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Af  sognepræst 
Bjarke  
Nørholm  
Pihl

Den sidste 
artikel 
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Nu havde jeg egentlig overvejet at 
kalde dette for »Den allersidste 
dans…«. Men da jeg hverken dan-
ser, eller kan finde ud af  at danse, er 
det måske bedre at kalde den noget 
andet. Derfor i stedet ”Den sidste ar-
tikel”. Den sidste kirkebladsartikel 
fra min hånd. For når dette kirkeblad 
udkommer, så har vi som præstefa-
milie kun en måned tilbage her i de 
tre dejlige sogne: Skarrild, Karstoft 
og Ilderhede. De tre sogne, som har 

haft meget stor betydning for vores 
hverdag, vort liv og vor kristentro de 
sidste omkring to års tid. Af  forskel-
lige årsager har vi valgt at stoppe her 
med udgangen af  juni 2020. Men 
når jeg sådan ser tilbage, er der 
mange gode, sjove og opbyggelige 
ting, som jeg kommer i tanke om. 
Lige fra den meget hjertevarme 
modtagelse vi fik som præstepar, da 
vi startede her i september 2018. 

Deltagelse i 5. maj-arrangement, 
Sct. Hans - arrangement, Kaj Munk 
gudstjeneste, pensionistforeningens 
juleafslutning, Country Western 
gudstjeneste og International guds-
tjeneste, for bare at nævne nogle af  
tingene. Jo, der sker noget i disse 
sogne. Og meget af  det er også af-
hængige af  frivillige. Frivillige til 
både kirkelig og folkelige arrange-
menter. En stor tak for jeres opbak-
ning og hjælp, skal det lyde. 

EN USIKKER TID
I år har været noget anderledes. Me-
get er blevet aflyst. En farlig virus 
har bredt sig skabt frygt og utryghed 
i vort samfund og vist os, at livet er 
utroligt skrøbeligt og sårbart. Midt i 
en sådan utryghed er det vigtigt, at 
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Tak, for jeres måde at 
møde os på, da vi kom, 

når vi mødte jer helt 
tilfældigt, eller når vi 

mødte jer i kirken. 
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et kristent menneske søger den Gud, som har skabt 
himmel og jord, som har skabt mennesket, og som har 
sendt sin egen søn for at dø i vort sted. Som kristne 
kan man også rammes af  sygdomme. Også kristne 
kan miste livet. Det har bl.a. mange frygtelige historier 
i den senere tid fra udlandet vist os. Samtidig lever et 
kristent menneske ikke uden håb. Som Salme 91 i Det 
Gamle Testamente udtrykker det i de to første vers: 
»Den, der sidder i den højestes skjul, har sin bolig i den 
Almægtiges skygge; han kan sige om Herren: »Min tilflugt 
og min borg, min Gud, som jeg stoler på«.  I trængsler og 
i nød ønsker Gud, at et kristent menneske skal søge 
ham. Kirkerne har været lukket, men Gud kan vi søge 
alle steder. Ved at læse hans Ord og bede til ham. Det 
behøver vi ikke en særlig bygning til. Bede til ham, 
som i sandhed kan give os trøst og være vor tilflugt og 
borg i liv og død. I usikre og uvisse tider.

Og usikre og uvisse tider har det været på mange må-
der i vort samfund. Kirkeligt set ikke mindst hvad an-
går konfirmationer. I skrivende stund har vi et håb om 
at gennemføre konfirmationerne i Skarrild-Karstoft 
søndag d. 21. juni. Om det lykkes, må tiden vise. Me-
get er der blevet vent op og ned på. Det er der i vor 
verden, samfund og lokalområde. Og det er der også 
for os i vor lille familie. Nu vil vi så småt begynde på 
at drage videre. Det er vor håb og bøn, at vi i vor, for-
holdsvis korte, tid her i blandt jer, måtte have efterladt 
nogle gode, sjove (og måske lidt komiske?!) minder. 
Tak, for jeres måde at møde os på, da vi kom, når vi 
mødte jer helt tilfældigt, eller når vi mødte jer i kirken. 
Må Gud velsigne Skarrild, Karstoft og Ilderhede sogne og 
skænke jer sin fred og sin nåde. 

