

# Hvor intet andet er nævnt, varetager Bjarke Nørholm Pihl gudstjenesten

Ja
nu

ar

Onsdag d. 1. Nytårsdag 14.00

Søndag d. 5. Helligtrekonger 11.00 Frimesse  9.30

Søndag d. 12. 1. s. e. H3K 11.00

Søndag d. 19. 2. s. e. H3K 11.00  9.30

Søndag d. 26. 3. s. e. H3K  9.30 19.00 Lysfrimesse
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Søndag d. 2. S. s. e. H3K  9.30 Laurids Breum

Søndag d. 9. Septuagesima 11.00 Karl Lund

Søndag d. 16. Seksagesima 11.00

Søndag d. 23. Fastelavn 11.00  9.30

ID-nr.: 46879
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