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Sommeren er over os, og naturen er 
fyldt med alle mulige farver. Farver 
er der også mange af  i kirken. I sid-
ste kirkeblad blev mange af  de muli-
ge farver gennemgået, som en præst 
i Den Danske Folkekirke kan have på 
under en ellers helt almindelig guds-
tjeneste en søndag formiddag. Disse 
farver kommer dog først for alvor 
frem, når man i gudstjenesten når til 
nadveren. Nadveren, hvor man som 
kirkegænger modtager et lille stykke 

som går fra juni til august, ændrer 
dens farve sig fra hvid til rød, fra rød 
til hvid og fra hvid til grøn, og så er 
den grøn helt indtil november. Men 
hvad ligger der bag disse farveskift, 
og hvilken betydning ligger der i de 
forskellige farver? 

brød og nogle dråber vin, og samti-
dig hermed faktisk modtager Guds 
egen Søns legeme og blod. Til et så-
dant festmåltid hører der fest og far-
ver. Derfor ifører præsten sig en alba, 
en hvid kjortel og en messehagel, den 
farvestrålende klædning, der skifter 
farve alt efter, hvor man er i kirke-
året. Messehagelen kan have mange 
forskellige farver. I dette kirkeblad, 

Af  sognepræst 
Bjarke  
Nørholm  
Pihl

Det farverige Kirkeår
del 2

2



3

Fra fest og glæde    
til kærlighed og ild

Den 6. søndag efter Påske, som ligger 
d. 02.06, er den liturgiske farve hvid 
eller gylden. Her er der virkelig tale 
om feststemning, hvor man stadig 
fejrer, at Jesus Kristus opstod fra de 
døde og nu er faret til himmels og 
således tager fuldt og helt del i den 
guddommelige magt og herlighed. 
Jesus kender til det at være menne-
ske, kender til glæder og sorger og at 
have venner, men også til at miste 
venner. Og ham kan vi komme i kon-
takt med alle steder til alle tider. Den 
kristne Gud er således ikke en fjern 
Gud ligeglad med os mennesker og 
så ophøjet, at vi slet ikke kan nærme 
os ham. Nej, den kristne tror fortrø-
ster sig ved og sætter sit håb til, at 
Guds egen Søn har levet et liv som 
vores, dog uden synd. At han er alle-
stedsnærværende, også som men-
neske. Og at vi derfor kan søge ham 
og bede til ham, og at han ved, hvad 
det vil sige at være menneske. Han 
opstod fra de døde og er faret til 
himmels og det fejres stadig 6. søn-
dag efter Påske. Men denne gyldne 
eller hvide festfarve erstattes Pinse-
dag og 2. Pinsedag af  den røde farve. 
Den røde farve kan forbindes med 
blod, dog er det ikke det, der er ho-
vedtanken her i Pinsen. I Kristen-
dommen tror vi på én Gud, ét gud-
dommeligt væsen, og i den ene Gud 

res. Den kristne Gud, som består af  
Fader, Søn og Helligånd, også kaldet 
Treenigheden. Trinitatis søndag er 
derfor en speciel højtidsdag for hele 
den kristne Gud og en fejring af  kri-
stenlivet i troen på denne treenige 
Gud. Som festklædning benyttes 
derfor den hvide eller gyldne messe-
hagel. Samtidig afslutter Trinitatis 
søndag også det første halvår i kirke-
året, hvor de store højtider som Jul, 
Påske og Pinse er placeret. 

Fra hvid til grøn
Efter Trinitatis søndags hvide farve 
følger 1. søndag efter Trinitatis og 
dens grønne farve. Og herpå 2. søn-
dag efter Trinitatis, 3. søndag efter Tri-
nitatis og op til 22. søndag efter Trini-

Den kristne Gud er 
således ikke en fjern 
Gud ligeglad med os 

mennesker og så 
ophøjet, at vi slet ikke 

kan nærme os ham. 

er der tre personer, tre Herrer, Fade-
ren, Sønnen og Helligånden. I Pin-
sen træder Helligåndens person 
markant frem. Helligåndens virke 
kommer til udtryk i den røde ild- og 
kærlighedsfarve. Pinsedag fejres så-
ledes, hvordan Helligånden satte sig 
som tunger af  ild på nogle af  Jesu 
tilhængere i Jerusalem, og at de der-
ved kunne tale til alle mennesker, der 
var samlet der den dag, på deres 
sprog. Kristendommen startede gan-
ske vist i Jerusalem. Men gennem 
Helligåndens virke og ved Guds 
kærlighed så bredes evangeliet om 
Jesus Kristus som Guds Søn og ver-
dens frelser nu ud til den ganske ver-
den. Gud har kærlighed til menne-
sker og ønsker fællesskab med os 
mennesker. Dette ønske understre-
ges gennem Pinsens røde farve. 

