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Af  sognepræst 
Bjarke  
Nørholm  
Pihl

FADERVOR 

1   I de ældste håndskrifter og kilder til Det Nye Testamente er der ikke kapitel- og versinddelinger. Samtidig kan forskellige oversættelser til  
 forskellige sprog inddele kapitler og vers forskelligt. Men med udgangspunkt i den autoriserede danske bibeloversættelse, så er den god  
 nok. »6-9-13«! 
2   En lidt kortere udgave af  Fadervor findes i Lukasevangeliet kapitel 11, vers. 2-4.
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7-9-13?!

»7-9-13«. Sådan kan man finde på at 
sige, mens man banker under bor-
det. Måske ikke så meget yngre 
mennesker. Men i min generation og 
ældre er der nok en del, der kender 
udtrykket »7-9-13«. Hvor udtrykket 
stammer fra, er der vist ingen, der 
rigtigt ved. Måske fra 1800-tallet? 
Måske her blev denne »trylleformu-
lar« kædet sammen med at banke 
under bordet. Hvorfor netop disse 
tre tal benyttes fortaber sig også i 
fortidens tåger. Tallet 7 opfattes som 
et lykketal, hvorimod 9 og 13 både 
kan udtrykke lykke og ulykke. Hvor-
for kombinationen af  de tre tal så 

skal siges, for at undgå ulykke, er 
uvist. Derimod er det nok mere sik-
kert, at mange bruger det for at und-
gå uheld eller ulykker. Det går måske 
godt med noget, og sådan ønsker og 
håber man, det fortsætter. At begi-
venheder eller livet kan påvirkes vha. 
en sådan talkombination. 

6-9-13!? 
Med lidt god vilje kan man også 
hævde, at man i Kristendommen 
tror, at begivenheder og livet kan på-
virkes og få betydning af  en bestemt 
kombination af  tal. De to sidste tal 
er de samme, som i »7-9-13«. Men 
det første tal er et andet. Talkombi-
nationen er derimod »6-9-13«. Disse 
tal henviser til et bestemt kapitel og 
vers i en bestemt bog i Bibelen, nem-
lig Mattæusevangeliet kapitel 6, vers 
9-13.1 

Bønnen kaldes Fadervor, og den går 
ca. 2000 år tilbage til den gang, hvor 
Jesus vandrede sammen med sine 
disciple, sine følgere. De fik givet 

bønnen Fadervor, og den er derefter 
blevet givet videre til den kristne kir-
ke lige siden.2 
Jesus selv og den tidligere kristen-
dom kaldte Gud for far. Når et men-
neske bliver døbt den dag i dag, så 
får man også Fadervor som dåbsga-
ve og kan nu kalde Gud for sin Far. 
Ved dåben bliver man del af  et ånde-
ligt verdensomspændende, flere tu-
sinde år gammelt fællesskab af  
kristne, som kalder Gud for Far. Ja 
faktisk et fællesskab som går langt 
tilbage forud for Jesu fødsel. Gud så 
det gamle Israel som en søn, som 
han førte ud af  slaveriet i Ægypten, 
og ca. 700 f. Kr. udtrykkes gennem 
profeten Esajas en tro og tillid til 
Gud som far: »Herre, du er jo vor fa-
der; vi er ler, og du har formet os, vi er 
alle sammen dine hænders værk« (Esa-
jas kapitel 64 vers 7).  

FADERVOR, DU SOM ER I HIMLENE!
Når et menneske i dag bliver døbt, 
får bønnen Fadervor som gave og nu 

2

del 1
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kan kalde Gud for sin far, så træder 
man derved ind i en lang og rig hi-
storie og tradition. Og bønnen Fa-
dervor får vi givet, fordi Gud ønsker 
en personlig relation med alle sine 
børn. Kristne forenes i at have Gud 
til far. Derfor er Gud også vor far og 
man beder Fader vor, ikke Fader min 
eller Fader din. Nej kristne forenes i 
at have den samme himmelske far, 
bundet sammen i et fællesskab af  
tro på én Gud, en far, der også er den 
hellige, den højt ophøjede, som tro-
ner i en utilnærmelig hellig himmel. 
Kristne beder til deres far, som er i 
himlen eller himlene. Men det bety-
der ikke, at Gud ikke også er på jor-
den og virker på jorden. Gud fulgte 
med sit folk Israel igennem ørkenen, 
den gang han førte dem ud af  slave-
riet i Ægypten. Guds nærvær var i 
templet i Jerusalem og også i dag 
følger han sine børns liv og bor ved 
sin Ånd i ethvert kristent menneske. 

