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Sæt fokus på familiens trivsel i efteråret 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i 
hverdagen.  
Kontakt koordinator Lene Frølund Rasmussen på 
23827873 eller lfr@km.dk  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

Vejen videre efter skilsmisse 

Redskaber til en god hverdag for dig og dine 
børn efter skilsmissen. 
Fredage d. 27.9. og 11.10. kl. 9-14 samt 20.11.  
og 15.11. kl. 18-21 

Samtaleforløb for gravide 
Reflekter og tal med andre gravide om dine tan-
ker og følelser. 
6 gange  
Hold 1 start d. 12.8.19 
Hold 2 start d. 21.10.19 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn.  
Fredag-lørdag d. 22-23.11 kl. 9-16 samt to aftener 
efter 3 og 6 måneder.  

Find alle tilbud på  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

2 6 8

kirkebladet.nu

Det farverige kirkeår 2

Ilderhede Kirke  6

Forældrevenner  8

KIRKE 
SOGN &

Skarrild | Karstoft | Ilderhede



2

Af  sognepræst 
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Høsten er over os – øh, nej!
»Høsten er over os«. Sådan indledte 
jeg min kirkebladsartikel for et år si-
den. Artiklen skulle skrives i god tid, 
faktisk i foråret 2018. Derfor satsede 
jeg på, at kirkebladet udkom nogen-
lunde samtidig med, at høsten skulle 
i hus. Men nej, det var på ingen 
måde tilfældet. Et nærmest rekord-
vejr havde gjort, at markerne for 
længst var blevet høstet. I stedet for 
»Høsten er over os«, skulle artiklen 

måske mere passende hedde »Hø-
sten er bag os«. Dog, var det en lille 
trøst, at kartoffelhøsten vist ikke helt 
var overstået alle steder. Og der var 
også lidt efterafgrøder. Så tog jeg al-
ligevel ikke helt fejl – men næsten.

Det var en stor fornøjelse at deltage 
i sidste års fejring af  høsten, og hvor 
var kirkerne pyntet flot op til lejlig-
heden med frugter, grøntsager og 
andre afgrøder. Her kom taknemme-
ligheden til Gud for høstudbyttet vir-
kelig til udtryk gennem den flotte 
udsmykning. 

Høstgudstjenesten falder i år et godt 
stykke inde i den periode i kirkeåret, 
som vi kalder Trinitatistiden, mere 
præcist den 29. september på kirke-

årets 15. søndag efter Trinitatis. I 
denne periode er kirkens farve grøn, 
håbets og vækstens farve. I perioden 
knyttes der et håb til væksten i høst-
udbyttet. Til høstgudstjenesten fej-
res dette høstudbytte, samtidig med 
at også væksten og skønheden i na-
turen, som Gud velsigner os med, 
fejres.

Grøn, grønnere, grønnest  
Dette kirkeblads periode går fra 11. 
søndag efter Trinitatis, den 1. sep-
tember, til sidste søndag i kirkeåret, 
den 24. november. I hele denne peri-
ode er kirkens farve grøn. 

Den grønne farve er dog ikke kun 
forbundet med håb om vækst og ud-
bytte i natur og høst. Samtidig ud-
trykkes gennem den grønne farve 
håbet om, at det kristne menneske 
må lykkes i at trænge dybere og dy-
bere ind i den kristne tro og dens 
indhold. Og at denne vækst i forstå-
elsen af  hvem Gud er, Guds kærlig-
hed, og hvad det vil sige at være et 
Guds barn gennem dåb og tro, også 
må komme til udtryk i livet med an-
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kristen, ikke brydes af  dødens hær-
gen og mørke. Den hvide farve er 
derfor både udtryk for dåbsklædets 
farve og er samtidig også en festfar-
ve. Fest, fordi der til et hvert kristent 
menneske er givet det håb, at fælles-
skabet med Gud aldrig ophører, men 
altid skal forsætte i et evigt paradis. 

Efter dette afbræk forsættes Trinita-
tistidens grønne farve til sidste søn-
dag i kirkeåret, den 24. november. 
Foruden at takke Gud for det forløb-
ne år, takke for de gaver, han i livet og 
i familien har velsignet os med, så 
handler perioden stadig om at vokse 
i livet med Gud og andre menneske.  