Fra rød til hvid
Pinsen efterfølges af  Trinitatis søndag. 
Dette er også en særlig fest- eller 
helligdag, hvor den kristne Gud fej-
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tatis. Trinitatistiden starter det kirke- 
lige halvår uden større højtider. Alli-
gevel er det en vigtig periode. Tids-
mæssigt falder den nogenlunde 
samme med sommerperioden i na-
turen, og ligesom alt her vokser og 
gror, så omhandler Trinitatistiden kri-
stentroens liv og vækst, ja kort sagt 
daglivet som kristen. I perioden ud-
foldes det, hvad det vil sige at leve 
som kristen og at være døbt ind i et 
fællesskab med den treenige Gud. 
Der er i denne periode et håb om, at 
den kristnes tro og liv med Gud må 
vokse og bære frugt, derfor er det 
også den grønne farve for håb, som 
benyttes i Trinitatistiden. Perioden er 
også en oplæringstid, hvor menighe-
den, ved at deltage i gudstjenestefej-

ringerne, mere og mere fordyber sig 
i den kristne tro og dåbsindhold. 
Med den grønne farve understreges 
håbet om, at denne læreperiode 
også må omsættes til konkret hver-
dagsliv, hvor et kristent menneske 
lader troen på Gud komme til udtryk 
og fylde i omgangen med andre 
mennesker i samfund og familie. At 
fordybe sig i og lære at elske Gud og 
elske mennesker er i sandhed et håb 
forbundet med Trinitatistiden. Måtte 
dette også være et håb for os, der 
bor her i vore sogne, at kærligheden 
til Gud, til familien og til mennesker, 
vi ellers møder på vor vej, fylde os 
her i sommertiden.

Rigtig god sommer 
Pastor Pihl

KONFIRMAND-
UNDERVISNING 
2019-2020
Der afholdes 
konfirmand-
indskrivnings-
gudstjeneste:

søndag d. 25. 
august kl. 19.00 
i Skarrild Kirke 

Her mødes vi til 
en kort gudstjeneste
og efterfølgende er 
der kaffe og 
indskrivning.

Indskrivnings-
blanket udleveres 
på dagen.

Vel mødt!
 Pastor Pihl



5

#NYT DESIGN PÅ MINEKIRKER.DK

Dem der bruger kirkernes 
hjemmeside, www.minekir-
ker.dk, har nok lagt mærke 
til, at den har fået et nyt de-
sign.

Det der ligger på siden er 
næsten det samme, men nu 
er der mulighed for de tre 
menighedsråd, præst m.m. 
at de også kan lægge noget 
ind. Før var det kun er én 
der kunne lægge noget ind 
på hjemmesiden.

På siden kan der i øvrigt fin-
des lidt historie om kirkerne 
og information om kirkegår-
dene. 

Der kan ses billeder af  døb-
te, viede og konfirmander. 

Der er også mulighed for at 
se nogle af  gudstjenesterne 
der er blevet optaget på vi-
deo.

Carsten Larsen

5

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

MINI-
KONFIRMAND-
UNDERVISNING 

2019-2020
Minikonfirmandunder-
visning starter i foråret 
2020 og afsluttes med 
palmesøndagsgudstje-
neste. 
Mere information vil kom-
me i et senere kirkeblad.

Pastor Pihl
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#COUNTRY AFTEN I STAKROGE BEBOERHUS

6

#OPSLAG

Sommerfrimesse 
Søndag den 23. juni afrundes sæsonen 
med en frimesse på Engen i Karstoft kl. 
11.00. Der vil være musikalske indslag, og 
efter gudstjenesten tændes der op under 
grillen.

6

Kartoffel frimesse
Søndag d. 18. august kl. 11.00   
i Ilderhede kirke

Der vil blive afholdt en kartoffel frimesse i 
Ilderhede kirke, søndag d. 18. august. Det er 
et alternativ til en spagetti gudstjeneste. Og 
som Karen siger, (det er vores lokale kartof-
felavler wommen) vi bor ikke i et spagetti 
område, her dyrker vi kartofler. Karen 
har lovet at levere kartoflerne. For børn og 
barnlige sjæle er der konkurrence i at lave 
kartoffeldyr, og måske hvem der kan skræl-
le en kartoffel hurtigst.

