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Af  Klaus 
Buch Møberg, 
sognepræst i 
Assing sogn

Dine fingres værk

2

På den mørke nattehimmel ses de - 
stjernerne, der funkler. Små bitte 
prikker og dog mange gange større 
end den jord vi lever på.

Dine fingres værk, Gud!

Der er noget fascinerende, dragende 
over stjernerne - noget skræmmen-
de og samtidig beroligende. Beroli-
gende; måske fordi de hører aften-
stunden til, hvor vi kobler fra, 
tempoet sættes ned og tankerne 
kommer til os, i stedet for at vi skal 
forme en masse tanker. Beroligende, 
fordi der ikke pludselig sker foran-
dringer i stjernerne, ja, de bærer 
nærmest roen i sig. Men skræmmen-
de kan det også være, for hvad er jeg 
i sammenligning med dette giganti-
ske univers? Jeg kan ikke engang ses 
fra den flyver, der med sin lange hvi-
de hale passerer over mit hoved - så 
hvad er jeg i forhold til stjernerne? I 
min egen hverdag er jeg hovedper-

sonen, men i den store sammen-
hæng, hvad er jeg dér? Man kan bli-
ve helt underlig til mode ved tanken 
om, hvor ubetydelig man er, hvor lil-
le man er.

Når jeg ser din himmel, dine fingres 
værk, Gud, hvad er da et menneske, 
at du husker på det, at du tager dig 
af  det? (uddrag af  bibelen fra salmer-
nes bog, salme 8 vers 4 og 5).

finder vi i forundringen over, at Gud 
har hjerte for os, den Gud hvis fin-
motorik skabte universet - hans fing-
res værk. Han bekymrer sig for os, 
har omsorg for os. I forhold til stør-
relse og tid er der intet hos os, der 
minder om Gud, alligevel kan vi glæ-
des over, at Gud skabte os til at ligne 
ham, skabte os i hans billede, ja, at vi 
kun er lidt ringere end Gud selv. På 
en stjerneklar nat er det ikke vor for-
måen, der bringes på bane, men 
som i et åndedrag, der både består i 
at puste ud og trække ny luft ind, kan 
vi beriges ved at give slip på os selv 
og tage imod Gud. Vi er ikke ligegyl-
dige. Vi er heller ikke Gud. Men vi er 
værdsat af  Gud, som kronen på 
hans skaberværk på denne jord. Vi 
er bestyrer af  Guds skaberværk, og 
heri betros os ansvar og muligheder 
på netop det sted, hvor vi er. Uvejr 
kan blæse over vor nattehimmel, så 
vi ikke kan se en stjerne, men da kan 
vi hvile i, at det ikke er os, der bærer 
Gud, men Gud der bærer os.

Måske er det stjerneklart i aften - giv 
da dig selv tid til at fascineres over 
stjernerne og betages af  Gud, hvis 
fingre formede dem og tillige har 
hjerte for os: Husker på os, tager os 
til sig.
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... men da kan vi hvile 
i, at det ikke er os, der 
bærer Gud, men Gud 

der bærer os.

Det er ikke ukendt, at stjernerne kal-
der på eftertanke. Det har de gjort i 
årtusinder. I eftertanken formes me-
get visdom. 

Vel ser vi ikke stjernerne, når skyer-
ne dækker nattehimmelen og reg-
nen pisker i vort ansigt, men de er 
der. Det fornemmer vi den stjerne-
klare nat, hvor himmel bærer roen i 
sig. Der er noget, der er større end 
vor hverdag, vort liv. 

Men det er ikke universet størrelse, 
der giver den dybe ro. Den dybe ro 
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konfirmation i skarrild 
20. september kl. 10.45 

• Malthe Würtz Kolster
• Amanda Styrk Brøste Rasmussen
• Therese Dyrby Christiansen
• Jakob Lundhus Pedersen
• Sven van der Leden
• Mette Fokinaite

STORT
TILLYKKE 3

HØSTGUDSTJENESTER
Årets høstgudstjenester finder sted søndag 
den 27. september.I Skarrild og Karstoft 
vil der traditionen tro være offergang.

Ønsker man en aftengudstjeneste tager man 
i Ilderhede Kirke kl. 19.00. Her er der også 
mulighed for at bringe et høstoffer i 
kirkebøssen ved udgangen. 
Pengene vil alle gå ubeskå-
ret til velgørende formål 
og modtages med tak.