Bjarke Nørholm Pihl, 
på vegne af  familien Nørholm Pihl

Årets 
konfirmander
Skarrild kirke
Søndag d. 21. juni

• Malthe Würtz Kolster

• Amanda Styrk Brøste 
 Rasmussen

• Merle Bianca 
 Mikkelstrup Nielsen

Karstoft kirke
Søndag d. 21. juni

• Jesper Borch Buhl

• Therese Dyrby 
 Christiansen

• Alexander 
 Nørgaard 
 Ingemann

• Jakob Lundhus 
 Pedersen

• Sven van der Leden

• Mette Fokinaite

• Gustav Kjær 
 Vestergaard

Ilderhede kirke 
Ingen konfirmation

STORT
TILLYKKE 3
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#OPSLAG

Afskedsgudstjeneste
I forbindelse med den fælles afskedsgudstjeneste den 
28. juni 2020 for de tre sogne vil menighedsrådene 
være været ved kaffe og kage i præstegårdshaven.

Der vil senere blive annonceret i Ugeposten.

 

#DE 3 MENIGHEDSRÅD

SENIORUDFLUGT 
Senior udflugt er fastsat til onsdag den 26. 
august. Turen går til Nøvling Kirke, med 
rundvisning i det nye kirkehus, derefter er der 
kaffe i kirkehuset, vi vil også kører en tur om-
kring det nye sygehus i Gødstrup, og evt. gå 
en tur ved Gødstrup Sø. 

Vi håber, at så mange som muligt har lyst til 
at tage med. Tilmelding annonceres senere i 
Ugeposten i august. 

PÅ GRUND AF CORONAVIRUS ER 
ARRANGEMENTERNE MED 
FORBEHOLD.

De tre menighedsråd

Sommerfrimesse 
Søndag den 14. juni afrundes sæsonen med en 
frimesse på Engen i Karstoft kl. 11.00. Koret vil 
medvirke og efter gudstjenesten tændes der op under 
grillen.

Sportsfest i Karstoft
Torsdag d. 4. - lørdag d. 6. juni 

Vi begynder torsdag med gudstjeneste i teltet på 
stadion kl. 18.30 med Bjarke Nørholm Pihl, hvor 
koret også vil medvirke. Herefter er menigheds-
rådet vært med kaffe og kage.

4
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#SIDEN SIDST

Onsdag d. 29. januar var pastoratets tre gravere og ene præst samlet i 
Skarrild konfirmandstue. Her hyggede vi os med at indsætte gudstjene-
steritualet forrest i salmebøgerne og indsætte dåbssalmen bagerst i sal-
mebøgerne. Der blev holdt ekstra godt øje med, at præsten ikke fumlede 
for meget i det (uvante?) praktiske arbejde.

Salmebøgerne bliver her forsvarligt 
opbevaret i brandsikkert materiale.

Medarbejderformiddag

Her ses de fire 
»aktivister« godt 

i gang med 
arbejdet.
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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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#KIRKERNE STÅR TOMME...

Danmark lukker ned

6

Så skete det at Danmark skulle lukke 
ned, da statsminister Mette Frede-
riksen meddelte det i en ekstra ny-
hedsudsendelse. Det er for at be-
grænse spredningen af  COVID-19, i 
daglig tale også kaldt for Corona vi-
russen. Nu skal alle aktiviteter be-
grænses, foreninger, sport og rejser 
m.m. skal være på et minimum, og 
der må ikke forsamles for mange på 
et sted af  gangen. Det betød at kir-
kerne også måtte lukke ned for guds-
tjenester fra mandag d. 16. marts.

