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Børnehaven, Naturmusen, i Grønbjerg kom på besøg i
Nr. Omme Kirke. Her tog præsten, tøjhunden, Snapper,
Marianne og Iver imod glade børn. Vi snakkede bl.a. om
døbefonten, vi fandt kirkenissens dør, kirkens klokke
ringede for os, og Ivers maskiner blev vist frem.
Hurra for kirken sagde vi og fejrede kirkens fødselsdag
med kagemand og juice.

SIDEN SIDST

Børn på opdagelse i Ørnhøj
Kirke: 0. og 1. klasse har været på
opdagelse i Ørnhøj Kirke. Nysgerrige og spørgelystne børn…

KONTAKT
Sognepræst
Lykke Kloch Sørensen
Frydendalsvej 2C, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 31 36 12 01, lyks@km.dk

Angående registrering af fødsler og dødsfald, sager
vedrørende navneændringer, udstedelse af nye attester
samt medlemskab af Folkekirken – kontakt Skjern Kirkekontor, tlf. 97 35 26 11, maa@km.dk, www.skjernkirke.dk

www.nr-omme.dk

www.ornhojkirke.dk

Menighedsrådsformand Nr. Omme
Else Katrine Pedersen, tlf. 20 49 89 31
elsekpedersen@hotmail.com

Menighedsrådsformand Ørnhøj
Pia Volsgaard, tlf. 20 41 67 97, pia@volsgaard.eu

Kirkeværge Nr. Omme Kirke
Kresten Vestergaard, tlf. 40 19 65 62
kvg@voldbjerg28.dk
Nr. Omme Kirke
Sønderkjærsvej 8, Grønbjerg, 6971 Spjald
Graver Nr. Omme Kirke
Iver Sørensen, tlf. 21 68 19 65
Organist Nr. Omme Kirke
Dorte Sønderby, tlf. 30 22 62 35
sonderbydorte@gmail.com

Kirkeværge Ørnhøj Kirke
Anders Just, tlf. 61 75 27 51, justal@outlook.dk
Ørnhøj Kirke Hovedgaden 72, 6973 Ørnhøj
Kirkegårdsmedarbejder
Kirsten Kølbæk, træffes på tlf. 22 40 86 82
Tirsdag-torsdag 7.30-15.30, fredag 7.30-15.00
Kirkegårdsleder Torkil Jensen, tlf. 20 68 44 03
Organist Ørnhøj Kirke
Dorte Sønderby, tlf. 30 22 62 35,
sonderbydorte@gmail.com

Kirken – et sted man skal
kunne føle sig hjemme …
af Sognepræst Lykke Kloch Sørensen
Lige om lidt er det jul. Børn, børne- og oldebørn
kommer hjem. Nogle skal hjem til barndomshjemmet, hvor far og mor måske stadig bor.
Nogle skal måske hjem til bedstemor eller hjem
til en faster. Nogle forældre, bedste- og oldeforældre tager på skrift fra år til år hjem til deres
børn og fejrer jul.
Og så er der også mennesker, som nu nok skal
være sammen med familien til jul i huset, hvor
de er vokset op, men det er ikke nødvendigvis
det samme som, at de skal hjem. Nogle har
hverken en bolig eller et hjem at tage til i julen.
I Danmark har vi ca. 6500 hjemløse, men faktisk
har 2/3 af de hjemløse en bolig/tag over hovedet.
Der er stor forskel på det at have en bolig, og
det at have et hjem. Et hjem har noget med
følelser at gøre. Det har noget med atmosfære
at gøre, og for nogle hænger et hjem uløseligt
sammen med det at have en familie. Nogle
føler sig bedst tilpas ved at bo alene, mens
andre skaber et hjem med et kæledyr. I et hjem
kan man føle sig tryg, og er man barn, er et hjem
ofte et sted, hvor der er forældre, som spørger;
Har du haft en dejlig dag? Der er ofte kærlighed
i køleskabet, og en voksen der i omsorg minder
barnet om, at der er en opvaskemaskine, som
ikke tømmer sig selv. I et hjem kan man på den
ene side være med i et fællesskab og på den
anden side, kan man også trække sig tilbage.
Med alle mulige variationer er et hjem et sted,
hvor der er rart at være.
Og hvorfor alt denne snak om forskellen på at
have en bolig og et hjem? Fordi det også relevant ift. hvordan vi er kirke.
Der er mange rigtig gode debatter og teologiske diskussioner om, hvad der er rigtigt og
forkert at gøre i kirken og ved gudstjenesten.
Det debatteres f.eks. rundt omkring, om man
som præst eller kirkeligt personale må byde
velkommen til kirken. Nogle mener, at det er at
gå for langt, fordi det er Gud, som er vært i
kirken. En anden diskussion kredser omkring