Med dette håb bevæger vi os i næste 
kirkeblad ind i adventstiden, hvor 
den grønne farve afløses af  den hvi-
de farve og derefter den lilla. Vi be-
væger os over i forventningstiden. 
Jesu, Guds søns komme til jorden, 
hans komme til os og forventningen 
om, at han engang skal komme igen 
og skabe en ny jord. Men mere om 
dette næste gang.

stene. Mindet og kærligheden til de 
afdøde lever videre i de pårørende. 
Lever videre, for mange ikke blot 
som et svagt, sløret minde, men som 
en stærk og virksom kærlighed, der 
giver kraft og styrke til at leve videre 
i livet på trods af  savnet over den, 
man har mistet. 

Samtidig benyttes den hvide liturgi-
ske farve denne dag af  en bestemt 
årsag. Gennem den hvide farve lov-
priser vi Gud for, at han ved dåben 
gør os til sine børn, at vi ved dåben 
kommer til at høre Jesus til. Og at 
det livsfællesskab, som vi får del i 
ved dåb og et efterfølgende liv som 

dre mennesker. Det være sig venner, 
familie, skolekammerater, arbejds-
kammerater, fritidskammerater eller 
mennesker i øvrigt i vort samfund. 

I Trinitatistiden udtrykkes derved, 
gennem den grønne farve, håbet 
om, at lære Gud bedre at kende og 
en vækst i kærligheden til vore med-
mennesker. 

I hjertet gemt,  
men aldrig glemt
Farven på den messehagel, som 
præsten har på i Trinitatistiden til 
nadveren er derfor grøn i hele tre 
måneder – næsten. For den grønne 
farver afbrydes den 3. november, 
hvor vi i kirken har allehelgensdag. 
Her mindes vi de mænd og kvinder i 
vore sogne, som er døde i det for-
gangne år. Deres navne bliver læst 
op fra prædikestolen. Pårørende in-
viteres. Og ved oplæsningen af  nav-
nene vises det, at de døde er »i hjer-
tet gemt, men aldrig glemt« – som 
det så smukt hedder på flere grav-

…gennem den  
grønne farve  

udtrykkes håbet om,  
at det kristne menneske 

må lykkes i at trænge 
dybere og dybere ind  

i den kristne tro  
og dens indhold
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#OPSLAG
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International gudstjeneste
Fredag den 25. oktober

Den 25. oktober holder Ilderhede Kirke, en international gudstjeneste, i 
Stakroge beboerhus.

Vi tænker det skal være en gudstjeneste hvor vi vil bede nogle herboen-
de udlændinge, samt danskere af  anden etnisk herkomst end dansk, om 
hjælp til at læse indgangsbøn og andet, på deres eget sprog, og præsten 
vil skrive teksten på dansk, så alle kan følge med.

Vi er i gang med at opsøge nogle personer som vil deltage i hele forløbet.

Efter gudstjenesten vil der så være fællesspisning og fællessang på de 
sprog som vi nu finder nationalitet til.

Vi har fundet nogle musikere som gerne vil påtage sig opgaven at spille til 
hele arrangementet, så kan vi spare lidt på vores organist denne gang, og 
lade ham samle kræfter til vi finder på noget andet spændende.

Musikerne kaldes »Gerdas drenge« og kommer fra Århus Folke Musikhus 
– Poul Erik  på bas, Per på violin og Kaj  på harmonika.

Skulle der være nogen som kender nogen der muligvis gerne vil tage del 
i det arbejdsmæssige ved arrangementet, er man velkommen til at kon-
takte Ilderhede menighedsråd.

Herudover skal det bekendtgøres at ALLE er meget velkomne til at del-
tage i hele det internationale arrangement.

Ilderhede Menighedsråd

Årets høst
gudstjenester
Årets høstgudstjenester finder 
sted søndag den 29. sep-
tember. 

I Skarrild og Karstoft Kirke vil 
der traditionen tro være offer-
gang. Børnene fra Børnefrø 
medvirker. 

Foretrækker man en afteng-
udstjeneste tager man i Ilder-
hede Kirke kl. 19.00. Her er 
der også mulighed for at brin-
ge et høstoffer i kirkebøssen 
ved udgangen. Pengene vil 
alle gå ubeskåret til gode for-
mål og modtages med tak.