Fortsættes på næste side.

Samtidig er han dog 
den kærlige far, som 
ønsker at være der 

for sine børn og tage 
del i deres liv. 

Han fylder både himlen og jorden, 
og »himlen og himlenes himmel kan 
ikke rumme [Gud]«, som den israeliti-
ske kong Salomo udtrykte det 
knapt 1000 år f. Kr. i Første Konge-
bog kapitel 8 vers 27. Gud er alle-
stedsnærværende, men opholder 
sig eller er på en speciel måde 
tilstede i sin guddommelige 
himmel. Derfor beder 
man i Fadervor til Gud i 
himlene, og når man be-
der denne bøn, så løfter 
et kristent menneske 
også sit hjerte og sit fo-
kus mod den guddom-
melige himmel. 
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Det sted, hvor et hvert kristent men-
neske kan håbe og tro på, at det en 
gang skal leve evigt sammen med 
Gud, et håb og en tro som også giver 
energi og kræfter til at udholde prø-
velser og udfordringer, som livet på 
jorden kan byde på. 

Gud er i himlen og er den højt ophø-
jede majestæt. Samtidig er han dog 
den kærlige far, som ønsker at være 
der for sine børn og tage del i deres 
liv. Og netop i bønnen Fadervor kom-
mer et kristent menneske helt ind i 
en personlig relation til Gud og åb-
ner sig for den almægtiges indgriben 
i vort liv. Bøn åbner for hans hjælp. 
Derfor ønsker Gud også, at vi skal 
bede til ham. I bønnen Fadervor lig-
ger den hjælp, den trøst og den glæ-
de, som et kristent menneske kan 
finde i svære tider, i mørke tider, og i 
tider, hvor man måske kan ængstes 
for, hvad fremtiden vil bringe. I Fa-
dervor der ligger der en tryghed, 
fred, som kan fylde et kristent men-
neske. Og den bøn vil vi se nærmere 
på i næste kirkeblad. vil du have besøg?

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

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

Minikonfirmandafslutning
Palmesøndag kl. 11.00 i Karstoft Kirke
Kom og vær med, når minikonfirmanderne afslutter under-
visningen med at deltage i gudstjenesten den 5. april kl. 11 
i Karstoft Kirke. Der vil være festlige indslag til denne fri-
messe. Vel mødt!

Sognepræst Bjarke Nørholm Pihl 

(fortsat fra forrige side)

FADERVOR 
Højskoleaften
Onsdag den 19. februar   
kl. 19.00 på Sandet hotel.
Soldaternes »MOR« Ruth Brik Chri-
stensen kommer og fortæller om 
Ruth, krudt og kugler.

Entré incl. kaffe 80 kr.

Aftenen er stablet på benene af  menig-
hedsrådet, de lokale foreninger, samt 
Ældre Sagen Aaskov.
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5. MAJ ARRANGEMENT
Igen i år vil 5. maj blive markeret - og denne 
gang er det på 75 års dagen for Danmarks 
befrielse. Der vil allerførst være en ceremo-
ni på kirkegården med kransenedlæggelse, 
og derefter er der andagt i kirken ved pastor 
Bjarke Nørholm Pihl. Efter andagten vil der 
være mindesammelkomst i Skarrild/Kar-
stoft kulturcenter med sange og foredrag.

5

Efter-konfirmand-
lejr i Polen
Onsdag den 20. maj - søndag den 
24. maj er der efterkonfirmandlejr i Po-
len sammen med konfirmanderne i Sdr. 
Felding og Troldhede.

Sognepræst Bjarke Nørholm Pihl 

Legestue  Hver anden tirsdag kl. 9.00-12.00 

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

Dorte Sila, tlf. 29 78 46 09 – Marie Storbjerg Kristensen, tlf. 25 54 13 08 
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Country aften
Fredag den 27. marts kl. 18.00 

Der bliver holdt 
en frimesse i 
western stil hvor 
Peder Juul og 
Kasper Petterson 
spiller til. Efter 
frimessen er der 
en let anretning.