ÅRETS JULEGAVE
Julegaven i år bliver julekoncert 
med Tjagvad og kirkekoret. Det 
er planlagt til torsdag den 26. 
november kl. 19.30 i Karstoft Kirke. Fri entrè.

Skarrild og Karstoft Menighedsråd.

ALLEHELGENSSØNDAG
Søndag den 1. november.

I løbet af  de senere år er Allehelgens-
søndag efterhånden blevet en af  de 
mest velbesøgte søndage landet over. 
Flere og flere har fået øjnene op for, 
hvor godt det er at kunne gå et særligt 
sted hen med sin sorg, sit savn eller ve-
mod. Den lille stund efter prædikenen, 
hvor alle navne på det forgangne års 
døde læses op, er stærk og højtidelig.

Også i år markerer vi naturligvis alle-
helgenssøndag med denne gode skik, 
og det er altid første søndag i novem-
ber.

Rettelse til kirkebladet marts-maj 2020:

I artiklen om Skarrild Kirke er de fleste af  op-
lysningerne forfattet af  Erik Degn, og dette 
fremgik ikke.

minikonfirmander 
er for nuværende ikke på plads vedrørende datoerne. 
Men dette vil blive formidlet senere – evt. via skolerne.

#OPSLAG
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#FARVEL & TAK

Afskedsgudstjeneste 
for Bjarke Nørholm Pihl

4

Søndag den 28. juni 2020 blev der holdt 
frimesse i Skarrild Præstegårdshave.

Der var flere, der ønskede ordet, og vo-
res organist Henrik Tjagvad havde føl-
gende på hjerte:

Kære Bjarke - hr. pastor Pihl 
Jeg er nødt til at sige nogle ord. Det 
er overvejende pæne ting. 

TAK for den måde du er på. Det er 
nemt at samarbejde med dig, og du 
viste dig at være frisk på både fri-
messer og alle de forskellige gudstje-
nester, vi har haft. 

Tak for din humor. Der kommer hyp-
pigt både kvikke og spidse bemærk-
ninger, og det er noget, jeg sætter 
pris på. 

Tak for gode prædikener med teolo-
gisk dybde og klar forkyndelse. Man 
mærker, at du har noget på hjerte. 
Du tager gerne fat i de bibelske 

grundtekster for at fremdrage eller 
præcisere nuancer. Det er inspire-
rende og virkelig nørdet. 

Og du er jo en rigtig nørd - til min 
store glæde, når man nu selv er så-
dan en. Jeg vidste egentlig godt, at 
du også er noget ved matematikken, 
så måske skulle vi sætte os ned og 
hygge over et par differentiallignin-
ger og cosinusrelationer. Du kan lide 
at gå i dybden, og det er en fornøjel-
se. Endvidere er jeg imponeret over 
alt det, du husker udenad - prædike-
ner og begravelsestaler inkl. alle nav-
ne, steder og årstal - og sidenumre i 
salmebogen, hvor man finder dagens 
tekst. Du er et familiemenneske, og 
du vælger at prioritere familien. Det 
er tegn på visdom. Vi har i øvrigt 
haft glæde af  både Vivian og Clara 
ved nogle gudstjenester. 

Det var så alt det gode, jeg kunne 
finde på at sige om dig. 

Men så er der jo din last... Mange 
har sikkert allerede bemærket det - 
sådan noget er jo svært at holde 
skjult, og under alle omstændighe-
der er det bedst at få bragt frem i ly-
set. Du har jo en forkærlighed eller 
nærmest sygelig optagethed af  æld-
gamle salmer og melodier, Brorson, 
Freylinghausen. Ikke at der er noget 
galt med dem i sig selv, men jeg fryg-
tede dog, da du bebudede, at de 4 
salmer til højmessen i dag udeluk-
kende blev fra den tidsalder. Sådan 
endte det dog ikke, og det viser hel-
digvis, at også for dig er der håb! 
Håb og fremtid. 

Jeg håber på, og føler mig sikker på, 
at selvom du ikke lige nu fortsætter 
som sognepræst, at du fortsat bruger 
de nådegaver, Gud tydeligt har lagt i 
dig, til at undervise og udlægge 
Skriften. Må Gud velsigne dig rigt 
med sin kærlighed, visdom og kraft. 