Sognepræsten
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Højskoleaftener  
i 20192020
Torsdag den 14. november kl. 19.00 
i Stakroge Beboerhus

Radmila Lukic Bardak fra Kibæk kommer 
og fortæller om sit liv som flygtning fra Bos-
nien til Danmark

Entré inkl. kaffe: 80 kr.

Torsdag den 23. januar kl. 19.00  
i Stakroge Beboerhus

Rejsebeskrivelse fra Himalayabjergene af  
Asger og Carsten Pedersen, som er født og 
opvokset i »Købmandsgaarden« i Stakroge

Entré inkl. kaffe: 80 kr.

19. februar kl. 19.00  
på Sandet Hotel

Soldaternes »MOR« Ruth Brik Kristensen 
kommer og fortæller om Ruth, krudt og 
kugler

Entré inkl. kaffe: 80 kr.

Arrangører: 
De samarbejdende foreninger 
og Ældre Sagen i Aaskov

5

Seniorudflugt
Seniorudflugten vil i år blive onsdag den 28. august. 

Afg.  kl. 12.00 Stakroge Beboerhus 
kl. 12.10 Karstoft Kirke 
kl. 12.20 Skarrild Kirke

Vi ankommer til Venø Kirke kl. ca. 14.00, og et medlem af  
Menighedsrådet vil fortælle om den lille kirke. Derefter fore-
står Bjarke Nørholm Pihl en kort gudstjeneste.

Efter gudstjenesten er der kaffe på Venø Kro.

Kl. 16.03 skal vi med færgen tilbage til fastlandet.

Med venlig hilsen
De tre Menighedsråd

Allehelgenssøndag
I løbet af  de senere år er allehelgenssøndag efterhånden ble-
vet en af  de mest velbesøgte søndage landet over. Og det 
forstår man! For flere og flere har fået åbnet øjnene for, hvor 
godt det er at kunne gå et særligt sted hen med sin sorg, sit 
savn eller vemod. Den lille stund efter prædikenen, hvor alle 
navne på det forgangne års døde læses op, er stærk og højti-
delig. 

Også i år markerer vi naturligvis allehelgenssøndag med 
denne gode skik. Det er første søndag i november i alle 
tre kirker.

Sognepræsten
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Lidt om Ilderhede kirkes historie
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Ilderhede Kirke er ikke en gammel 
kirke i forhold til en middelalderkir-
ke. Den blev indviet søndag den 22. 
december 1907. Men inden man var 
nået så langt at kirken var bygget 
færdig og klar tilindvielse, var der 
gået mange år.

Der var i mange år et ønske i flere 
sogne om at få et kapel eller en kir-
ke, og da befolkningen var begyndt 
at vokse i det der senere skulle blive 
Ilderhede Sogn, ønskede man også 
et kapel eller en kirke her. Den 13. 
juli 1879 blev der holdt et møde om 
kirkesagen. Der blev på dette møde 
nedsat et udvalg på tre mand. Ud-
valget indgav samme år et andra-
gende til regering og Rigsdag om at  
få bygget et kapel. Dette blev be- 
handlet samme finansår, men videre  
kom det ikke.

Der blev indsendt et fornyet Andra-
gende til regering og Rigsdag, og nu 
kom der lidt mere skub i det. Der blev 
nedsat en kommission der skulle se 
på forholdene. Der blev i sommeren 
1882 holdt et møde i Ilderhede hos 
Peder Helstrup. Det kunne nu se ud 
til at det skulle gå hurtigt, men sådan 
skulle det heller ikke gå denne gang. 

Mændene var begyndt at blive gam-
le, og i 1890 blev der nedsat et nyt 
udvalg med friske kræfter. For at vise 
regering og Rigsdag at det lå dem 
stærkt på sinde, gik udvalget rundt til 
beboerne for at tegne et bidrag til sa-
gens videre fremme. Der blev tegnet 
ca. 2.000 kr. Det lyder ikke af  så me-
get i dag, men dengang var det man-
ge penge. 

Først i 1906 tog man fat på opførel-
sen af  Ilderhede Kirke, efter mange 
møder, og loven der blev vedtaget af  
regeringen og Rigsdag.