Det bliver spændende hvad mad der så bli-
ver serveret, måske står den på kartof-
felsuppe som alternativ til spagetti.

Ilderhede menighedsråd

Seniorudflugt
I år vil seniorudflugten blive onsdag den 28. august, og 
turen går til Venø.

Se nærmere i Ugeposten med hensyn til afgangstider ved 
de tre kirker og ligeledes fristen for tilmelding.

Kl. 14.00 Gudstjeneste i Venø Kirke. - Måske Danmarks 
mindste kirke.

Derefter hører vi lidt om den lille kirke, og så går turen ned 
til Venø Kro, hvor kaffen er klar.

Med venlig hilsen
De tre Menighedsråd

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

Vi begynder torsdag med gudstjeneste i tel-
tet på stadion kl. 18.30 med Bjarke Nørholm 
Pihl derefter er menighedsrådet vært med 
kaffe og kage.

6
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#COUNTRY AFTEN I STAKROGE BEBOERHUS

Der blev afholdt Country aften i 
Stakroge Beboerhus fredag d. 22. 
marts. Og vi kan godt sige det blev 
en forrygende aften. I forvejen var 
der blevet trykt nogle flyers, som vi 
delte ud. Jeg håber, vi nåede ud til de 
fleste. Bjarke (sognepræsten) og jeg 
(Carsten) havde aftalt at vi ville gå ud 
og stemme dørklokker til så mange 
vi kunne nå og orkede. Vi blev mod-
taget godt alle vegne, der var ingen 
sure miner. Turen rundt startede på 
genbrugspladsen, der også er byens 
mødested lørdag formiddag, og smi-
let kom hurtigt frem på alles læber.

Selve aftenen begyndte kl. 18.00. Vi 
havde talt meget om hvor mange 
der ville komme, da der ikke var til-
melding og hvor meget mad Karen 
skulle bestille hos Klods Hans. Det 

SIDEN
SIDST
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er vores lokale madleverandør og 
restaurent. Det slog faktisk ikke fejl 
med det skøn der var blevet taget. 
Der var blevet sat borde op til 60 
personer, og da der var fyldt op på 
alle pladser og der stadig kom flere, 
blev der hurtigt sat et par borde mere 
op. Der har nok været omkring ca. 
75 personer.

Aftenen begyndte med en lille fri-
messe, som Bjarke afholdt. Jeg har 
set et sted en der har skrevet »Hvad 
er en frimesse?«. Jeg håber vedkom-
mende fik svar på sit spørgsmål ved 
evt. at komme og overvære det. Fri-
messen blev afholdt i western stil, 
og vores lokale musikere Peder Juul 
og Stefan Mouritsen spillede, sam-
men med organisten for de tre kirker, 
Henrik Tjagvad, til kendte sange og 
melodier som, »When The Saints Go 
Marching In« og mange flere.

Efter frimessen blev der en lille pau-
se til maden nåede frem. Det var 
nok også tiltrængt at komme op at 
stå lidt, eller kom ud og få noget frisk 
luft. Maden var mexikansk inspireret, 
så noget af  det kunne godt være lidt 

stærkt for nogle, men det var et ta´- 
selv-bord, og med lidt hjælp fra dem 
der stod ved siden af  kunne man nok 
vejledes til at undgå det stærke hvis 
det var nødvendigt.

Efter spisning var der kaffe. Peder 
Juul og Stefan Mouritsen underholdt 
med musik og sang, stadig i western 
stil.

Jeg tror alle var glade og tilfredse da 
de gik hjem med en god oplevelse 
og mætte. Der var nogle der spurg-
te om hvem der havde fundet på at 
holde sådan en aften. Jeg tror, at det 
er Bjarke, der skal have æren for det.

Han fik idéen, da vi afholdt western 
frimesse i kirken i efteråret, og som 
inspirerede ham til, at komme med 
et forslag, som der så blev accepteret 
af  hele menighedsrådet.

Alle i Ilderhede menighedsråd og 
Bjarke siger tak til alle, der havde lyst 
og tid til at deltage i dette arrange-
ment.

En stor tak til musikerne Peder Juul, 
Stefan Mouritsen og Henrik Tjagvad 
for god underholdning.