Den annoncerede country frimesse, 
der skulle være afholdt den 27. 
marts blev også aflyst. Det er kun 

barnedåb-bryllupper og begravelser 
der er tilladt, og kun for inviterede 
gæster i begrænset antal. Konfirma-
tioner er blevet udskudt til efter Pin-
se. Der kan ske meget mere efter 
dette er blevet skrevet. I første om-
gang er det to uger, men nu er det 
blevet forlænget til tirsdagen d. 14. 
april. Det er til efter påske, og måske 
bliver det yderligere forlænget. 
Hvem ved hvornår der bliver nor-
male tilstande igen. Der kan ikke 
skrives ret meget om kommende ak-
tiviteter, da vi ikke ved hvad fremti-
den bringer og kirkebladet først ud-
kommer i den sidste halvdel af  maj 
måned, er dette allerede gamle ny-
heder. Derfor har jeg gået lidt rundt 
ved Ilderhede kirke og taget nogle 
stemningsbilleder.

Nu står kirkerne helt tomme. Der er 
ingen der spiller på orglet. Sogne-
præsten holder ikke nogen prædiken 
eller giver sin 
velsignelse til 
menigheden.

Salmebøger-
ne står urørt 
på reolen, og 
der lyder 
ingen sang fra 
menigheden.

På alteret er der ingen 
blomster i vaserne, og 
lysene i stagerne er ikke 
tændte.
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På kirkegården er der også tomt, jeg 
mødte ikke andre på min tur rundt 
på kirkegården. Man kan næsten 
sige at der er helt dødt.

Graverne må ikke arbejde på grund 
af  smittefaren. Endnu ser der pænt 
ud efter vinteren.

Vintergækkene er på det sidste.

Foråret er på vej og med den kom-
mer varmen også, og snart begyn-
der alt livet at bryde ud. Græsset har 
længe været ved at gro på grund af  

den milde vinter. Den trænger til at 
blive slået. Træer og buske og blom-
ster begynder at springe ud.

Men samtidig med varmen og regn, 
kommer også det vi ikke ønsker og 
ikke kan undgå, og det er ukrudtet. 
Det kommer også, og hvor længe vil 
denne Corona krise varer. Jeg kan 
godt se hvordan det vil se ud midt på 
sommeren, når kirkegårdene ikke 
bliver passet.

Imens jeg er ved at skrive dette kom 
der en glædelig meddelelse. Loven 
er lavet om, så nu må graverne ger-
ne arbejde, forudsat at de arbejder 
alene og sørger for at holde afstand 
til de besøgende der kommer på kir-
kegårdene. Det passer fint for Skar-
rild-Karstoft og Ilderhede kirker, 
hvor der kun er en graver ved hver 
kirke. Nu kan de begynde at få fjer-
net gran fra vinteren på gravene og 
græsset kan blive slået. Kirkegårde-
ne kan blive gjort pæne igen.

Carsten Larsen
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#TANKER

Verden er forandret!
Vi er midt i det dejlige forår - en vir-
kelig skøn årstid med sol og varme, 
hvor naturen folder sig ud - det gæl-
der både planter og dyr.

MEN det er ikke det forår, vi havde 
forventet og glædet os til.

Vi plejer at hygge os med familie, 
venner og naboer, og hvis vejret er til 
det, tænder vi op i grillen eller sidder 
bare og hyggesnakker. Vi tager i 
sommerhus og har de traditionelle 
arrangementer med sommerhus-
venner. Måske rejser vi en uge til et 
land med varmere klima eller tager 
på weekendture til de mange skønne 
steder, vi har her i Danmark. Påsken 
er jo en af  kirkens store højtider, og 
for flere hører det med i påskedage-
ne, at man også går i kirke. Vi vil i 
det hele taget gerne være sammen 
med andre mennesker.

Nej! Det var slet ikke det forår, vi 
havde gået og ventet på!