Jorden til kirken og kirkegården blev 
skænket af  Kristian Peder Pedersen.

Grundsten blev nedlagt den 27. april 
af  provst Nyholm. I løbet af  somme-
ren blev kirken bygget, og i efteråret 
stod den klar til brug.

Det nye præsteembede blev opslået, 
og man ventede at indvielsen af  kir-

ke og indsættelse af  præst skulle 
foregå samtidig. Det skete dog ikke. 
Biskoppen mente ikke den nye kirke 
skulle stå tom julen over. Han sørge-
de for at få præsten fra Sønder 
Omme til at forrette tjeneste i Ilder-
hede Kirke til den nye præst kom. 

Kirken blev indviet lige før jul, søn-
dag den 22. december 1907. Kirke-
klokken kaldte folk sammen til guds-
tjeneste i den nye kirke. Kirken var 
fyldt til bristepunktet på den kolde 
vinterdag. Det havde ikke fået folk til 
at blive hjemme.

Lovgivningen bevilgede en sum på 
18.500 kr. og sammen med de 2000 
kr., der var blevet samlet ind, var det, 
hvad det kostede at bygge kirken på 
det tidspunkt.

Den 9. februar 1908 blev cand. theol. 
Andreas Peter Frølund Blinkenberg 
indsat som den første sognepræst 
for Hoven og Ilderhede Kirker.

Det første alterbillede i kirken viste 
Kristus med armene strakt opad i en 
velsignende gestus mod menighe-
den. Det var et glasmaleri af  Carl 
Bloch. Under et indbrud i 1946, blev 
glasmaleriet ødelagt. Person var ude 
efter altervinen. Hullet hvor glasma-
leriet havde siddet blev muret til, 
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men nu manglede man en altertavle. 
Kunstmaleren Palle Pio fik denne 
opgave. Han malede en altertavle af  
Kristus og de sovende romerske sol-
dater. Den hænger nu i skibets nord-
side.

Den nuværende glasmosaik blev 
indmuret i 1982 i forbindelse med 
kirkens 75-års jubilæum. Det er lavet 
af  kunstneren Knud Lollesgaard. 

Mosaikken motiv er korset, livstræ-
et, døden og opstandelsen. Der er 
en projektør udenfor der lyser mosa-
ikken op, og især ved aftengudstje-
nester tager mosaikken sig godt ud.

Ved jubilæet lavede Tinne Kjær en 
smuk alterdug. Tidligere havde Mary 
Andersen lavet en. De to alterduge 
pryder stadig alterbordet.

Det gamle orgel var blevet træt, og 
der blev installeret et nyt i 1971, som 
er det nuværende orgel. Det lettede 
graveren for det store arbejde at træ-
de blæsebælgen.

I 1997 under en større renovation af  
tårnet, blev der bevilliget penge til 
en klokke mere til at kalde til kirke 
med.

Som mange andre kirker i Danmark 
har også Ilderhede Kirke sit skib 
hængende ned fra loftet. Skibet bæ-
rer navnet Margrethe og er skænket 
af  gårdejer Niels Jensen og hustru 

Karen. Det har hængt på sin plads 
siden 1923.

Dette er kun et lille uddrag af  kir-
kens historie jeg har plukket ud. 

I forbindelse med Ilderhede Kirkes 
100-års jubilæum blev en jubilæ-
umsbog udgivet af  Ilderhede Me-
nighedsråd. Denne bog blev uddelt 
til husstandene i sognet. Der kan læ-
ses meget mere om kirkens og om-
egnens historie i denne bog.

Der er stadig bøger tilbage, Er I til-
flyttere efter den tid, hvor bogen 
blev uddelt, og er interesseret i at 
vide mere, er I 
velkomne til at 
henvende jer til 
én i menigheds-
rådet for at få en 
bog udleveret.

Carsten Larsen
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#FAMILIESTØTTE

Forældrevenner 
gør en forskel i hverdagen
Folkekirkens Familiestøtte hjælper børnefamilierne med støtte og sparring, 
så hverdagens små og store udfordringer ikke ender med at køre familielivet af  sporet.

Børnefamilierne kender det kun alt 
for godt. Stressede morgener, hvor 
alle kommer skævt ud af  døren.

