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Gud skal blive menne-
ske for at løskøbe og 

sætte fanger fri, for at 
sprede lys til dem der 

sidder i mørket. 

»Hvad er det, der gør jul til noget sær-
ligt?«. Sådan begynder Svend Erik 
Petersens julesang fra 20151.  San-
gen ønsker at komme bag om jule-
travlheden og julestresset. Sangen 
søger at finde ind til noget, som vi i 
den kristne kirke fejrer i julen. Gud, 
der blev menneske. Gud, der blev 
født som et lille barn i en stald i en 
krybbe for godt 2000 år siden. Bar-
net i krybben er ét blandt utallige 
andre børn, som er blevet født i ti-
dernes løb. Samtidig er det et helt 
specielt barn, ja faktisk et eneståen-
de barn, som har betydning for krist-
ne helt op til den dag i dag. I kristen-
dommen tror vi, at dette barn er 
Gud, der er blevet menneske og le-
ver et liv, som vi gør, med sorg, savn 

i naturen samt i vores sind og tanker, 
når vi nærmer os de korte og kolde 
december-dage. Selvom mørket kan 
trænge sig ind og påvirke vores hu-
mør og suge energi ud af  os, så er 
der noget der giver håb i denne tid. 
Et håb vi kan fyldes af, hver gang vi 
tænder et lys i adventskransen. Med 
profeten Esajas´ ord, som læses i kir-
ken 1. juledag: »For et barn er født os, 
en søn er givet os«. Et lille barn, et lille, 
ubetydeligt, fattigt, hjælpeløst barn, 
som fødes i en krybbe for så mange 
år siden. Dette barn ejer al magt i 
himmel og på jord. Alene i ham er 
der frelse og fred, og han gør julen til 
noget særligt. Alene han kan bringe 
lys, der ikke slukkes. Fejringen af  
hans fødsel nærmer sig. Om ikke så 
mange uger! 

Glædelig advent og glædelig jul!

og glæder. Det kristne julebudskab 
er det helt uforståelige, at den udø-
delige Gud bliver et dødeligt menne-
ske uden dog at ophøre med at være 
Gud! Barnet i krybben er derfor no-
get helt særligt. 

Af  sognepræst 
Bjarke  
Nørholm  
Pihl

Advent og julen
er over os snart!

Samtidig var der en helt bestemt 
grund til, at Gud blev menneske.  
Tekstlæsningerne i kirkeårets ad-
ventstid lader de gammeltestament-
lige profeter forkynde det glade bud-
skab, at Gud skal blive menneske for 
at løskøbe og sætte fanger fri, for at 
sprede lys til dem der sidder i mør-
ket. Selvom det kan ruske og storme 

1 www.kristeligt-dagblad.dk/jul/danmark-
har-faaet-en-ny-julesang (08.10.2018)
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ÅRETS JULEGAVE
Julekoncert i Karstoft Kirke den 18. december

Igen i år vil der være festlig og stemningsfuld julekoncert med 
blandt andre Petru Cotarcea på violin,  
Henrik Tjagvad på klaver, og Claus 
Aaskov med klaver/orgel/sang.

Der er fri entré, og arrangører er  
Skarrild og Karstoft  
Menighedsråd.

Se annoncen i Ugeposten.

VELKOMMEN
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VELKOMMEN

Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, 
det barn i krybben er så meget mer.

Er julen bare læssevis af  gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Svend Erik Petersen

Juletræsfest i Stakroge
Søndag d. 2. december kl. 13.00 i Stakroge beboerhus
Børnene opfordres til 
at tage et stykke 
julepynt med og vi 
starter med at pynte 
juletræet sammen. 

Derefter kommer 
Kajseren og Troldman-
den og underholder.

Der bliver danset om juletræet, og mon ikke også at julemanden 
kunne finde på at komme forbi.

Aller er velkomne og der er ingen tilmelding !

Arrangementet er i samarbejde mellem  
menighedsrådet og borgerforeningen.
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I decembermåned hvor der er mange 
traditioner i forbindelse med julen, bli-
ver der også holdt Luciadag den 13. 
december. Men hvem var denne Lucia 
egentlig? Lad os dykke ned i historien 
for at finde lidt mere om hende.