Af  Henrik 
Tjagvad, 
organist

4
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#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Nyt fra 
skarrild 
VALGFORSAMLING 2020 
Der afholdes valgforsamling 
tirsdag den 15. septem-
ber kl. 19 i konfirmandstu-
en, Kirkepladsen 3, Skarrild. 
Kom og gør din indflydelse 
gældende for, hvem der skal 
have ansvaret for kirkens liv 
og vækst de næste fire år.

VELKOMMEN
Vi vil fra Ilderhede, Karstoft 
og Skarrild menighedsråd 
byde vores nye præst Christi-
an Dalsgaard Thomsen og 
familie varmt velkommen. 

Familien består desuden af  
Lene, børnene Salome, Cor-
nelius og Debora.

Vi glæder os meget til samar-
bejdet og til liv i præstegår-
den.

Der vil blive indsættelse i de 
tre kirker søndag den 13. 
september. Se gudstjenesteli-
sten bagpå kirkebladet.

De tre menighedsråd

Nyt fra Ilderhede
GRAVER VED ILDERHEDE KIRKE 
Louise Troelsen som er graver ved Ilderhede kirke, har nu 
været ansat i stillingen siden 1. januar. Louise er bosat i Ikast, og kommer fra en 
stilling som anlægsgartner ved Ikast-Brande kommune, hvor hun har været i 7 år.

Louise er kommet rigtig godt fra start, med god støtte og vejledning af  både Emil 
og Per fra de andre to kirker. Louise er morgenmand, så hvis man gerne vil træffe 
hende på kirkegården skal man helst komme inden kl. 15 eller kontakte hende på 
telefonen. Louise siger det er et spændende og alsidigt job, lige fra de kirkelige 
handlinger, til selve graver/gartnerarbejdet, og hun kan godt lide det selvstændige 
i jobbet. Louise skal på grandækningskursus til efteråret, det glæder vi os meget 
til at se resultatet af.

Ilderhede menighedsråd håber på et godt og rigt samarbejde med Louise mange 
år fremad. Så rigtig velkommen Louise. Ilderhede Menighedsråd
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VALGFORSAMLING 2020 
Der afholdes valgforsamling tirsdag den 15. september 
kl. 19.00 i Karstoft samlingshus. Mød op og få indflydelse på, hvem der skal 
være med i Menighedsrådet for Karstoft kirke. Karstoft Menighedsråd

SENIORUDFLUGT
Som nævnt i sidste kirkeblad foregår seniorudflugten onsdag den 26. august, 
og turen går til Nøvling Kirke med rundvisning i det nye kirkehus, hvor der sluttes 
af  med kaffe. Vi kører derefter omkring det nye sygehus i Gødstrup og evt. går en 
tur ved Gødstrup Sø.Tilmeldingsfrist kommer i Ugeposten.

De tre menighedsråd i provstiet

Nyt fra karstoft



#MINDEORD

At tage afsked i en »uvirkelig« verden
Mandag den 15. marts 2020 var alt 
andet end en almindelig dag på kon-
toret. - Danmark var i fuld gang med 
at lukke ned pga. Covid-19, og jeg 
havde travlt med at organisere hjem-
mearbejdspladser, fordele opgaver, 
og lave hurtige elektroniske løsnin-
ger til opfølgning generelt for at hol-
de firmaet i gang. Det hele var så 
uvirkeligt .... Tænk at det skete i 
Danmark!

Lige før min frokostpause bliver jeg 
ringet op af  min fars læge. Han be-
der mig om at komme hjem med det 
samme .... »Din far har ikke langt 
igen - og jeg har arrangeret, at du må 
komme ind på plejehjemmet, så du 
kan være hos ham«. En million tan-
ker fløj igennem hovedet på mig, da 
jeg kørte hjem. Det er næsten 20 år 
siden, at vi mistede vores mor, så det 
var altså nu, at vi {mine to brødre og 
jeg) skulle blive »forældreløse«.

- Hvad med Carsten?- Min storebror 
bor i Berlin, og grænsen var blevet 
lukket. - Og hvad med Claus? - Min 
anden bror har Down’s Syndrom og 
bor i et bofællesskab, der også var 

blevet isoleret og lukket for besøgen-
de. - Han ville ikke kunne klare at få 
en besked om fars tilstand i telefo-
nen - og hvordan skulle jeg kunne 
tage mig af  ham også, når jeg skulle 
være på plejehjemmet hos far? Efter 
et telefonopkald til Berlin var det af-
talt, at Carsten var nødt til at blive i 
Tyskland indtil videre, og at Claus 
ikke skulle informeres endnu.