Skænderier med teenageren. Børn, 
der næsten ikke er til at hive væk fra 
skærmen – eller som ikke er til at 
drive i seng uden skrig og skrål. Der 
er udfordringer nok i livet som foræl-
der.

Mange forældre vil gerne lave om på 
tingene og undgå, at de små prakti-
ske ting i hverdagen kommer til at 
fylde for meget i familiebilledet. Det 
kan de nu få hjælp til gennem Folke-
kirkens Familiestøtte, som har et 
korps af  forældrevenner, der kan 
træde til med hjælp og støtte.

Små ting skaber  
store forandringer
- Det er ofte små ting, der skal til for 
at skabe en stor forandring i hverda-
gen. Men det kan være svært at lave 
selv små ting om. Alle børnefamilier 

kan have brug for støtte, viden og 
værktøjer for at give familien en bed-
re hverdag, og det er præcis det, vi i 
Folkekirkens Familiestøtte tilbyder 
forældre. Hos os kan du få personlig 
sparring til lige netop den udfor-
dring, der fylder i din familie, fortæl-
ler Lene Frølund Rasmussen, der er 
koordinator for Folkekirkens Fami-
liestøtte i Herning.

- Vores forældrevenner er helt almin-
delige mennesker, som har lyst til at 
gøre en forskel for en børnefamilie 
ved at besøge familien cirka en gang 
om ugen eller hver 14. dag og snak-
ke med forældrene om de udfordrin-
ger, de oplever. De er ikke eksperter 
eller behandlere, men kommer som 
medmennesker der har tid til at lytte 
og bakke op om de forandringer for-
ældrene ønsker, siger Lene Frølund 
Rasmussen.

Et års gode erfaringer
Ordningen med forældrevenner er 

et gratis tilbud til helt almindelige 
børnefamilier. Det koster ikke noget, 
og man behøver ikke være kirkeligt 
aktiv for at tage imod tilbuddet, som 
ikke har en religiøs dagsorden.

Forældrevennerne har nu kørt i et 
års tid, og erfaringerne er rigtigt 
gode.

- Folkekirkens Familiestøtte har be-
tydet, at jeg er blevet mere tryg i min 
rolle som mor, fortæller en forælder, 
der har fået sparring og støtte af  en 
frivillig forældreven fra Folkekirkens 
Familiestøtte.

Dette efterår kan du f.eks. sætte fo-
kus på det gode parforhold, vejen 
videre efter skilsmissen eller famili-
ens skærmvaner.

De frivillige er ikke alene
Folkekirkens Familiestøtte i Herning 
har efterhånden en god flok af  frivil-
lige, der blandt andet fungerer som 
forældrevenner. De frivilliges indsats 
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er grundstenen i Folkekirkens Fami-
liestøtte, og koordinator Lene Frø-
lund Rasmussens opgave er at sikre, 
at ingen kommer til at stå med frivil-
lige opgaver, de ikke kan løfte.

- Som forældreven står du ikke ale-
ne. Du bliver godt klædt på gennem 
kurser, og så er du en del af  et

fællesskab med de andre frivillige og 
med mig som koordinator, siger 
Lene Frølund Rasmussen.

På www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
kan man læse meget mere om tilbud 
til forældrene. Man kan også

finde mere information om, hvordan 
man kan være med til at gøre en for-
skel som frivillig.

Sæt fokus på familiens trivsel i efteråret 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i 
hverdagen.  
Kontakt koordinator Lene Frølund Rasmussen på 
23827873 eller lfr@km.dk  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

Vejen videre efter skilsmisse 

Redskaber til en god hverdag for dig og dine 
børn efter skilsmissen. 
Fredage d. 27.9. og 11.10. kl. 9-14 samt 20.11.  
og 15.11. kl. 18-21 

Samtaleforløb for gravide 
Reflekter og tal med andre gravide om dine tan-
ker og følelser. 
6 gange  
Hold 1 start d. 12.8.19 
Hold 2 start d. 21.10.19 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn.  
Fredag-lørdag d. 22-23.11 kl. 9-16 samt to aftener 
efter 3 og 6 måneder.  