dåben. Den hører hjemme i søndagsgudstjenesten, men omvendt er der medlemmer af
folkekirken, som ikke føler sig hjemme i kirken
om søndagen. Og det kan videre diskuteres om
konfirmander må overnatte i kirkerummet, og
må børnehaven komme på kirkegården og må
der indrettes et område på kirkegården, hvor
man kan spise sin medbragte mad. Må man som
graver, kirketjener og præst sige goddaw og
velkommen på vej ind til gudstjeneste? Ja,
tænker jeg, det går jo nok alt sammen.
Jeg tror, at det i alle de gode diskussioner om
rigtigt og forkert i kirken er afgørende, at vi
værner om aldrig at få gjort kirken til blot at
være en bolig. Vi må ikke gøre dørtærsklen for
høj og kirkens liv for lukket. Kirken må først og
fremmest være en form for hjem med en atmosfære, hvor man kan føle sig tryg med nogle af
de samme kendetegn, som netop karakteriserer
et hjem.
Det er i hvert fald mit håb som præst, at alle de
mennesker, som i glæde og sorg kommer i Nr.
Omme og Ørnhøj kirker, først og fremmet og i
sin enkelthed føler sig imødekommet og respekteret.
En bolig kan man købe, et hjem – det kristne
fællesskab i kirken er noget, vi er sammen om
at skabe.

Jul på plejehjemmene
Julegudstjeneste på Ørnhøj Friplejehjem:
Onsdag den 22/12 kl. 18.30. Gudstjeneste for alle som har lyst og efter gudstjenesten serveres kaffe m.m.
Julegudstjeneste på Grønberghjemmet:
Onsdag d. 22/12 kl. 10.00. Gudstjeneste
hvor vi skal høre en god julefortælling og
synge de kendte julesalmer. Vi slutter af
med en julesmåkage og en kop kaffe.

SIDEN SIDST

Fernisering i Ørnhøj:
Tak for en festlig indvielsesgudstjeneste. Kom
og se det fine kunstvindue af Adi Holzer.

Skønneste Syng dansk aften

Musik for de mindste i konfirmandstuen
i Grønbjerg: Tak for hyggelige timer med
sang, fagter og hulebyggeri.

DET SKAL VI MED TIL ...

Julekoncert 7. december

Luciafest

En musikalsk oplevelse

Tirsdag d. 14. december
kl. 16.30 i Ørnhøj Kirke
Ørnhøj Kirke inviterer til en hyggelig eftermiddagsgudstjeneste,
hvor 5. og 6. klasse fra Ørnhøj
skole går Luciaoptog, og skolens
kor synger et par sange for os. Vi
skal høre en julefortælling og
synge julesalmer.

Tirsdag den 7. december kl. 19.30 kommer koret Gesta Danorum til Nr. Omme Kirke. Gesta Danorum, som betyder Danernes Gerninger jfr. titlen
på Saxos Danmarkskrønike er et kammerkor, som
hører hjemme i Holstebro. Koret blev grundlagt i
1989 og dirigeres af Jesper Fjord, uddannet i musik og dramaturgi. Koret arbejder især med kormusik fra det 19. og 20 århundrede og tilstræber
en slank og lyrisk skandinavisk kortradition.
Alle er velkomne til en musikalsk aften
i kirken.
Menighedsrådet

Der vil være luciabrød m. kaffe, te
og saftevand fra kl. 15.30, som
man må dumpe ind til.

