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Hvis man sådan kommer til at til-
bringe en søndag formiddag i en fol-
kekirke i det danske land, så kan det 
være, at man bemærker noget lidt 
spøjst. Er man ikke faldet i søvn i lø-
bet af  præstens prædiken, i løbet af  
salmerne eller bønnerne, så man når 

meningen med alle de farver? Er det 
et forsøg på at gøre gudstjenesten 
mere farverig og underholdende?

Gudstjenesten er i sig selv farverig 
og stemningsfyldt, så det er nu ikke 
derfor. Nej, der er rent faktisk en rig-
tig god grund til de forskellige farver.

Fasten - lilla med lidt hvidt
I Fasten benyttes den lilla farve, som 
udtrykker en bøn, bods- og fastetil-
stand. Her er Gud i centrum, som 
opretholder og giver af  alt godt i li-
vet. Mange tænker på fastelavnsbol-
ler, når man nævner Faste. Men fak-
tisk er det også en vigtig tid i kirke- 
året. Med de to søndage før og Faste-
lavnssøndag, som i år falder d. 
03.03.2019, indledes fasteperioden, 
som strækker sig helt til påskeugen. 
Fastetiden minder os også om, at alt 
godt kommer fra Gud, og det ikke 
blot er en selvfølge at have ting som 
ejendom og godt helbred. 

til nadveren, da ifører præsten sig 
ofte en hvid kjortel - kaldet alba, og 
en farvestrålende klædning ud over 
kaldet messehagel. Messehagelen kan 
nogen gange være grøn, guld, hvid, 
rød, sort eller lilla. Men hvornår er 
den i grunden hvad og hvorfor? 

Kommer man i kirke i løbet af  perio-
den for dette kirkeblad, marts til maj, 
så vil man se, at farven ændrer sig 
fra lilla til hvid, fra hvid til lilla, fra lil-
la til hvid, fra hvid til sort, fra sort til 
hvid, fra hvid til lilla og fra lilla til 
hvid, og i første del af  juni fra hvid til 
rød. Men hvorfor nu det? Hvad er 

Af  sognepræst 
Bjarke  
Nørholm  
Pihl

Det farverige Kirkeår
del 1

Tegnet af  Camilla Thyrring Ludvigsen
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Den lilla farve afløses i fasten af  den 
hvide festfarve, fordi kirken på Ma-
riæ bebudelsesdag fejrer, at Maria bli-
ver lovet, at hun skal føde selveste 
Guds Søn og kalde ham Jesus. Den-
ne dag ligger derfor præcist ni må-
neder før julen, hvor vi fejrer Jesu 
fødsel. 

vi bliver Guds børn og får Gud til far. 
Her viser den hvide farve på dåbs-
kjolen også det nye liv, som skabes i 
dåben, det nye liv med Kristus. Dette 
nye liv sammen med Kristus kom-
mer også til udtryk dagen før Lang-
fredag, nemlig Skærtorsdag. Også 
Skærtorsdags farve er hvid, for her 
mærkes samværet med Kristus. 
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus 
indstiftede nadvermåltidet sammen 
med sine disciple. Når vi i dag fejrer 
nadver i kirken, så står det i forlæn-
gelse af  Skærtorsdag. I nadveren 
modtager vi Jesu legeme og blod, 
når vi modtager brødet og vinen. Vi 
opnår derved tilgivelse for de synder, 
vi har begået mod Gud, mod vores 
medmennesker og måske også mod 

Fastetiden minder os 
også om, at alt godt 

kommer fra Gud, og det 
ikke blot er en selvfølge 
at have ting som ejen-
dom og godt helbred. 

dyster begivenhed, hvorfor kirkens 
farve på Langfredag er sort. Mørkets 
og sorgens stemning kommer til ud-
tryk ved den sorte farve. Men denne 
sorg og mørke afløses Påskedag af  
fest og glæde. I kirken markeres den 
sejrrige påskedag med den hvide el-
ler gyldne farve. Det hvide eller 
gyldne udtrykker det festlige, som 
ved bryllup. Påskedag er en glædes-
dag, hvor Jesus opstod fra de døde. 
Med opstandelsen er noget nyt ble-
vet til, døden skal ikke have det sid-
ste ord. I troen på, at Jesus var Guds 
Søn, der gik i døden for os menne-
sker, da skal døden heller ikke have 
det sidste ord over os. Da får vi del i 
Kristi opstandelse. Dette kommer 
helt konkret til udtryk i dåben, hvor 