Find alle tilbud på  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

…hos os kan du få per-
sonlig sparring til lige 
netop den udfordring, 
der fylder i din familie
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#KONFIRMANDER

Skarrild og Karstoft

Søndag den 12. maj blev følgende konfirmeret af  Bjarke Nørholm Pihl fra Skarrild og Karstoft Kirker 
Bagerst fra venstre:  Mads Skovly Nyeland Pedersen, Skarrild - Kristian Davelaar Hansen, Skarrild  

- Mikkel Bøndergaard, Skarrild - Ole Borch Buhl, Karstoft - Kristian Hansen, Skarrild  
- Lone Sandfeld Pedersen, Skarrild.

Forrest fra venstre:  Jasmina Sig Poulsen, Karstoft - Freja Oppelstrup Iversen, Skarrild - Emma Pilgaard, Skarrild  
- Marie Juul Mikkelsen, Skarrild.
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vil du have 
besøg?

Sognepræsten tager ger-
ne ud og besøger sognets 
indbyggere, hvad enten 
det er i hjemmet eller evt. 
på sygehuset. Vil du gerne 
have besøg af  præsten - el-
ler kender du en, der gerne 
vil - er du velkommen til at 
rette henvendelse

Ilderhede

Søndag den 5. maj  
blev følgende konfirmeret  
af  Bjarke Nørholm Pihl  
fra Ilderhede Kirke
Louise Overgaard Larsen

Årets  
julegave

Julegaven i år bliver jule-
koncert med Tjagvad og 
kirkekoret.

Det er planlagt til tors-
dag den 28. november 
i Skarrild Kirke. 

Fri entré

Se annoncen senere i 
Ugeposten.

Karstoft og Skarrild 
Menighedsråd
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#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Søndag den 23. juni holdt vi traditio-
nen tro gudstjeneste i det fri.

Det blev igen i år på Engen i Karstoft, 
da præstegårdshaven ikke var klar ef-
ter ombygningen.

For øvrigt fungerer det rigtigt fint på 
Engen, og med det gamle mejeri som 
spisested. Tak fordi vi måtte låne det.

Der deltog 50 mennesker til en dejlig 
gudstjeneste, hvor Kirkekoret medvir-
kede med skøn sang og musik. Vejret 
var rigtigt fint med masser af  solskin.

Efter gudstjenesten blev der grillet og 
spist dejligt mad fra Meny i Kibæk.

Der blev hygget og snakket ved bor-
dene.

Vi i menighedsrådet er glade for den 
tradition vi nu har fået opbygget gen-
nem de seneste mange år.

Skarrild Menighedsråd

Nyt fra skarrild 

Torsdag den 6. juni startede sportsfe-
sten i Karstoft med en gudstjeneste, 
som traditionen byder. 

Vores sognepræst Bjarke Nørholm 
Pihl forestod gudstjenesten, og der 
var god tilslutning.

Tjagvad og kirkekoret leverede sang 
og musik.

Efter gudstjenesten var menighedsrå-
det vært ved kaffebordet, og derefter 
var der bankospil.

Der er nu blevet ansat en ny graver 
ved Karstoft Kirke, og valget faldt på 
Per Dyrholm fra Skarrild.

Per Dyrholm startede den 15. juli, og 
han er jo kendt med området her.

Per Dyrholm har en prøvetid på tre 
måneder, og i næste kirkeblad vil der 
komme en nærmere omtale af  ham.

Karstoft Menighedsråd

Nyt fra Karstoft

 

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!!!

Mona Dyrholm, tlf. 24 42 27 77 Dorte Sila, tlf. 29 78 46 09



13

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

VELSIGNEDE
Rina L. G. Regalado  
Vilcapuma og  
Richard Svendsen
(Skarrild 22/06)

DØBTE

ÆRE VÆRE 
DERES MINDE

VI MINDES

13#Se mere på www. minekirker.dk

TILLYKKE

#SIDEN SIDST

Louis Valdemar Green Wicker
(Skarrild 26/05) 

Mathilde April Heesgaard Hyllen
(Skarrild 09/06)

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. Grethe Jensen

(Karstoft 23/05)