Santa Lucia eller den hellige Lucia ca 
år 300 var en kristen jomfru der døde 
som martyr. Hun er skytshelgeninde for 
byen Syrakus på Sicilien, Italien.

Historien om Santa Lucia begyn-
der i år 283 i byen Siracusa på Si-
cilien. Der fødtes en lille pige i en 
meget velhavende familie. Fremti-
den for hende var gode, da hen-

des familie var velanset, og 
hun kunne derfor for-

vente engang at blive 
godt gift og få et liv 
uden problemer.

Lucias liv formede sig 
dog i en ganske anden 
retning. I en ung alder 
blev hun nemlig om-
vendt fra Romerrigets 
religion, med flere gu-
der, til kristendommen 
og lod sig døbe. Dette 
kom til at koste hende li-
vet.

Sicilien, var på Lucias 
tid en del af  Romerri-
get. For at opretholde 

fred i det store rige var det pålagt ind-
byggerne jævnligt at ofre til kejseren. 
Problemet med de kristne indbyggere 
var imidlertid, at disse nægtede at brin-
ge disse ofre. De kristne ville gerne 
bede for både kejseren og riget, men at 
ofre til ham som en gud ville de ikke, 
fordi de kun accepterede én gud.

Kristendommen blev derfor regnet som 
farlig og en fjende af  Romerriget, og 
det blev det forbudt at være kristen. 
Hvis et kristent menneske blev angivet, 
fik det først mulighed for at ofre til kej-
seren. Men nægtede de, blev det tortu-
reret og senere henrettet.

Kristne mennesker levede derfor et me-
get hemmeligt liv, hvor de skjulte deres 
tro. De søgte tilflugt og beskyttelse un-
der jorden i byernes katakomber. De 
var afhængige af  at kunne stole på de-
res omgangskreds.

Lucia var ét af  de mennesker, som 
hjalp. Om natten vovede hun sig uden-
for med mad til sine medkristne i kata-
komberne. For at finde vej i mørket, 
havde hun bundet en krans om hovedet 
og sat lys i den. Lucia levede livet far-
ligt, for blev hun opdaget, ville hun med 
blive dømt til døden.

En rejse til nabobyen, Catania, får imid-
lertid alvorlige konsekvenser for Lucia.

Hendes mor var blevet meget syg, og 
for at hjælpe hende, opsøger hun den 

hellige Agathes grav. Hun beder for mo-
derens helbredelse. Ved graven afgiver 
Lucia et løfte. Hvis moderen bliver rask, 
vil hun vie sit liv til Kristus og leve i 
kyskhed resten af  sit liv.

Da hun vender hjem til Siracusa, er mo-
deren mirakuløst blevet helbred, og Lu-
cia glæder sig over det og styrkes også 
i sin tro ved dette mirakel, og hun be-
gynder nu at dele ud af  sine rigdomme 
til fattige mennesker.

Efter den skik der var dengang var Lu-
cia lovet væk til en mand. Hendes fami-
lie havde valgt en romer der ikke var 
kristen, som familien synes var den ide-
elle ægtemand til hende. Men Lucia 
afviser manden og at blive gift med 
ham. Hendes tro og hendes løfte til Gud 
er uforeneligt med ægteskab.

I romerens øjne er hendes begrundelse 
imidlertid ikke bare latterlig, men også 
direkte farlig for rigets bestående, og 
han tog derfor efterfølgende den gru-
somme hævn at angive hende til myn-
dighederne.

Angivelsen er en alvorlig sag for Lucia. 
Kristendommen er ikke alene forbudt, 
og arrestationen foregår midt under Di-
ocletians forfølgelse hvor der er udrens-
ning af  kristne mennesker. Lucia ken-
der derfor konsekvenserne, når hun 
ikke vil ofre til kejseren. Hun bliver 
dømt skyldig.