Påsken - blandede farver, 
blandede stemninger
Søndagen efter Mariæ bebudelsesdag 
afsluttes fasten med den lilla bods- 
og fastefarve, hvor Palmesøndag pe-
ger frem mod den lidelse og død, 
som Jesus inden en uge oplever. 
Guds Søn rammes af  Guds vrede 
over synden og tortureres til døde på 
et kors Langfredag. En forfærdelig 
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os selv. Samtidig er nadveren et fæl-
lesskabsmåltid. Her er vi sammen 
med ingen mindre end den korsfæ-
stede og opstandne Kristus. Gud 
selv er nærværende i dette nadver-
måltid. Og det peger samtidig frem 
mod det himmelske måltid, hvor alle 
de, som tror på Jesus Kristus som 
Guds Søn, skal deltage, når vi en-
gang skal forlade denne jord. Skær-
torsdag er derfor en festdag. Og fæl-
lesskabet med Jesus selv udtrykkes 
ved den hvide festfarve. Men efter 3. 
søndag efter påske, så er farven ikke 
hvid, men igen lilla, når vi når til Be-
dedag. Den lilla farve, der her skal 
mindes os om livets skrøbelighed og 
sårbarhed og Guds almagt. 

Frem mod den røde Pinse
Efter Bededag benyttes igen den hvi-
de eller gyldne festfarve, stadig fej-
res den opstandne Kristus, men når 
vi nærmer os Pinsen, kommer Hel-
ligånden og hans virke mere i cen-
trum. Pinsedag og 2. Pinsedag erstat-
tes den hvide farve således med den 
røde farve. Den røde farve kan både 

udtrykke blodet, ilden og kærlighe-
den. 2. Juledag benyttes den røde 
farve, fordi kirken her mindes dens 
første martyr, Stefanus, som blev ste-
net ihjel pga. sin kristentro. Martyr 
betyder vidne, og Stefanus vidnede 
om sin tro på Jesus som Guds Søn, 
selvom det kostede ham livet. 

kunne tale med kraft og sandhed om 
Jesus som Guds Søn. Denne begi-
venhed, og dette budskab om Jesus 
som Guds Søn, der døde på et kors 
for menneskers skyld, var samtidig 
som ringe i vandet, der herefter 
bredte sig ud over den tids kendte 
verden men også den dag i dag bre-
des det ud i verden. Et budskab om 
en farverig Gud, der sendte sin egen 
Søn for at dø på et kors. En sand 
kærlighedserklæring. Pinsen er rød 
som ild, men også rød som kærlig-
hed. Guds kærlighed til en falden 
verden. 

I troen på, at Jesus var 
Guds Søn, der gik i 

døden for os menne-
sker, da skal døden 
heller ikke have det 
sidste ord over os. 

2. Juledag er derfor blodrød. Men 
når den røde farve benyttes Pinsedag 
og 2. Pinsedag, som i år falder den 
10.06, skyldes det mere, at rød også 
er ildens farve. Pinsedag kaldes af  
mange kirkens fødselsdag. Dette for-
di vi i kirken Pinsedag hører om, 
hvordan Helligånden satte sig som 
tunger af  ild over Jesu tilhængere i 
Jerusalem, og hvordan de herefter 
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#ÅRETS KONFIRMANDER

Skarrild kirke  
Søndag d. 12. maj
Ole Borch Buhl

Mikkel Bøndergaard

Emma Pilgaard

Kristian Hansen

Kristian Davelaar Hansen

Freja Oppelstrup Iversen

Lone Sandfeld Pedersen

Mads Skovly Nyeland Pedersen

Marie Juul Mikkelsen

Karstoft kirke  
Søndag d. 12. maj
Jasmina Sig Poulsen

Ilderhede kirke  
Søndag d. 5. maj
Louise Overgaard Larsen
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VELKOMMEN

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

5. maj
arrangement

Søndag d. 5. maj 
kl. 19.00 på 

Kirkepladsen i  
Skarrild  

Det starter med ceremo-
ni på kirkegården, deref-
ter andagt i kirken, og til 
sidst er der mindesam-
menkomst i Kulturcen-
tret, hvor Å-koret medvir- 
ker, og  
Flemming  
Grene  
Thomsen  
holder 
foredrag. 