Lad os se hvad 
Karen finder på denne gang.

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

Alle er velkomne!
Ilderhede menighedsråd

VI SES
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Hammerum Herred. Et område i 
det midt- og vestjyske på størrelse 
med Lolland. Engang dækket af  øde 
hedestrækninger, præget af  fattig-
dom og kendt for dets hosebindere. 
Men i løbet af  de sidste 150 år totalt 
forandret: Heden opdyrket, en stor 
moderne industri opbygget og be-
folkningstallet mangedoblet.

Som det sydligste sogn i dette Her-
red ligger Skarrild. Selve navnet er 
gammelt. I 1330 blev det stavet Ska-
reld og i 1610 Skarrilld.

Hvad betyder dette navn? Endesta-
velsen - ild kan enten have noget at 
gøre med ordet »vedel«, der betyder 
vadested, eller ordet »hyld«, der be-
tyder tømmerbygning eller gudehus 
af  træ. Måske er den første mulig-
hed mest sandsynlig. I hvert fald lig-
ger Skarrild netop ved et gammelt 
vadested over Skjern Å. Så skulle 
navnet altså sige Skar-vadested, 
men hvad betyder så forstavelsen? 
Har det noget at gøre med »indskæ-
ring« (et »skar«) i landskabet? Ingen 
ved det længere.

Det oprindelige Skarrild Sogn var 
stort i udstrækning - større end hele 

Kirkens dørhåndtag.

Københavns Kommune! (9873 hekt-
ar mod Københavns 8798 hektar) - 
men til gengæld tyndt befolket. År 
1787 boede der således kun 277 
mennesker i sognet. Den almindeli-
ge udvikling på egnen har dog sat 
sine spor her. I 1960 var folketallet 
vokset til 1406, men siden er der her 
- som i så mange landsogne - sket en 
vis afmatning, så der i 1988 var 1146 
indbyggere og den 1. januar 2017 
?019 personer. 

Skarrild Sogn rummer ca. 90 grav-
høje som vidnesbyrd om en betyde-
lig beboelse i oldtiden. At man i 
1100 - tallet formåede at rejse en 
kirke i sognet, siger noget om sognet 
på den tid og nok snarest om de 
kræfter, som den kirkelige organisa-

tion havde. Kirkens nøjagtige alder 
kendes ikke, men eftersom en lig-
nende kirke i nærheden (Gjellerup) 
kan dateres til 1140, er det rimeligt 
at antage, at også Skarrild Kirke er 
fra omtrent den tid. Mellem 1400 og 
1500 antages det, at tårnet er bygget 
til. Det slutter man ud fra det faktum, 
at der på kirkens vestgavl (over det 
nuværende orgel) findes en nu over-
dækket rest af  et indvielseskors, der 
afmærkede, hvor biskoppen havde 
stænket vievand ved indvielsen. Ef-
tersom vievandet gik af  brug ved 
reformationen i 1536, og munkesten 
først blev almindelige et par århund-
reder efter kirkens opførelse, når 
man frem til, at tårnet må have væ-
ret fra 1400-tallet.
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På et tidspunkt, som ingen kender, 
forsvandt kirkens tårn, og det er al-
drig blevet bygget op igen. På kir-
kens vestgavl ses spor af  tårnet - li-
gesom dele af  tårnets fundament er 
bevaret i jorden. At tårnet ikke er 
blevet genopbygget, skyldes formo-
dentlig fattigdommen. Dog ved man, 
at ærbødigheden for Guds hus kun-
ne være yderst ringe i gammel tid. I 
1500-tallet er der således eksempler 
på sogne, hvor man drev får og kvæg 
ind i kirken på markedsdage, og hvor 
man opmagasinerede hø i kirketår-
net! At dette skulle have været tilfæl-
det også her, vil man nødigt tro, men 
udelukkes kan det ikke - og i så fald 
forstår man bedre, at man har ac-
cepteret, at kirketårnet ikke kunne 

holde længere. Det er næppe styrtet 
ukontrolleret sammen, for det ville 
klokken ikke kunne have overlevet. 
Man ved fra en kilde, at der i 1637 
blev betalt for opsætning af  »en li-
den klokhus« ved kirkens østgavl.