#TRADITIONER

Hvem var Santa Lucia egentlig?
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Lucia 
gudstjeneste
Søndag d. 9. decem-
ber kl. 19.00 i Ilder-
hede Kirke

På Sandet hotel er me-
nighedsrådet vært med 
aftensmaden kl. 17.00. 
Der er ingen tilmelding 
og alle er velkomne!

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

Ilderhede menighedsråd

 

I første omgang straffes hun ved at bli-
ve sendt til et bordel. Men ved gud-
dommelig indgriben, bliver hun beskyt-
tet, så de mænd, der skulle hente 
hende, ikke kunne flytte hende. Heref-
ter bliver hun udsat for tortur og dømt 
til døden på et bål. Endnu engang gri-
ber Gud ind, og hun bliver mirakuløst 
ikke brændt af  ilden. Til sidst ender 
dommeren med at tage sit sværd og 
stikke det i hende, og Lucia dør den 13. 
december år 304.

Lucia bliver i samme år begravet i sin 
hjemby, Siracusa. Hun bliver allerede

nævnt så tidligt som i 400 tallet i skrift-
lige kilder. I 600 tallet, hvor kristendom-
men for længst er blevet statsreligion i 
Romerriget, kan man også

finde hende i den katolske liturgi. Blandt 
de få kvindelige helgener, som den ka-
tolske kirke på den tid fejrede, står Lu-
cia opført.

Hendes festdag ligger på hendes døds-
dag den 13. december, og den fejres 
som en lysfest, særligt i Sverige og i 
Danmark, måske fordi hendes navn i 
sig bærer det latinske ord, Lux, som be-
tyder lys.

Ifølge traditionen går Luciabruden for-
rest i lysprocessionen bærende en kro-
ne med lys på sit hoved. Det er jom-
frukronen, som et minde om Sanct 
Lucia, der gav sit liv til Gud som Kristus 
brud og derfor insisterede på at leve 
som jomfru for Gud alene, også selv 
om det skulle koste hende livet.

Santa Lucia forbindes også med mere 
end lys og glæde, hun er også blevet 
skytshelgen for blinde og mennesker 
med øjensygdomme. I den forbindelse 
afbilledes hun ofte med en lille skål, 
hvori der ligger 2 øjne.

I den katolske kirke har man tradition 
for at bede til en helgen om at gå i for-
bøn hos Gud for en sygdom, særlige 
prøvelser og situationer. Hver helgen 
har sit område, hvor han eller hun hjæl-
per den troende. Efter sigende skal fle-
re mirakler være indtruffet ved at på-
kalde netop Lucia.

Et godt eksempel er fra 1582, hvor hen-
des hjemby, Siracusa, blev ramt af  en 
forfærdelig hungersnød. Byens borgere 
bad til deres skytshelgen om hjælp, og 
på hendes dødsdag den 13. december 
blev deres bønner hørt. Et skib fuldt af  
korn ankom til havnen, og alle blev red-
det fra døden.

Carsten 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
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#OPSLAG

Højskoleaften 
Onsdag d. 23. januar kl. 19.00   
på Sandet hotel

Ruth Dein kommer på Sandet 
hotel og fortæller om mødet 
med mennesker, igennem sit 
arbejde som hjemmehjælper.

Ruth Dein er født og opvok-
set på grænsen mellem he-

den og engen ned til Karup å, ikke langt fra 
Jeppe Aakjærs fødehjem. Samme egn, hvor 
hun gennem ti år var landmandskone og se-
nere hjemmehjælper og mangeårig organist. 
Det er fra denne mangfoldighed af  liv Ruth 
henter meget af  sit fortællestof, som hun ger-
ne formidler gennem sit »modersmål« Fjand-
bomål. Ligesom flere af  litteraturens klassiker 
er en del af  hendes repertoire. Ruth Dein har 
gennem de senere år udviklet sit naturlige for-
tælletalent gennem kurser under bl.a. Ingrid 
Hvass, Vigga Bro og Helle Arnfred. 

Entre 80 kr. inklusive kaffebord

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00   
i Stakroge Beboerhus

Vera Kristensen som er formand for An-
ker-Fjord hospice støtteforening kommer og 
fortæller om hvordan Anker-Fjord hospice er 
blevet dannet, og hvordan det har udviklet sig 
til frem til i dag.