66

#OPSLAG Sæt fokus på familiens trivsel i foråret 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen.  
Kontakt koordinator Lene Frølund Rasmussen  

For skilte  

For gravide 

For gravide 

For par 

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

Kontakt Koordinator Lene Frølund Rasmussen på 23827873 eller lfr@km.dk 
eller læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden  

Vejen videre efter skilsmisse 

Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn efter skils-
missen. 
Mandage d. 11.3., 18.3 og 25.3 kl. 9-13 + opfølgning 
 

Samtaleforløb for gravide 
Reflekter og tal med andre gravide om dine tanker og følelser. 
6 gange. Løbende nye hold. Se hjemmesiden 

 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn.  
Fredag-lørdag d. 24.-25.5 kl. 9-16 + opfølgning 
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Country aften 
med frimesse
Fredag d. 22. marts kl. 18.00   
i Stakroge beboerhus

Der bliver holdt en frimesse i western stil 
hvor Peder Juul og Kasper Petterson spiller 
til.  Efter frimessen er der spisning med no-
get mexikansk inspireret mad.

Peder Juul og Kasper Petterson vil fortsætte 
med country musikken mens vi nyder en 
kop kaffe.

Alle er velkomne!

Ilderhede menighedsråd

Efterkonfirmandlejr 
Onsdag d. 29. maj - søndag d. 2. juni 
tager vi på efterkonfirmandlejr i Polen sam-
men med konfirmanderne i Sdr. Felding og 
Troldhede.

Sognepræsten

Sportsfest i Karstoft
Torsdag d. 6. - lørdag d. 8. juni 

Vi begynder torsdag med gudstjeneste i teltet på stadion 
kl. 18.30 med Bjarke Nørholm Pihl derefter er menigheds-
rådet vært med kaffe og kage.
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Minikonfirmandafslutning
Palmesøndag kl. 11.00 i Karstoft Kirke

Kom og vær med, når minikonfirmanderne afslut-
ter undervisningen med at deltage i gudstjenesten 
kl. 11.00 d. 14. april i Karstoft Kirke. Der vil være 
festlige indslag til denne frimesse. Vel mødt!

Sognepræsten
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Sognepræsten

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

Kaj Munk
Vores nye sognepræst Bjarke Pihl ønskede   
at markere, at det netop den 13. januar var  
90 år siden Kaj Munk og Lise Munk var blevet viet i 
Skarrild Kirke - det foregik omkring midnatstid, og viel-
sen blev foretaget af  Kaj Munks præstekammerat, Skar-
rilds daværende præst Blicher-Winther.

Aftenen startede med en gudstjeneste kl. 19.00, og det 
var en meget veltilrettelagt seance med taler, Kaj Munk 
sange og salmer, afvekslende med digte af  Kaj Munk - 
oplæst af  Bjarkes hustru, Vivian. Kirken var stuvende 
fuld - der var omkring 100 deltagere, og efter gudstje-
nesten blev der i præstegården serveret kaffe med lol-
landsk bagværk - alle var velkomne, og omkring 75 af  
kirkegængerne tog imod tilbuddet og begav sig til præ-
stegården, hvor alle havde en hyggelig time i den nyre-
staurerede præstegård.

Birte Mørup

SIDEN
SIDST

1.  Tak, Fader i det høje                     
     som ville mig fornøje                        
     den lange glade dag.                        
     Med kinden imod puden                 
     jeg ser igennem ruden                     
     din himmels høje stjernetag.          
 
2. Der sidder du jo inde,                   
 der kan min bøn dig finde,               
 den kommer lys og let.                     
 Nu har jeg le´t og leget                     
 og været med til meget.                   
    Nu er jeg åh så dejlig træt.               

3.  Nu kommer søvnens tåge,                                       
    vil du så hos mig våge,
    mens nattens timer gå;
    du sidder mellem stjerner
    og vogter dog og værner
    hernede alle dine små.

4.  Og vil du også være
 i nat hos mine kære
 som nu jeg sover fra,
 hos far og mor blandt andet
 og kongen over landet,
 ja, alle dem, jeg holder af.

5.  Så er der ikke flere,
 så er der ikke mere,
 nu har jeg dit behag,
 så si´r vi bare amen
 og sover alle sammen
 indtil en ny og dejlig dag.

Kaj Munk 1940.
 

HØJSKOLEAFTEN
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00   
i Stakroge beboerhus

Vera Kristensen som er formand for Anker-Fjord ho-
spice støtteforening, kommer og fortæller om hvor-
dan Anker-Fjord hospice er blevet dannet, og hvor-
dan det har udviklet sig til frem til i dag. 

Entré er 80 kr. inkl. kaffebord. Alle er velkomne!