På kanopladsen ved Skjern Å ligger 
der flere store kvadersten. Det er 
tænkeligt, at disse stammer fra det 
tidligere kirketårn.

I korgavlen mod øst sad oprindeligt 
kirkens klokke, men en pengegave 
gjorde det muligt at opføre en klok-
kestabel i ca. 1970 med klokkespil 
vest for kirken. Dertil flyttedes kir-
kens gamle klokke (uden inskriptio-
ner) fra 1200-tallet. 

Klokkestablen var fejlkonstrueret og 
rådnede flere steder, så den blev ud-
skiftet med den nuværende i 2015. 
Klokkestablen rummer udover den 
gamle klokke også klokkespil med 

12 nye franske PACCARD- klokker, 
der er doneret af  familien Sønder-
gaard. 

Skorstenen, der »prydede« kirken 
engang, er i dag fjernet - overflødig-
gjort af  nyt el-varmesystem. Tidli-
gere var der en meget stor kakke-
lovn.

Under koret i kirken findes en åben 
begravelse, denne har sidst været til-
gængelig omkring 1910, da gulvet i 
koret (blev) støbt i jernbeton, og der 
findes ikke mere nogen nedgang. En 
tidligere kirkeværge, der har været 
dernede, har fortalt, at der stod tre 
kister, og at det krucifiks, der nu står 
i en niche i korbuen, i sin tid har lig-
get eller stået på en af  kisterne un-
der koret.

Indgangen til gravkammer under koret.

Fundament til det middelalderlige alter 
i koret.

På dette billede fra kirkens østgavl ses, 
lidt nedenfor midten en udadgående 
knop på kvaderen. Ingen ved, hvilket 
formål den har haft.

Fortsættes på næste side.



8

#HISTORIE

8

Om alterkalken og disken ved man, 
at de er lavet specielt til Skarrild Kir-
ke, og noget tyder på, at de er lavet 
af  århusmesteren J. A. Stubeus, der 
levede i det 17. århundrede. Alter-
kalken og diske er givet af  Jens Jen-
sen og Karen i 1692, som der står 
indgraveret på dens fod. På alteret 
står to svære lysestager, der ifølge 
inskriptionen er skænket til kirken i 
1605 af  Oluf  Christensen, Ronnum. 
Den syvarmede lysestage blev 
skænket i 1916 af  sognebørn og 

jagtforeningen og er kun fremme ved 
kirkelige handlinger. Dåbskanden er 
anskaffet i 2006.

De smukt udskårne og forskellige 
stolestader fortæller derimod selv, 
hvor gamle de er! 1624 blev de op-
stillet, oplyser en af  dem, så menig-
heden fra den tid ikke behøvede at 
stå op under hele gudstjenesten. En 
anden af  træudskæringerne nævner 
navnet Olf  Chrestensøn fra Ronom, 
så han er formodentlig giveren. De 
bageste stole er nye.

Indtil 1909 har menigheds - sangen 
fundet sted uden musikledsagelse. 
Det år skænkede N. O. Pilgaard det 
første orgel til kirken. Det næste or-
gel var fra 1954. Til dette gav An-
drea Petrea Jensen et større beløb. 
Det er udskiftet med det nuværende 
hybridorgel i 2010.

I vestgavlen blev det gamle vindue 
med små ruder udskiftet med et 
glasmaleri, som forestiller Jesu dåb 
med en antydning af  Jordan floden. 
Øverst til venstre i billedet Helligån-
den i form af  en due. Denne kan ses 
på forskellig måde - afhængig af  ly-
set udefra. Når man betragter male-
riet fra midt i skibet, »spiller« kirke-
skibet, Anna, med i det samlede 
hele, idet det ligesom »sejler ud fra« 
Jordan floden. 

I nichen over døbefonten er placeret et 
krucifix.

Alterkalken.