#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
Se

pt
em

be
r

Tid arrangement sted

Onsdag 4. Møde v. pastor Johannes Esmarch, 
Videbæk.
Fælles med Sdr. Felding

Skarrild Missionshus

Onsdag 11. Bibelkreds BK 1: Mona og Per
BK 2: Anna Marie
BK 3: Efter aftale

Onsdag 18. Møde v. Frank Boel Fyhn, Grindsted Skarrild Missionshus

Fredag 27. Familieaften v. Katja Steffensen, Skjern. 
Fællesspisning kl. 18.00

Skarrild Missionshus

Ok
to

be
r

Onsdag 2. Bibelkreds BK 1: Jette og Ivan
BK 2: Inga og Niels Erik
BK 3: Efter aftale

Onsdag 9. Møde v. fritidsforkynder Jørgen Sand,  
Hammerum

Skarrild Missionshus

Onsdag 23. Bibelkursus Hammerum

Onsdag 30. Bibelkreds BK 1: Marie og Ove
BK 2: Karen og Lars
BK 3: Efter aftale

14

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

No
ve

m
be

r

Onsdag 6. Sangaften v. Organist Inger Kamstrup, 
Sørvad

Skarrild Missionshus

Fredag 15. Familieaften v. familiekonsulent  
Inger Visby Larsen, Skive. 
Fællesspisning kl. 18.00

Skarrild Missionshus

Onsdag 20. Bibelkreds BK 1: Lene og Peder
BK 2: Grete og Poul
BK 3: Efter aftale

Onsdag 27. Bibelkreds BK 1: Annelise
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.

SEPTEMBER
 5.   Vi tegner fra top til tå. 

Børnerådsmøde nr. 3.
19.   Skattejagt hos Heidi og 

Tommy, Søndergårdsvej 8, 
Skarrild.

27.   Fredag kl. 18. Familieaften  
v. Katja Steffensen, Skjern, 
med fællesspisning.

29.   Søndag kl. 11. Karstoft Kirke. 
Høstgudstjeneste.

OKTOBER
10.  Vi tegner hænder.
24.  Pasta Party.

NOVEMBER
 7.   Vi bygger huse.  

Børnerådsmøde nr. 4.
15.   Fredag kL. 18. Familieaften 

v. Inger Visby Larsen, Skive, 
med fællesspisning.

28.  FILM: Sigurd og Jul.

Klub 88
Juniorklub fra 4. klasse.  

Hver 2. mandag kl. 19.00-21.00 
i Skarrild Missionshus. Info: Birthe 

Vendelbo, tlf. 97 19 63 04. 

August
29.  Opstart.

September
12.  Vi går ud.
26.  Indendørsleg.

Oktober
10.  Vi spiller banko.
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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 OG VELSIGNELSE TILLYKKE

Søndag den 26. maj  
blev Louis Valdemar  
Green Wicker døbt  
i Skarrild Kirke.

Søndag den 9. juni  
blev Mathilde April 

Heesgaard Hyllen  
døbt i Skarrild Kirke.

Lørdag den 14. juli  
blev Rina L. G.  
Regalado Vilcapuma 
og Richard Svendsen 
velsignet i  
Skarrild Kirke.
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dato kirkeåret skarrild karstoft ilderhede

Søndag d. 1. 11. s. e. trinitatis  9.30 11.00

Søndag d. 8. 12. s. e. trinitatis  9.30 11.00

Søndag d. 15. 13. s. e. trinitatis  9.30 11.00  Western- 
Frimesse

Søndag d. 22. 14. s. e. trinitatis 11.00 Klaus Møberg

Søndag d. 29. 15. s. e. trinitatis  9.30 Høstgudstj. 11.00 Høstfrimesse 19.00 Høstgudstj.

#GUDSTJENESTER

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

Ok
to

be
r

Søndag d. 6. 16. s. e. trinitatis  9.30 Leif  Mortensen

Søndag d. 13. 17. s. e. trinitatis 11.00

Søndag d. 20. 18. s. e. trinitatis 11.00

Søndag d. 27. 19. s. e. trinitatis Frimesse 11.00  9.30

No
ve

m
be

r Søndag d. 3. Allehelgen  8.30  9.30 11.00

Søndag d. 10. 21. s. e. trinitatis 11.00 Frimesse  9.30

Søndag d. 17. 22. s. e. trinitatis 11.00 Klaus Møberg

Søndag d. 24. Sidste s. i kirkeåret  9.30 11.00

ID-nr.: 46879
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