DET SKAL VI MED TIL ...

Jul for børn
Ørnhøj:
Torsdag d. 16/12 kl. 9.30: Vuggestuen,
dagplejen og dem der er hjemme på barsel
Torsdag d. 16/12 kl. 10.15: Børnehaven
Fredag d. 17/12 kl. 9.15: Ørnhøj skole
Nr. Omme:
Tirsdag d. 21/12 kl. 8.15: Grønbjerg Friskole
Tirsdag d. 21/12 kl. 9.30: Vuggestuen, dagplejen og dem der er hjemme på barsel
Tirsdag d. 21/12 kl. 10.15: Børnehaven

Jul i kirkerne
Juleaften
Nr. Omme kl. 10.30 og 14.45
Ørnhøj kl. 13.30 og 16.00
Juledag
Ørnhøj kl. 10.30

Danmark spiser
sammen – også til jul
Torsdag d. 2. december kl. 17.30
i Ørnhøj Sognehus
Vi serverer en lækker julefrokostbuffet, og
vi vil synge dejlige julesange og -salmer
ledsaget af Bent på harmonikaen. Vi slutter af med kaffe og risalamande.
Pris kr. 70,(drikkevarer kan købes).

Julehjælp
Præst og menighedsrådene har besluttet,
at julehjælpen i år skal gå til Kirken Korshærs arbejde til gavn for de unge / hjemløse unge i Aarhus.
Begge hold konfirmander skal i foråret,
som en del af deres konfirmationsforberedelse, på en heldagstur til Aarhus. Her
skal konfirmanderne bl.a. opleve udstillingen »Far from home« på AROS. Derudover skal de med en hjemløs på en »Povertywalk« rundt i Aarhus. Her får konfirmanderne mulighed for at se Aarhus’ smalle
gader fra de udsattes synspunkt. Sidst,
men ikke mindst, skal vi rundt og se nogle
af de forskellige steder, hvor Kirkens Korshær har væresteder, hvor byens udsatte
unge kan komme. Bl.a. skal vi forbi ungdomsherberget, cykelværkstedet og syværkstedet. Tanken er, at de penge, der er
samlet ind i julen, skal konfirmanderne
selv være med til at give videre til et/nogle
af de steder, vi besøger. Fra en ung hånd
til en anden ung hånd!
Vi håber på jeres opbakning til julehjælpsprojektet /Lykke
Bidrag modtages i kirkerne og via mobilepay
Nummer: Ørnhøj: 14272 / Nr. Omme: 679479

Tilmelding til Lisbeth tlf. 61 75 44 00.

Nytårs-gåtur og gudstjeneste i Nr. Omme
Traditionen tro vil vi i fællesskab gå det
nye år i gang. Vi mødes ved kirken 1. januar kl. 14.00 og kl. 15 er vi tilbage ved
kirken, hvor vi nyder en kop varm suppe.
Vi slutter af med en kort gudstjeneste.
Vær velkommen!

Stillegudstjeneste
Tirsdag d. 11. januar kl. 19.30
Være med til en gudstjeneste med fokus
på stilhed med tid til refleksion og fordybelse. Kirken bliver oplyst af levende lys,
og vi skal både lytte til stille musik og høre
fortællinger fra biblen. Vildbjerg Kirkekor
vil synge for og med os.
Ørnhøj KFUM og KFUK serverer boller og
varm kakao til alle efter gudstjenesten.
Vel mødt – udvalget

DET SKAL VI MED TIL ...