Som man siger: Der er intet så skidt, 
at det ikke er godt for noget - vi kan 
være mere taknemlige for alt, vi nu 
savner, når vi er på den anden side 
af  denne alvorlige situation.

  

Hele verden er ramt af  corona-vi-
russen, og intet er som det var. Det 
forårsager voldsomme ændringer i 
vores normale liv - hverdagen er sat 
ud af  kraft, vi kan ikke gøre de ting, 
som vi var vant til. Vi kan kun vente 
og holde fast i håbet. 

Mange af  os frygter for vore nærme-
ste, eller vi frygter, vi selv kan blive 
syge. Nogle frygter for at miste deres 
arbejde, eller vi frygter, at hele sam-
fundet skal bryde sammen.

Vi må ikke lade frygten blive domi-
nerende, vi må have tillid og tro på, 
at det ender godt.

Tro er trods - tro er at ville alt det 
gode, selv om det lige nu er svært at 
få øje på.

Vi bliver skuffede og vrede, når vi sy-
nes, at andre opfører sig uansvarligt 
- ja, hensynsløst - og blæser på fæl-
lesskabet.

Vi skal forsøge at komme igennem 
denne svære tid ved at opmuntre og 
trøste alle, vi har kontakt med. Man-
ge føler sig ensomme, men vi kan/
må jo ikke komme på besøg, så et 
opkald over telefonen vil helt sikkert 
være en opmuntring i de lange dage. 

Vi må jo ikke besøge vore ældre fa-
miliemedlemmer eller de personer 
vi kender på plejehjemmene.

Vi må have omsorg for hinanden, og 
der findes mange muligheder - man-
ge steder foretager man indkøb for 
andre og sætter varerne uden for 
døren - andre steder overrasker man 
naboer/venner med at levere frisk-
bagt brød en morgen eller flere, det 
behøver ikke være noget særligt, 
man gør for andre - det er de små 
ting og tanken, der tæller.

Ja, alt er så underligt stille, og ingen 
ved helt, hvad der sker. Måske ser vi 
verden lidt bedre, når samfundet går 
lidt i hi - alt livet som myldrer om-
kring os, og alt, som gør jorden så 
rig,

Hvis alting nu var som altid, så kun-
ne vi mødes et sted, og vi kunne sag-
tens være mange, og alt det, vi ken-
der, kunne ske.

Der kommer igen en dag, hvor vi 
kan være sammen og holde om. 
Hvor vi igen kan mødes og føle det 
varme fællesskab med venskab og 
kærlighed.

Birte Mørup, Skarrild 
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#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

AFSLUTNING PÅ FRIMESSEN 
Afslutning på frimessen afholdes 
søndag den 14. juni  kl. 11.00 på 
Engen i Karstoft. Efter frimessen er 
der tændt op i grillen ved Det Gl. Me-
jeri. Alle er velkomne! Pga. coronavi-
rus er arrangementet med for-
behold.

Skarrild/Karstoft menighedsråd

Nyt fra Karstoft

Nyt fra skarrild 
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Der er i år valg til menigheds-
råd. Valget bliver den 15. sep-
tember 2020, i  Karstoft Samlings-
hus og det er en skriftlig hemmelig 
afstemning. Vi vil få en liste over 
hvem der er stemmeberettiget i sog-
net. 

Efter denne dato er det nye menig-
hedsråd valgt, hvis der ikke indkom-
mer flere lister. 

Karstoft menighedsråd

Lene Juul Mikkelsen har forsat orlov 
fra menighedsrådet. Dagny Nørager 
forsætter til og med udgangen af  no-
vember 2020.

Birthe Skærbæk fraflytter sognet i 
maj, men gør arbejdet færdigt i me-
nighedsrådet til og med november 
2020.