Alterkalken.
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Som et forsøg holdt Ilderhede me-
nighedsråd en international gudstje-
neste. Det var fredag den 25. okto-
ber det blev afholdt i Stakroges 
beboerhus. Det var et forsøg på at få 
tilflyttere fra andre lande, som også 
er kristne til at få et kendskab til den 
Danske kirke og møde andre borge-
re fra Stakroge. Der var ca. 40, der 
tog imod tilbudet og mødte op til 
den festlige aften.

Formanden for Ilderhede menig-
hedsråd Majken, bød først velkom-
men, og derefter begyndte gudstje-
nesten. Der blev oplæst indgangs og 
udgangs bøn på forskellige sprog. Vi 
havde fået nogle af  de fremmødte til 
at være med på det. Det var Majken 
der læste på det Tyske sprog. På det 
Hollandsk sprog tog Kirstine sig af. 
Og på Irsk og Engelsk sprog, var det 
Siobhan der tog sig af.

Det Danske sprog, læste Britta op 
på. Salmer blev også sunget på for-
skellige sprog. Vi havde fået »De 
Små Grå« fra Aarhus musikhus til at 
stå for musikken under gudstjene-
sten og underholdningen bagefter, 
hvor der var fællessang, også fra for-
skellige lande. De gjorde det rigtig 
godt med musikken Der var endda 
nogle der ikke kunne modstå fristel-
sen til at tage en lille svingom.

Der var spisning efter gudstjenesten. 
Denne gang stod det på Gul-
laschsuppe, som Karen stod for, og 
til dessert var der hjemmelavet is, 
som Siobhan havde lavet.

Vi kan godt sige at det blev en god 
aften.

Ilderhede menighedsråd
(Se flere fotos på side 11)

Bjarke, Siobhan, Kirstine, Majken, Britta.

International Gudstjeneste
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Tirsdag d. 12. november, lidt over kl. 
8, kørte konfirmanderne fra Skarrild, 
Karstoft, Ilderhede og Sdr. Felding til 
Aarhus. Vi skulle på en såkaldt pover-
ty walk, en fattigdomsvandring i Aar-
hus. 

Stemningen var god i bussen, og det 
var den også, da vi nåede frem til 
værestedet i Jægergårdsgade i Aar-
hus. 

Herefter blev vi inddelt på nogle 
hold og fik hver vores guide til en ca. 

Konfirmander på poverty walk

Et af  de væresteder og herberg, som 
vores guide viste os, ses på billedet. 
Det særlige var, at det var målrettet 
unge hjemløse, som der desværre er en 
del af.

Mens vores dedikerede guide fortalte om et opholdssted 
for udsatte, var det dog svært, lige her, at fastholde  
konfirmandernes opmærksomhed. De havde fået øje på 
julemænds-vinduespudsere højt, højt oppe. Kan du 
også få øje på dem?

to timers byvandring. Guiden kunne 
være hjemløs eller tidligere hjemløs 
eller social udsat og fortalte om ud-
fordringer med et liv på samfundets 
kant. 

Vi så forskellige steder, hvor hjemlø-
se og udsatte holdt til, heriblandt et 
hus særligt for hjemløse og udsatte 
grønlændere, Naapiffik og andre til-
holds- og væresteder. 

På flere af  konfirmanderne gjorde 
mødet med samfundets udsatte og 
belastede et stort indtryk. 

Det efterfølgende besøg på McDo-
nald’s gjorde dog helt sikkert et stort 
indtryk på samtlige konfirmander. 

Efter en god dag i Aarhus vendte vi 
hjemad i bussen, igen med høj stem-
ning og musik blandt konfirmander-
ne. 

Sognepræsten
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Offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i efteråret 2020 i 
alle tre sogne tirsdag den 12. maj kl. 19.00. 

Ilderhede i Beboerhuset, Karstoft i Samlingshuset og Skarrild   
i konfirmandstuen. Der serveres en kop kaffe.

Med venlig hilsen menighedsrådene

Fælles information

#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

FORDELING AF HØSTOFFER
3.000 kr. øremærket til DBI i København, 500 kr. øremærket til Menig-
hedsfakulteket i Aarhus,750 kr. fordelt ligeligt mellem Klub 88, Børne-
frø og legestuen i Skarrild.