Minikonfirmander

Nyt fra organisten

I Nr. Omme afholder vi et minikonfirmandforløb i samarbejde med Grønbjerg
Friskole. Vi vil tre gange i december mødes i konfirmandstuen. Her vil vi klippeklistre til juletræet i kirken, og vi vil besøge kirken. Vi skal høre gode fortællinger
og spise formiddagsmad sammen.

LEJLIGHEDSKORET
Søndag den 12/12 skal lejlighedskoret
først synge på Ørnhøj Friplejehjem kl.
16.00-17.00 og senere til aftengudstjeneste i Ørnhøj Kirke kl. 19.30. Vi skal både
synge fællessange og et par sange/salmer med flere stemmer til. Vi øver op til
denne dag følgende torsdage: 25/11,
2/12, 9/12 kl. 19.00 i kirkecenteret.
Alle med lyst til at synge er hjertelig velkommen.

Vi glæder os
Lykke, Marianne & Else Marie
Derudover arbejder 3.- 5.klasse på Friskolen med forløbet »Du gode Gud – Skal vi
synge en salme?«. Et undervisningsmateriale fra Menighedsrådenes skoletjeneste
i Ribe Stift. Der skal arbejdes med 6 salmer og forløbet afsluttes med en tur til
Ribe Domkirke, hvor salmerne synges
sammen med andre 3.- 5- klasser fra Stiftet. Menighedsrådet er medarrangør af
turen, som også indeholder et besøg på
Ribes Vikinger.
I Ørnhøj tilbydes også et minikonfirmandforløb i løbet af foråret. Mere herom i næste kirkeblad

Søndagstræf
Hvis du har lyst, vil vi gerne se dig til søndagstræf i Ørnhøj Kirkecenter.
Vi mødes til sammenkomst med kaffebord, sange, fortællinger eller andet den
sidste søndag i hver måned kl. 14.30-16.30.
Prisen for deltagelse er 20 kr.
Har du spørgsmål eller brug for transport,
kan du kontakte:
Betty Villadsen på tlf. nr. 29 28 69 85.
Venlig hilsen udvalget

NR. OMMEKORET
Som juleafslutning i koret deltager vi i
koncerten i Nr. Omme Kirke. Vi øver tirsdage kl. 19.00 i konfirmandstuen i Grønbjerg. Der er opstart igen d. 18. januar.
Alle er hjertelig velkommen til at være
med i koret – ingen korerfaring kræves.
HØJSKOLESANG
Torsdag d. 20/1 kl. 19.30 i Kirkecenteret i
Ørnhøj er der igen fællessang fra den
nye Højskolesangbog. Tag din nabo under armen til en hyggelig aften, hvor vi
dels skal prøve kræfter med nogle af de
nye sange og dels skal synge nogle af de
gode gamle og kendte sange. Der bliver
mulighed for at være med til at vælge
hvilke sange, vi skal synge.
Jeg glæder mig til en forhåbentlig hyggelig musikalsk aften.

Årsmøde
Lørdag den 26. februar kl. 9.00
i Ørnhøj Minihal
Fælles med Ørnhøj Borgerforening og
Ørnhøjs Fremme. Sæt X i kalenderne og
hold øje med opslag i byen, på kirkens
hjemmeside og facebookside, når vi nærmer os.
Menighedsrådet

Hygge og kreativitet

Lørdagsdåb

Den første torsdag formiddag i hver måned i Ørnhøj Sognehus kl. 9.30-11.30.

Der fastsættes 2 datoer for lørdagsdåb i
hvert kvartal – en i Nr. Omme Kirke og en
i Ørnhøj Kirke. Man vil kunne planlægge
en af disse datoer indtil 4 uger før dagen
- efter aftale med præsten.

Der er god tid til snak og kaffe, og hver
gang er der et kreativt projekt, hvis man
har lyst.
Sammen modvirker vi ensomhed.
Det koster kr. 40,- pr. gang inkl. kaffe og
materialer.
6. jan.	Glas og fyrfadsstager med
decoupage
3. feb.	Lykke fortæller om at være ny
præst og vi pynter fastelavnsris.
Der er plads til alle – tag bare naboen under armen.
Arr. Ørnhøj Sognehus
– kontakt Lisbeth
tlf. 61 75 44 00.