Entre 80 kr. inklusive kaffebord

Aftenerne er stablet på benene af  menighedsrådet, 
de lokale foreninger, samt Ældresagen Aaskov

Kaj Munk - sagde 
ja for 90 år siden
Den 13. januar 1929 sagde Kaj 
Harald Leininger Munk ja til Lise 
Marie Jørgensen, og Lise sagde ja 
til Kaj. Kaj Munk havde på dette 
tidspunkt været præst i Vedersø 
en fem års tid, og planlægningen af  vielsen havde han 
holdt godt skjult for Lise. Også offentligheden var ble-
vet ført lidt bag lyset. Kaj Munk indrykkede nemlig i 
foråret 1928 en annonce i Ringkøbing Amts Dagblad, 
hvori han højtideligt meddelte sin forlovelse med en 
anden kvinde fra København. Det var dog kun sjov og 
spas og for at forvirre folk. Munks forsøg på humor 
gjorde da også, at forfatteren Tom Kristensen kaldte 
ham for gøglerpræsten. Kaj Munk kom til Vedersø som 
præst i 1924. Han var fra Sydlolland, næsten samme 
sted, som jeg også kommer fra. Og Kaj Munk mente, at 
det var nemmere for ham at forstå det bibelske hebrai-
ske sprog, end dialekten i Vedersø. Kaj Munk havde en 
studiekammerat, som var præst i Skarrild. Og 13. janu-
ar 1929 viede denne studiekammerat Blicher-Winther 
Kaj Munk og Lise Jørgensen på Kajs 31. års fødselsdag. 

Den 13. januar 2019 er det derfor præcist 90 år si-
den, at Kaj Munk blev gift i Skarrild Kirke. Det vil vi 
fejre med en særgudstjeneste kl. 19.00 i Skarrild 
Kirke. 

Vel mødt til en lidt anderledes gudstjeneste, hvor vi 
vil tænde lys, mindes Kaj Munks liv og synge nogle af  
hans sange og salmer.

Sognepræsten
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VI SES

høstoffer
I Karstoft Kirke indkom  3.271 kr. 
Øremærket til Dansk Bibelinstitut  500 kr. 
De tre børneklubber i sognet tildeles hver  675 kr.
Resten går til Betesda  746 kr. 

I Skarrild Kirke indkom  5.220 kr.
Øremærket til Å-koret  250 kr. 
Indre Mission i Danmark  500 kr. 
Soldatermissionen  500 kr. 
Dansk Bibelinstitut  3.000 kr. 
De tre klubber  970 kr. 
(Børnefrø 370 kr., Legestuen 300 kr., Klub 88  300 kr.)

I Ilderhede Kirke indkom  470 kr.
Pengene bliver doneret til Møldrup Optagelseshjem.

spændende konfirmandture
Konfirmanderne er gået i gang med forberedelserne til de-
res konfirmation til maj. De har startet i et stille tempo, da 
de fleste undervisningstimer ligger efter nytår. Men mange 
oplevelser venter dem, og i uge 8 kommer en af  de store, 
nemlig konfirmandweekend på Hemmet Strand Lejren. Kon-
firmandweekenden slutter med en lidt anderledes gudstje-
neste i Troldhede kirke, søndag d. 24. februar kl. 14.00. 
Af  samme grund er der ingen gudstjenester her i pastoratet, 
men alle er velkomne i Troldhede kirke.

Vi afholdt søndag d. 3. februar sponsorløb i Sdr. Felding 
til fordel for efterkonfirmationslejren i Polen i Kristi Himmel-
fartsferien næste år. I alt blev der cyklet ca. 65.000 kroner ind, 
heraf  ca. 18.000 kr. af  vore konfirmander. Et flot resultat, og 
en stor tak til alle sponsorerne! Både konfirmandweekend og 
efterkonfirmationslejr er igen i år sammen med konfirman-
derne Sdr. Felding og Troldhede.