SKARRILD MENIGHEDSRÅD HAR KONSTITUERET SIG
• Formand Birthe Skærbæk
• Næstformand Birte Mørup
• Kirkeværge Dorte Arntsen
• Kasserer Lene Juul Mikkelsen
• Sekretær Bjarke Nørholm Pihl
• Menigt medlem Anna Bente  Damgaard
• Lene Juul Mikkelsen er i øjeblikket sygemeldt.     
 Dagny Nørager er indtrådt under Lenes fravær.

Konfirmandstuen er blevet rigtig fin og der er kommet »styr«   
på konfirmandbillederne. Tak til Erik Degn, Arne Arntsen,   
Ingrid Pedersen og Conny Frandsen.

Skarrild Menighedsråd

Nyt fra skarrild 

»De Små Grå« spiller for os.

Flag til gudstjenesten.

BILEDER FRA INTERNATIONAL 
GUDSTJENESTE I ILDERHEDE
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KARSTOFT MENIGHEDSRÅD  
HAR KONSTITUERET SIG
• Formand Dagmar Thomsen
• Næstformand/kontaktperson   
 Ove Kristensen
• Kirkeværge Grete Christensen
• Kasserer Lilly Svendsen
• Medlem Johnny Kristensen
• Sekretær: Sognepræst Bjarke   
 Nørholm Pihl. 

SPORTSFEST I KARSTOFT
Torsdag den 4. juni    
- lørdag den 6. juni

Vi begynder torsdag med gudstjene-
ste i teltet på stadion kl. 18.30 med 
Bjarke Nørholm Pihl. Derefter er me-
nighedsrådet vært med kaffe og kage. 

KIRKEVANDRING 
Vi vil prøve som noget nyt  at arran-
gerer kirkevandring søndag den 17. 
maj. Vandringen vil blive omkring 
ca. 4 km i let terræn,  tag godt fodtøj 
på. (Ruten annonceres senere). Når vi 
mødes ved kirken bliver der en kort 
andagt kl. 11.00 i kirken og dernæst 
serveres der sodavand og sandwich. 
Vi håber at mange vil møde op. 

Karstoft Menighedsråd

Nyt fra Karstoft

NY GRAVER OG KIRKETJENER  
VED ILDERHEDE KIRKE
Ilderhede kirke har fået ny graver og 
kirketjener fra 1 Januar 2020. Det er 
Louise Troelsen, der har påtaget sig 
den opgave at holde kirken og kirke-
gården pæn . Louise er uddannet An-
lægsgartner, og har tidligere arbejdet 
som gartner ved Ikast-Brande kom-
mune. Vi byder Louise velkommen og 
håber på et godt samarbejde frem-
over.

ILDERHEDE MENIGHEDSRÅD  
HAR KONSTITUERET SIG
• Formand Majken Hansen
• Næstformand Britta Hjelmroth
• Kasserer Inger Hejlesen 
• Kirkeværge Carsten Larsen
• Kontaktperson Karen Kristensen

 Ilderhede Menighedsråd

Nyt fra ilderhede

Louise Troelsen

12
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TILLYKKE

DØBTE

13#Se mere på www. minekirker.dk

#SIDEN SIDST

Marie Louise 
Nyeland Hansen 
(Skarrild Kirke 
12/1 2020)

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.

ÆRE VÆRE 
HANS MINDE

VI MINDES
Per Rørkær Madsen
(Ilderhede kirke 
28/11 2019)

TILLYKKE
TIL JER

VIEDE
Rosie Maria Borst og 
Lasse Klinkby 
(Skarrild Kirke 
2/11 2019)

#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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Tid arrangement sted

Onsdag 4.  Bibelkreds BK 1: Annelise 
BK 2: Inga og Niels Erik  
BK 3: Efter aftale

Onsdag 11. Møde ved Thomas Bjerg Mikkelsen.
OBS. kl. 19.30.

Sdr. Felding Missionshus

Fredag 20. Fredagsfamilieaften ved Gospelkids fra 
Grindsted. Fællesspisning kl. 18.00.

Skarrild Missionshus

Onsdag 25. Møde ved »Såmænd« - Mandskor fra Frede-
ricia. Andagt v. Asbjørn Asmussen. 
Poul Erik Hummelmose fortæller om sine 
billeder som hænger i missionshuset.