En af Kaj Munks salmer for børn

7



88

#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Nyt fra Karstoft
Menighedsrådet har på et møde den     
12.11.2018 konstitueret sig således:
Formand: Dagmar Thomsen
Næstformand/kontaktperson: Ove Kristensen
Kirkeværge: Grete Christensen
Kasserer: Lilly Svendsen
Medlem: Johnny Kristensen
Sekretær: Sognepræst Bjarke Nørholm Pihl.

Ny graver/kirketjener i Karstoft
Bitten Møller Hansen er blevet ansat ved Karstoft Kirke 
og startede på sit nye arbejde den 11. december 2018.

Bitten stammer oprindeligt fra Silkeborg og tog først en 
uddannelse som materialist i 1994 i Kjellerup. Derefter 
var hun ansat ved Post Danmark i 13 år - og har så kørt 
lastbil i nogle år - hun har kørekort til lastbil med an-
hænger. Hun har arbejdet som gartner i 10 år - hun har 
ikke gartneruddannelsen, men er autodidakt. Hun har som gartner arbejdet ved 
Silkeborg Sygehus og haft hele det område, der hører til sygehuset. Hun holdt til i 
det gamle kapel, hvor hun havde sine redskaber - og hun har lige fundet ud af, at Kaj 
Munk blev ført ud fra dette kapel, efter han var blevet skudt i Hørbylunde Bakker. 

Bitten mener, at hun er kommet på den rette hylde, og hun er glad for arbejdet - det 
er dejligt med den afveksling, der er i arbejdet. Bitten udtrykker, at hun er blevet 
taget godt imod - både af  præsten, menighedsrådet og graverne fra de to andre 
kirker. Bitten bor i Bording og har Carl Emil på 11 år og Anna Sophie på 8 år - og så 
har hun to hunde.

Fra Karstoft Menighedsråd skal der lyde et stort velkommen til vores nye graver/
kirketjener Bitten Møller Hansen. 

Bitten har allerede taget initiativ til mange dejli-
ge ting - blandt andet til jul, hvor hun lavede det 
skønneste hjerte af  gran. 

Vi håber på et godt samarbejde med Bitten 
Møller Hansen.

Karstoft Menighedsråd

Nyt fra skarrild 
Menighedsrådet har 
konstitueret sig således:

Formand: Birthe Skærbæk
Næstformand: Birte Mørup
Kasserer: Lene Juul Mikkelsen
Kirkeværge: Dorte Arntsen
Kontaktperson: Birte Mørup
Medlem: Anna Bente Damgård
Sekretær: Bjarke Nørholm Pihl

Efter nogle travle år med kirkerenove-
ring, renovering af  præstegården og 
ansættelse af  ny sognepræst, holder vi 
en pause i rådet hvad angår nye projek-
ter.

Skarrild Menighedsråd

Nyt fra Ilderhede 
Menighedsrådet har 
konstitueret sig:

Formand: Majken Hansen
Næstformand: Britta Hjelmroth
Kasserer: Inger Hejlesen
Kirkeværge: Carsten Larsen
Kontaktperson og sekretær:  
Karen Kristensen 

Ilderhede Menighedsråd
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DØBTE

ÆRE VÆRE 
DERES MINDE

VI MINDES

9#Se mere på www. minekirker.dk

TILLYKKE

#SIDEN SIDST

Villiam Bækgaard Trillingsgaard 
(Karstoft 2/12)

Agnes Malia Nørager Toetu
(Skarrild 9/12)

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.

Nelly Kirstine Rahbek Nielsen
(Ilderhede 14/12)

Maren Kirstine 
Thomsen 
(Maja) 
(Skarrild 15/1)

#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.

Julekoncert
Vi havde en dejlig julekoncert den 18. decem-
ber med Henrik Tjagvad ved klaver, Petru Co-
tarcea på violin og Claus Aaskov som dirigent 
samt 3 solister og et mandskor.Det blev en stor 
succes, og kirken var fyldt. Tak til alle som med-
virkede og tak til dem, der sluttede op om kon-
certen. 

Karstoft/Skarrild Menighedsråd
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#DET SKER I SOGNENE
m
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Tid arrangement sted

Onsdag 6. Møde ved Torsten Nielsen, Engesvang. Skarrild Missionshus

Onsdag 13. Spørgsmål fra Bibelkredsene ved 
Bjarke Nørholm Pihl.