Billederne er fra sidste års ture.
Sognepræsten

Minikonfirmander
Vi opstarter minikonfirmandundervis-
ning tirsdag d. 22. januar kl. 14-15 
på Skarrild Skole. Undervisningen er for 
alle, der går i 3. klasse. Undervisningen 
foregår hver anden tirsdag kl. 14-15 og 
afsluttes med, at vi deltager i gudstjene-
sten Palmesøndag d. 13. april 2019.

Vel mødt
Sognepræsten

VI GI’R KAFFE
Ilderhede: Se efter skiltet - er det 
ude er der kaffe efter gudstjenesten. 
Vi samles i kirkehuset, hvor vi 
kan hilse på hinanden  og 
tale sammen.

7
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#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Nyt fra skarrild 
Efter en travl sommer med ansættelse 
af  ny sognepræst, kom dagen endelig, 
hvor vi kunne byde velkommen til vores 
nye præstefamilie.

Vi havde håbet at alt var som det skulle 
være med renoveringen,  men desvær-
re har der været nogle bump på vejen, 
inden alt var helt i orden.

Nu mangler vi bare haven. Vi håber på 
velvilje fra Provstiet om ekstra penge til 
denne. Det bliver selvfølgeligt først til 
foråret.

Vi synes Bjarke Nørholm Pihl er kom-
met godt fra start, og at han er blevet 
godt modtaget af  sognebørnene.

Det første halvandet år vil der være 
mange obligatoriske kurser. Dette vil 
betyde, at Bjarke kun vil kunne arbejde 
80 % som sognepræst.

Vi glæder os til det forsatte samarbej-
de.

Skarrild menighedsråd

Nyt fra Karstoft
Graver Niels Kristensen ved Karstoft Kir-
ke vil desværre forlade os efter godt 6 år 
i denne stilling. Niels blev ansat ved Kar-
stoft Kirke den 1. august 2012, og han 
havde tidligere arbejdet som gravermed-
hjælper ved Troldhede Kirke og før det 
igen, havde han arbejdet 10 år på Vestas. 
Han har altid været interesseret i have-
arbejde, og man kan jo sige, at Karstoft 
Kirkegård er een stor have. Man kan tro, 
at arbejdet er ensomt, men som Niels 
siger, har han et godt samarbejde med 
graverkollegerne ved Skarrild og Ilder-
hede kirker. Selv om han går alene, er 
kollegerne jo ikke længere væk end mo-
bil-telefonen. Gravernes samarbejde be-
står bl. a. i, at de afløser hinanden i forbindelse med kursus, ferier og ved 
sygdom.

De tilrettelægger ferierne sammen og assisterer hinanden ved begravelser 
eller andre forefaldende ting f.eks. arbejde med PC.

Niels udtaler, at når man er graver i en lille landsby, så får man et nært for-
hold til kirkegårdsbrugerne, og han har fået mangen god snak med dem, der 
kommer på kirkegården. Han roser menighedsrådet for samarbejdet og li-
geledes præsten og kollegerne.

Menighedsrådet udtaler, at Niels er en meget venlig og imødekommende 
person, der har passet sit arbejde meget samvittighedsfuldt, og kirkegården 
fremstår til brugernes store tilfredshed.

Niels Kristensen er flyttet til Gjern ved Silkeborg. Vi vil gerne sige ham tak 
for den tid, han har været her og ønsker ham og hans familie alt godt i frem-
tiden.

Karstoft menighedsråd
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DØBTE

ÆRE VÆRE 
HENDES MINDE

VI MINDES

9#Se mere på www. minekirker.dk

TILLYKKE

#SIDEN SIDST

Sofie Tammina Renate Kardol 
(Ilderhede 26/8)

Lyra Agnethe Højrup Wærum  
Lauritzen
(Ilderhede 26/8)

Leslie Rud Dueholm Lassen
(Ilderhede 13/10)

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, Østre Kirkevej 1, 
7400 Herning, 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.

Inger Marie   
Øhlenschlæger
(Ilderhede 23/8)

#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.