Skarrild Missionshus

ap
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l

Onsdag 1. Bibelkreds BK 1: Birthe og Allan
BK 2: Karen og Lars
BK 3: Efter aftale

Onsdag 15. Møde ved Bjarne Lindgren,Ringkøbing. Skarrild Missionshus

Fredag 24. Fredagsfamilieaften Messy Church. 
Fællesspisning kl. 18.00.

Skarrild Missionshus

Onsdag 29. Bibelkreds BK 1: Lene og Peder
BK 2: Grete og Poul
BK 3: Efter aftale

14

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

Alle møder begynder kl. 19.00 fra 2020

m
aj

Onsdag 6. Møde ved Henri Jensen, Silkeborg. 
Emne: Jesus - drivkraften til et liv i kærlighed

Skarrild Missionshus

Onsdag 13. Bibelkreds BK 1: Mona og Per
BK 2: Anna Marie
BK 3: Efter aftale

Onsdag 27. Konfirmandfest ved Tony Dahl Sørensen. 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. 97 19 64 31.

MARTS
  5. Vi besøger Dagny og Chris  
 Nørager, Hovedgaden 48,  
 Skarrild.  Vi skal ud og se  
 FÅR.
20.  Familie aften v. Gospelkids  
 fra Grindsted. Fællesspisning  
 kl. 18.00.

APRIL
16. Vi laver græsmænd.
24.  Familie aften Messy Church.  
 Fællesspisning kl. 18.00.

MAJ
  7. »Vi sejler med hvalen«.

Klub 88
Juniorklub fra 4. klasse.  

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

Vendelbo, tlf. 97 19 63 04. 

MARTS
 5.  Så er der leg.
19.  Kagedyst.

APRIL
 2. Vi skal på cyklen.
16.  Rundbold.
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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 Louise Troelsen 
tlf. 29 28 50 68

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
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#KIRKELIG VEJVISER#DÅB & BRYLLUP TILLYKKE

Årets konfirmander
Skarrild kirke - Søndag d. 10. maj
Malthe Würtz Kolster
Amanda Styrk Brøste Rasmussen
Merle Bianca Mikkelstrup Nielsen

Karstoft kirke - Søndag d. 10. maj
Jesper Borch Buhl
Therese Dyrby Christiansen
Alexander Nørgaard Ingemann
Jakob Lundhus Pedersen
Sven van der Leden
Gustav Kjær Vestergaard

Ilderhede kirke - Søndag d. 3. maj
Ingen konfirmation

Rosie Borst og Lasse
Klinkby blev viet i Skarrild 
Kirke den 2. november 
2019

Marie Louise Nyeland 
Hansen blev døbt i 

Skarrild Kirke den 12. 
januar 2020
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dato kirkeåret skarrild karstoft ilderhede

Søndag d. 1. 1. s. i fasten 13.00 Konfi-frimesse

Søndag d. 8. 2. s. i fasten 11.00 Klaus Møberg

Søndag d. 15. 3. s. i fasten  9.30

Søndag d. 22. Midfaste 11.00 Frimesse

Søndag d. 29. Mariæ Bebudelse   9.30 11.00

#GUDSTJENESTER
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Søndag d. 5. Palmesøndag 11.00 Frimesse 9.30

Torsdag d. 9. Skærtorsdag 11.00

Fredag d. 10. Langfredag 11.00

Søndag d. 12. Påskedag 11.00 Frimesse  9.30

Mandag d. 13. 2. påskedag   9.30

Søndag d. 19. 1. s. e. påske   9.30 Laurids Breum

Søndag d. 26. 2. s. e. påske  9.30 11.00 Frimesse

m
aj

Søndag d. 3. 3. s. e. påske 11.00

Fredag d. 8. St. Bededag 11.00

Søndag d. 10. 4. s. e. påske 10.45 Konfirmation   9.00 Konfirmation

Søndag d. 17. 5. s. e. påske 11.00 Kort gudstj. 
og kirkevandring

Torsdag d. 21. Kr. Himmelfart 11.00

Søndag d. 24. 6. s. e. påske 11.00 Klaus Møberg

Søndag d. 31. Pinse   9.30

ID-nr.: 46879
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