Carsten Larsen

7
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#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Nyt fra Karstoft
Bitten Møller Hansen har nu overstå-
et prøvetiden som graver her ved 
Karstoft Kirke, og er blevet fastansat. 

Bitten har gjort det rigtig godt og vi er 
meget tilfreds med det arbejde Bitten 
udfører her ved kirken. 

Bitten udtaler også at hun er glad for 
at være her ved Karstoft Kirke, 

Vi håber på et godt samarbejde frem-
over. 

Karstoft Menighedsråd

Nyt fra skarrild 
Når bladet udkommer, skulle vi gerne 
være i gang i præstegårdshaven. Der 
skal lægges ekstra fliser, sættes stakit 
op og sås græs. Det afhænger af  vo-
res økonomi hvor meget mere der vil 
blive lavet i år.

På grund af  nysået græs kan vi ikke 
holde frimesse i præstegårdshaven i 
år. Det bliver i stedet på Engen i Kar-
stoft.

Vi har haft provstesyn her først på 
året. Det er ikke fordi der er de store 
projekter, men vi skal have gjort noget 
ved de to piller ved syd indgangen. 
De hælder mere og mere mod hinan-
den. Det er noget som skal foretages i 
2020.

Skarrild Menighedsråd

Bitten Møller Hansen.

Country aften i Stakroge.
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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

ÆRE VÆRE 
DERES MINDE

VI MINDES

9#Se mere på www. minekirker.dk

TILLYKKE

#SIDEN SIDST

Mina Lee Hornbek  
(Skarrild 27/1)

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.

Solvejg Herold Pedersen 
(Skarrild 24/1)

Gerda Margit Kristensen
(Skarrild 02/02) 

Bjarne Storm Petersen 
(Karstoft 22/3)

Else Kristensen 
(Skarrild 9/4)

#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.
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#DET SKER I SOGNENE
ju

ni

Tid arrangement sted

Torsdag 6. Byfestgudstjeneste kl. 18.30 Karstoft Stadion

Uge 24 Teltmøde Kibæk

Onsdag 19. Bibelkreds BK 1: Lene og Peder
BK 2: Inga og Niels Erik
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.

Juni
 6. Afslutning i Børnefrø. 
23.   Frimesse på engen i Karstoft 

kl. 11. Bagefter griller vi 
sammen og hygger os. 

August
22. Opstart efter ferien.

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. 

au
gu

st

Onsdag 14. Bibelkreds BK 1: Birthe og Allan
BK 2: Grete og Poul
BK 3: Efter aftale

Onsdag 21. Møde v. Svend Erik Petersen, Ringkøbing Skarrild Missionshus

Onsdag 28. Bibelkreds BK 1: Annelise
BK 2: Karen og Lars
BK 3: Efter aftale

10

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

Legestue 
Hver  2. tirsdag kl. 9-12.

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

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. 27. januar 2019 
blev Mina døbt i Skarrild Kirke af  sognepræst Bjarke Nørholm Pihl. 
Hun er datter af  Mette Hornbek og Simon Lee Bundgaard.
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dato kirkeåret skarrild karstoft ilderhede

Søndag d. 2. 6. søndag efter påske Himmelske dage på Heden i Herning

Søndag d. 9. Pinsedag   9.30 11.00

Mandag d. 10. 2. pinsedag Nabogudstjeneste i Sdr. Felding

Søndag d. 16. Trinitatis   9.30

Søndag d. 23. 1. s. e. trinitatis 11.00 FRIMESSE i Karstoft på Engen

Søndag d. 30. 2. s. e. trinitatis   9.30 Leif  Mortensen

#GUDSTJENESTER

# Hvor intet andet er nævnt, varetager Bjarke Nørholm Pihl gudstjenesten · AP: Anden Præst.

ju
li

Søndag d. 7. 3. s. e. trinitatis Der henvises til gudstjeneste i nabosogne

Søndag d. 14. 4. s. e. trinitatis 11.00 AP

Søndag d. 21. 5. s. e. trinitatis Der henvises til gudstjeneste i nabosogne

Søndag d. 28. 6. s. e. trinitatis 11.00

au
gu
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Søndag d. 4. 7. s. e. trinitatis 11.00

Søndag d. 11. 8. s. e. trinitatis   9.30

Søndag d. 18. 9. s. e. trinitatis   9.30 11.00 Kartoffelmesse

Søndag d. 25. 10. s. e. trinitatis   9.30 11.00 Frimesse

ID-nr.: 46879
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