Jeg sad isoleret hos far i 5 dage og 4 
nætter - kun afbrudt af  besøg af  min 
onkel og min mand. Fredag den 20. 
marts kl. 16.30 sov far stille ind. For 
første gang i mit liv havde jeg virke-
lig været ensom. - Nætterne havde 
været lange og jeg havde befundet 
mig i en uvirkelig »osteklokke« og 
havde følt mig helt alene. Og det var 
først, da det var slut, at jeg mærkede, 
hvor træt jeg var!

Men nu meldte alle de praktiske 
spørgsmål sig. Covid-19 - Hvad kan 
vi? - Og hvad må vi? Heldigvis fik vi 
enorm stor hjælp af  bedemanden 
og i løbet af  lørdag formiddag var alt 
det praktiske på plads. - Bisættelsen 
skulle finde sted i stilhed torsdag den 
26. marts fra Skarrild Kirke. 

Efter en længere dialog med Bofæl-
lesskabet og den øverste ledelse på 
Kommunen fik jeg lov til at hente 
Claus, så jeg kunne hjælpe ham 
igennem chokket og sorgen over at 
få at vide, at far var død. Vi græd, 
fandt billeder frem og tegnede teg-
ninger til far som en del af  proces-
sen. Claus var med til at sige farvel 
og synge far ud fra plejehjemmet 
lørdag eftermiddag, hvor han også 
selv gav far et maleri med på rejsen, 
som Claus selv havde malet. Han 
bad far om, at vise det til mor-for nu 
skulle hun jo ikke være alene længe-
re. 

De næste dage husker jeg faktisk 
kun i brudstykker. - Jeg talte i telefon 
med rigtig mange mennesker og vo-
res stue blev forvandlet til en hel 
blomsterbutik, fordi der var så man-
ge søde mennesker, der sendte os en 
venlig tanke. Vi havde fat i Udenrigs-
ministeriet, og en dødsattest blev 
sendt til Carsten, så han, som dansk 
Statsborger, kunne få lov til at passe-
re grænsen onsdag eftermiddag, så 
han kunne deltage i bisættelsen.
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- Carsten er tysk gift, men hans hu-
stru er ikke dansk Statsborger, og 
hun kunne derfor ikke med sikker-
hed få lov til at passere grænsen. 

Claus boede hos os, og vi brugte 
meget tid sammen på at snakke om 
det, at miste, og det, at skulle fort-
sætte fællesskabet uden far. Og jeg 
forsøgte efter bedste evne at forbe-
rede Claus på, hvordan bisættelsen 
ville komme til at foregå ..... vi bliver 
ikke ret mange mennesker (max. 14 
personer) - vi må ikke give hinanden 
hånden eller knus ligesom vi plejer- 
og vi tager bare direkte hjem bagef-
ter. 

Samtalen med præsten ved Skarrild 
Kirke blev grundet Covid-19 også af-
holdt pr tlf. og for ikke at sætte ham 
på en umulig opgave, havde jeg 
sendt ham en e-mail med nogle stik-
ord. - For selvom far havde været et 
kendt ansigt i Skarrild siden 1971, 
var præsten for ung til at kende ham, 
da far tilbragte de sidste år på Lind 
Plejecenter. 

- Hvordan siger man til folk, der har 
haft stor betydning i fars liv, at de 

ikke må møde op til bisættelsen?  
Det gjorde utrolig ondt på mig at det 
var nødvendigt, for det ligger så 
fjernt fra den opdragelse vi har fået 
om at være gæstfri og byde folk vel-
kommen i enhver situation. - Og 
havde det stået til far var alle blevet 
inviteret til kaffebord eller et stykke 
mad -for det var nu engang det vi 
brugte i vores familie - gæstebuddet.