Bjarke Nørholm Pihl har valgt at opsi-
ge sin stilling pr. 30. juni 2020. Tak til 
Bjarke for tiden der er gået. Vi ønsker 
alt det bedste fremover. Derfor skulle 
vi gerne på nuværende tidspunkt 
være godt i gang med ansættelse af  
en ny præst.

Der er i år valg til me-
nighedsråd. Det bliver 
anderledes denne 
gang, da man har ind-
ført det der hedder en 
valgforsamling. Det 
vil sige, at tirsdag den 15. sep-
tember 2020 vil der blive afholdt 
valg i konfirmandstuen kl. 19.00. Det 
er en skriftlig hemmelig afstemning. 
Vi vil få en liste over hvem der er 
stemmeberettigede i sognet. Dvs at 
efter denne aften er det nye menig-
hedsråd valgt. Dog er det stadigt mu-
ligt at komme med en anden liste 
hvis man ikke er tilfreds med de der  

er valgt. Hvis dette er tilfældet bliver 
der afstemningsvalg den 17. no-
vember 2020. Når kirkebladet ud-
kommer har der forhåbentligt været 
afholdt et informationsmøde (ingen 
ved jo noget om corona epidemiens 
længde).

Skarrild Menighedsråd

9
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#DET SKER I SOGNENE
ju

ni
 

Tid arrangement sted

Torsdag 4.  Sportsfestgudstjeneste kl. 18.30 
v. Bjarke Nørholm Pihl.

Karstoft Stadion

Uge 24 Teltmøder i Kibæk (se program).

Onsdag 17. Bibelkreds BK 1: Jette og Ivan
BK 2: Inga og Niels E. 
BK 3: Efter aftale

ju
li

Fredag 10. Sommer arrangement hos 
Inga og Niels E. kl. 18.30. 
Medbring selv grillkød.

Nr. Karstoftvej 32,
Karstoft

10

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

Møderne begynder kl. 19.00, hvis der ikke står andet. 

au
gu

st

Onsdag 12. Bibelkreds BK 1: Marie og Ove
BK 2: Karen og Lars
BK 3: Efter aftale

Onsdag 19. Møde ved Ruth Worm, Silkeborg. Skarrild Missionshus

Onsdag 26. Bibelkreds BK 1: Annelise
BK 2: Grete og Poul
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. 25 54 13 08.

JUNI
  4. Udeleg med bål.
14.  Frimesse på Engen i  
 Karstoft kl. 11. Efter frimes- 
 sen er der grillmad mm.

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. 

JUNI
11.  Afslutning.

AUGUST
27. Opstart i Klub 88.
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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

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 hen-
vendelsen 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.

#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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dato kirkeåret skarrild karstoft ilderhede

Mandag d. 1. 2. pinsedag   9.30

Søndag d. 7. Trinitatis søndag   9.30

Søndag d. 14. 1. s. e. trinitatis 11.00 Frimesse på Engen i Karstoft

Søndag d. 21. 2. s. e. trinitatis 10.45 Konfirmation   9.00 Konfirmation

Søndag d. 28. 3. s. e. trinitatis 13.00 Afskedsgudstj. 11.00

#GUDSTJENESTER

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

ju
li

Søndag d. 5. 4. s. e. trinitatis 11.00 Anden præst

Søndag d. 12. 5. s. e. trinitatis 11.00 Anden præst

Søndag d. 19. 6. s. e. trinitatis 11.00 Klaus Møberg

Søndag d. 26. 7. s. e. trinitatis 11.00 Klaus Møberg

au
gu

st

Søndag d. 2. 8. s. e. trinitatis 11.00 Anden præst

Søndag d. 9. 9. s. e. trinitatis 11.00 Anden præst

Søndag d. 16. 10. s. e. trinitatis 11.00 Anden præst

Søndag d. 23. 11. s. e. trinitatis Henvisning til nabosogne

Søndag d. 30. 12. s. e. trinitatis 11.00 Frimesse
Anden præst

ID-nr.: 46879
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