Fælles
generalforsamlinger
Tirsdag den 22. februar
Kl. 18.30	
Sognehusets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være formand Ove Larsen i hænde senest 14 dage før.
Kl. 19.00 Fællesspisning
Kl. 20.00 	Ørnhøj KFUM & KFUK’s
generalforsamling.
			
Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal være
formand Henrik Sundgaard i
hænde senest 14 dage før.
Kl. 21.00 Kaffe
Alle er velkomne.

På disse dåbslørdage laver vi en gudstjeneste, hvor dåben vil være i fokus. Vi fejrer
dåben i fællesskab med andre familier.
Gudstjenesten indeholder en prædiken,
salmer, bønner og nogle gange også inddragelse af børnene ved dåbsgudstjenesterne.
Lørdagsdåb kl. 9.30:
22. jan.
Ørnhøj
12. marts Nr. Omme
21. maj
Ørnhøj
25. juni
Nr. Omme
3. sept. Ørnhøj

KFUM og KFUK
i Ørnhøj
Julefrokost /adventsfest i Ørnhøj Sognehus fredag d. 10. december kl. 18.30
Vi starter med at spise julefrokost. Bagefter vil Bodil Toftdahl fortælle for os.
Alle er velkomne.
Tilmelding til Lisbeth
tlf. 61 75 44 00 senest
d. 5. december.

Ørnhøj Friplejehjem
Morgensang v/ Dorte kl. 10.00:
9/12, 13/1 og 10/2
Gudstjenester på friplejehjemmet
kl. 10.00: 27/1 og 24/2

GUDSTJENESTER
DATO
5. december

NR. OMME
10.30 LKS

12. december
19. december
24. december

9.00 AH
10.30 og 14.45 LKS

3. søndag i advent
4. søndag i advent

13.30 og 16.00 LKS

Juleaften

10.30 LKS

Juledag

15.00

2. januar

KIRKEÅRET
2. søndag i advent

19.30 AH

25. december
1. januar

ØRNHØJ

Nytårsdag
9.00 AH

Helligetrekonger

9. januar

9.00 LKS

10.30 LKS

1. s. e. H3K

16. januar

10.30 LKS

9.00 LKS

2. s. e. H3K

23. januar

9.00 LKS

10.30 LKS

3. s. e. H3K

10.30 LKS

4. s. e. H3K
Sidste. s. e. H3K

30. januar
6. februar

9.00 LKS

10.30 LKS

13. februar

10.30 LKS

9.00 LKS

20. februar

9.00 AH

27. februar

10.30 LKS

Septuagesima
Seksagesima

9.00 LKS

Fastelavn

Fælles høstgudstjeneste i Abildå: Over 100 var mødt op og var med til at gøre formiddagen til en festlig
gudstjeneste. Tak til FDF, kor og alle som bidrog med høstgaver, og tak til alle som var med til at byde ved
auktionen, der indbragte kr. 9514,- som blev delt mellem 2 gode formål. Lækker suppe!

I N F O R M AT I O N

Kirkebladet udgives af menighedsrådene.

KIRKEBIL: Kirkebilen er for alle, der ikke selv
har kørelejlighed til kirken.
Begge kirker: Ring senest kl. 18.00 aftenen før
til: Videbæk Taxi, Bent Steffensen, tlf. 97 17 12 60.

FOTOS: Ann Louise Andersen, Lone Sundgaard, Kresten Vestergaard og Gravers Kjærgaard

97 17 11 22

Indlevering af stof til dette blad senest
21. januar til Pia Volsgaard
på mail: pia@volsgaard.eu

REDAKTION:
Lykke K. Sørensen, Pia Volsgaard, Lis Madsen,
Else Pedersen og Grethe Lorentzen.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

Næste nummer af Kirkebladet
marts, april og maj