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



10

#DET SKER I SOGNENE
de

ce
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be
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Tid arrangement sted

Fredag 7. Adventsmøde v. Karen Nygård Jensen.
Fællesspisning kl. 18.30.
Medbring mad til det antal i kommer.

Onsdag 12. Bibelkreds. BK 1: Mona og Per
BK 2: Anna Marie
BK 3: Efter aftale

Børnefrø
For børn fra 4 år til og med 4. kl.

Hver 2. torsdag kl. 15.45-17.00 i 
Skarrild Missionshus. 

Info: Marie Kristensen, tlf. 97196431.

December
 6.  Juleafslutning for forældre  
 og søskende.

Klub 88
Juniorklub fra 4. klasse. 

Hver 2. mandag kl. 19.00-21.00 
i Skarrild Missionshus.

Info: Birthe Vendelbo, tlf. 97196304. 

ja
nu

ar

Onsdag 9. Bedemøde i Bibelkreds. BK 1: Lene og Peder
BK 2: Grete og Poul
BK 3: Efter aftale

Torsdag 10. Bedemøde i Skarrild Missionshus. 

Onsdag 16. Møde v. blindekonsulent 
Lene Friis Thorkildsen, Sdr. Felding.

Fredag 25. Fredagsfamilieaften v. konsulent i DFS 
Britta Bank Møller. Fællesspisning kl. 18.

Onsdag 30. Generalforsamling.

fe
br

ua
r

Onsdag 6. Bibelkreds BK 1: Jette og Ivan
BK 2: Anna Marie
BK 3: Efter aftale

UGE 7 Vinterferie

Onsdag 20. Møde v. fritidsforkynder Hans Jørgen 
Steffensen. Emne: En go´ historie! 

Onsdag 27. Bibelkreds BK 1: Birthe og Allan
BK 2: Karen og Lars
BK 3: Efter aftale
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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
(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 Vakant
Kontakt menighedsrådsfor-
mand Dagmar Thomsen  
tlf. 30 22 68 46

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: Østre Kirkevej 1, 
Herning, 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. 26. august 
blev Sofie Tammina 
Renate Kardol døbt 
i Ilderhede kirke.
Sofie er datter af  Amber 
Van Westrenen og Albert 
Kardol.

Søndag d. 26. august 
blev Lyra Agnethe Højrup 

Wærum Lauritzen 
døbt i Ilderhede kirke.

Lyra er datter af  Marie 
Højrup Sørensen og Jacob 

Wærum Lauritzen.

Lørdag d. 13. oktober 
blev Leslie Rud Dueholm 
Lassen døbt i Ilderhede 
kirke. Leslie er datter af  
Pernille Sand Lassen og 
Jonas Rud Dueholm Jen-
sen.



de
ce

m
be

r

dato kirkeåret skarrild karstoft ilderhede

Søndag d. 2. 1. søndag i advent   9.30 11.00

Søndag d. 9. 2. søndag i advent 11.00 Frimesse 19.00 Luciagudstj.

Søndag d. 16. 3. søndag i advent 11.00

Søndag d. 23. 4. søndag i advent   9.30

Mandag d. 24. Juleaften 13.00 + 16.00 15.00 14.00

Tirsdag d. 25. Juledag 11.00

Onsdag d. 26. Sct. Stefan/2. juledag 11.00 Frimesse

Søndag d. 30. Julesøndag 11.00

#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 - Anden Præst
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Tirsdag d. 1. Nytårsdag 14.00

Søndag d. 6. Hellig tre konger 11.00 Frimesse   9.30

Søndag d. 13. 1. s. e. H3K 19.00 Kaj Munk gudstj. 11.00

Søndag d. 20. 2. s. e. H3K 11.00 AP

Søndag d. 27. 3. s. e. H3K 11.00   9.30

SMP Magasinpost
ID-nr.: 46879
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Søndag d. 3. 4. s. e. H3K 11.00 19.00 Lysmesse

Søndag d. 10. S. s. e. H3K 11.00

Søndag d. 17. Septuagesima 11.00

Søndag d. 24. Seksagesima 11.00 AP