Skarrild Missionshus

Onsdag 20. Bibelkreds. BK 1: Mona og Per
BK 2: Inga og Niels Erik
BK 3: Efter aftale

Fredag 29. Fredagsfamilieaften ved konsulent i DFS 
Karen Markussen. Fællesspisning kl. 18.00. 

Skarrild Missionshus

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. 97196431.

Marts
 7.  Vi bygger huler.
21.  Vi får besøg af  Lene  
 Bøndergård der laver  
 ballondyr med os.
29.  Familieaften med fælles 
 spisning kl. 18. v. konsulent  
 i DFS Karen Markussen. 

April
11.  Ingen klub (pga. skolefest).
25. Popcorn.

Maj
 9.  Den varme stol.
22.  Skattejagt.

Klub 88
Juniorklub fra 4. klasse. Hver 2. 

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

Vendelbo, tlf. 97196304. 

ap
ri

l

Onsdag 3. Fællesmøde ved Martin Berntsen.
Emne: Fra kriminel til kristen. 

Sdr. Felding Missionshus

Onsdag 10. Møde ved Bjarne Hvidbjerg Tistrup. Skarrild Missionshus

Onsdag 24. Bibelkreds. BK 1: Annelise
BK 2: Grete og Poul
BK 3: Efter aftale

Lørdag 27. Rengøringsdag (information følger). Skarrild Missionshus

m
aj

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

Onsdag 8. Møde ved Gert Nicolajsen, Vorgod. Skarrild Missionshus

Onsdag 15. Bibelkreds BK 1: Jette og Ivan
BK 2: Anne Marie
BK 3: Efter aftale

Onsdag 22. Konfirmandfest ved Simon Nielsen, 
Hvide Sande. 

Skarrild Missionshus

Søndag 26. Udflugt (information følger).

10

Oplysninger om bibelkreds, klubber o.a. gives gerne af   
Niels E. Svendsen-Tune på tlf. 40 96 73 36.

Legestue 
Hver  2. tirsdag kl. 9-12.

Mona Dyrholm, tlf. 24422777
Dorte Sila, tlf. 29784609

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!!! 
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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 
Bitten Møller Hansen
Svinget 4, 7441 Bording
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 11

#KIRKELIG VEJVISER#DÅB TILLYKKE

Søndag d. 2. 
december 2018 
blev Villiam Bæk-
gaard Trillingsgaard 
døbt i Karstoft kirke 
af  sognepræst Bjarke 
Nørholm Pihl. Villiam 
er søn af  Tanja Tril-
lingsgaard Jensen og 
Mads Bækgaard Sø-
rensen.

Søndag d. 9. 
december 2018 
blev Agnes Malia 

Nørager Toetu døbt i 
Skarrild Kirke af  sog-
nepræst Bjarke Nør-
holm Pihl. Agnes er 
datter af  Elisabeth 

Eseta Nørager Sila og 
Maselusi Toetu. 

Børnefrø i 
Skarrild 
Missionshus.
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dato kirkeåret skarrild karstoft ilderhede

Søndag d. 3. Fastelavn   9.30 11.00

Søndag d. 10. 1. søndag i fasten 11.00 Frimesse   9.30

Søndag d. 17. 2. søndag i fasten 11.00

Søndag d. 24. 3. søndag i fasten   9.30

Søndag d. 31. Midfaste 11.00 KM

#GUDSTJENESTER

# Da pastoratet p. t. er uden sognepræst, tages der forbehold for ændringer i gudstjenesteplanen.

# Hvis ikke andet er nævnt forestår sognepræst Bjarke Nørholm Pihl gudstjenesten

ap
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Søndag d. 7. Mariæ Bebudelse 11.00

Søndag d. 14. Palmesøndag 11.00 Frimesse   9.30

Torsdag d. 18. Skærtorsdag 11.00

Fredag d. 19. Langfredag 11.00

Søndag d. 21. Påskedag 11.00 Frimesse   9.30

Mandag d. 22. 2. påskedag Der henvises til rytmisk gudstjeneste i Assing Kirke kl. 10.00.

Søndag d. 28. 1. søndag efter påske   9.30

SMP Magasinpost
ID-nr.: 46879
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Søndag d. 5. 2. søndag efter påske 10.00 Konfirmation

Søndag d. 12. 3. søndag efter påske   9.00 Konfirmation 10.45 Konfirmation

Fredag d. 17. St. Bededag 11.00 11.00

Søndag d. 19. 4. søndag efter påske   9.30 11.00

Søndag d. 26. 5. søndag efter påske 11.00

Torsdag d. 30. Kr. Himmelfart Himmelske dage i Herning