For at indfri fars ønske - og for at give 
os en mulighed for at mødes med 
alle dem, der gerne vil sige farvel, 
har vi valgt at vente med at sætte ur-
nen ned, indtil forsamlingsforbuddet 
bliver ophævet (eller væsentlig sat 
op). De sidste måneder har vi egent-
lig bare ventet og prøvet på at bear-
bejde sorgen over at have mistet - 
hver for sig. Vi har ventet på at kunne 
få en afslutning på et liv, der har be-

tydet så uendelig meget for os -givet 
os så mange muligheder.

Med de sidste meldinger fra Rege-
ringen ser det ud til, at det kan lykkes 
at holde en minde-komsammen i 
slutningen af  august måned, og vi 
har allerede lavet en aftale om både 
urnen og kaffebord. Tidspunktet vil 
blive annonceret i Herning Folke-
blad. Og selvom det også bliver en 
utraditionel oplevelse glæder jeg 
mig oprigtig til, at skulle sige farvel 
sammen med alle dem, der ligesom 
os, også mangler en afslutning. 

- Æret være Anton Henriksen’s min-
de.

Skrevet af  Trine Henriksen Maagaard 
- datter af  Anton Henriksen
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#DÅB & BRYLLUP

Søndag den 28. juni 2020 blev Melanie Ellen Klitmøller Schultz 
døbt i Ilderhede kirke. Melanie er datter af  Cecilie Schultz og Thomas 
Hofve. Gudmor er Anne Filipsen.

Lørdag den 20. juni 2020 blev 
Tanja og Mads Bækgaard 
Trillingsgaard viet i Karstoft 
kirke.

Søndag den 5. juli 2020 blev Rosa Enkegaard 
Olesen døbt i Ilderhede kirke. Rosa er datter af  
Julie Enkegaard Olesen og Gunnar Olesen. Gudfar 
er Patrick Olesen.

Tirsdag den 26. maj blev Marius Taul Lyngbo 
døbt i Skarrild Kirke. Marius er søn af  Nanna Lyng-
bo og Martin Taul Andersen.

TILLYKKE

Konfirmand-
undervisning 
skoleåret 
2020/2021
Vi mødes i Skarrild Kirke 
søndag den 6. sep-
tember kl. 19.00.

Efterfølgende er der 
indskrivning til konfir-
mandundervisningen, 
som starter torsdag den 
17. september 2020. Der 
bliver serveret kaffe, saft 
og kage.
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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 sam-
men, men der er ALTID tid til 
at lege!!!

Dorte Sila, tlf. 29 78 46 09 - 
Marie Storbjerg Kristensen, tlf. 
25 54 13 08 

VI SES

TILLYKKE

DØBTE

#SIDEN SIDST

Marius Taul Lyngbo 
(Skarrild Kirke 26/5 2020) 

Melanie Ellen Klitmøller Schultz
(Ilderhede Kirke 28/6 2020) 

Rosa Enkegaard Olesen
(Ilderhede Kirke 5/7 2020) 

ÆRE VÆRE 
DERES MINDE

VI MINDES
Niels Karl Søndergaard (Skarrild 25/1 2020)

Kristian Birkebæk Bundgaard (Skarrild 8/2 2020)

Anton Christen Henriksen (Skarrild 26/3 2020)

Jens Emanuel Dalgaard Sørensen (Karstoft 8/4 2020)

Kathrine Damgaard (Skarrild 30/5 2020)

Jens Peter Winther Nielsen (Ilderhede 10/6 2020)

Bo Sand Christensen (Ilderhede 23/6 2020)

Birte Kirstine Hansen (Ilderhede 2/7 2020)

Alice Bundgaard (Skarrild 3/7 2020)

TILLYKKE
TIL JER

VIEDE
Maria og Michael Opsund Jespersen
(Karstoft Kirke 20/6 2020)

Tanja og Mads Bækgaard    
Trillingsgaard
(Karstoft Kirke 20/6 2020)

9
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#DET SKER I SOGNENE

Tid arrangement sted

se
pt

em
be

r

Onsdag 2. Møde v. Bjarke Nørholm Pihl. 
Emne: Kobberslangen.

Skarrild Missionshus

Onsdag 9. Bibelkreds. BK 1: Birte og Allan 
Vendelbo 
BK 2: Anna Marie Hansen. 
BK 3: Efter aftale

Onsdag 16. Spørgsmålsaften v. Bjarke Nørholm Pihl. Skarrild Missionshus

Fredag 25. Fredagsfamilier med fællesspisning kl. 18
v. Birte Møberg, Kibæk.

Skarrild Missionshus

Onsdag 30. Møde v. Poul Nygård Kristensen, Kølkær. 
Emne: Nadver.

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

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.

AUGUST
20.  Dukketeater. Ude leg. Vaffelis.

SEPTEMBER
  3.  Bål i Bål fad. Ude leg.
17.  Stormen på søen.  
 Vi leger med vand.
25. (fredag) Familieaften med  
 fællesspisning kl. 18.00  
 v. Birte Møberg, Kibæk.

OKTOBER
  8.  Stenmaling - Dåsekast.
22.  Børnerådsmøde. Vi laver  
 bedeterning og -armbånd.

NOVEMBER
  5. Vi besøger kirken og  
 kirkegården.
20. (fredag) Familieaften med  
 fællesspisning kl. 18.00 v.  
 Carsten Vestergård, Nøvling.

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. 

SEPTEMBER: 9. + 23.
OKTOBER: 7.+ 21.
NOVEMBER: 4. + 18.

Aktiviteter du vil møde i Klub 88 er: 
lege, hygge, bibelhistorie og

 ture i det fri.

ok
to

be
r

Onsdag 7. Bibelkreds. BK 1: Lene og Peder Juul 
Mikkelsen
BK 2: Inga og Niels Erik 
Svendsen-Tune
BK 3: Efter aftale

Tirsdag 20. Bibelkursus i Hammerum Hammerum Missionshus

Onsdag 21. Bibelkursus i Hammerum Hammerum Missionshus

Onsdag 28. Møde med Bo Knudsen Herning. 
Fællesmøde med Sdr. Felding hos os.

Skarrild Missionshus

no
ve

m
be

r

Onsdag 4. Bibelkreds. BK 1: Mona & Per Dyrholm 
BK 2: Karen & Lars Jensen
BK 3: Efter aftale

Onsdag 11. Møde v. Jørn Steengård, Videbæk. Skarrild Missionshus

Fredag 20. Fredagsfamilier m. fællesspisning kl. 18
v. Carsten Vestergård, Nøvling.

Skarrild Missionshus

Onsdag 25. Bibelkreds. BK 1: Jette og Ivan Baun
BK 2: Grete og Poul Chris-
tensen
BK 3: Efter aftale.

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



11#Se mere på www. minekirker.dk

Sognepræst 
Christian Dalsgaard 
Thomsen
Skovvænget 19, Skarrild
tlf. 97196004 /29664332
cdt@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

Det fælles  
Kirkekontor
Østre Kirkevej 1, 
7400 Herning
tlf. 97 12 23 88
Åbningstider: Mandag, 
tirsdag og fredag 9-13
Onsdag 10-13
Torsdag 9-13 og 15-17

Kordegne: Jette Neesgaard 
Sørensen og Laila Nielsen

kirkebladet
Kirkebladet udgives af  
menighedsrådene.
Redaktionen: Carsten Lar-
sen 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

Søndag d. 6. 13. s. e. trinitatis 11.00

Søndag d. 13. 14. s. e. trinitatis 13.30 Indsættelse 11.00 Indsættelse 9.30 Indsættelse

Søndag d. 20. 15. s. e. trinitatis 10.45 Konfirmation
BNP

  9.30

Søndag d. 27. 16. s. e. trinitatis 11.00 Høstgudstj.   9.30 Høstgudstj. 19.00 Høstgudstj.

#GUDSTJENESTER

# Hvor intet andet er nævnt, varetager Christian Dalsgaard Thomsen gudstjenesten

ok
to

be
r

Søndag d. 4. 17. s. e. trinitatis   9.30 11.00

Søndag d. 11. 18. s. e. trinitatis 11.00   9.30

Søndag d. 18. 19. s. e. trinitatis   9.30 11.00

Søndag d. 25. 20. s. e. trinitatis 11.00 Klaus Møberg

no
ve

m
be

r

Søndag d. 1. Alle Helgen   8.30   9.30 11.00

Søndag d. 8. 22. s. e. trinitatis 11.00 Frimesse   9.30

Søndag d. 15. 23. s. e. trinitatis   9.30 11.00

Søndag d. 22. Sidste s. i kirkeåret   9.30 11.00 Frimesse

Søndag d. 29. 1. s. i advent 11.00   9.30

ID-nr.: 46879
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