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Vi fejrer kirken
Vi ved alle sammen, hvor kirken er. Den står jo lige der, når vi kører
forbi, og forskelligt er det, hvor ofte vi er indenfor. Nu fylder Ørnhøj
Kirke så 100 år, og det skal fejres! Kirken bliver stadig brugt til det,
den er bygget til – at danne ramme om et fællesskab, hvor alle er frie
til at høre evangeliet. I generationer er borgerne kommet til livets store begivenheder og til den helt almindelige gudstjeneste. Og sådan er
det også i dag.
Melodi: Det første lys er Ordet
Du hører den, 			
mens dagen er på vej
en klokkelyd i morgentågen.
Den lægger sig 			
i kanten af din vej:
Det gælder om at være vågen

Med lyd og lys 			
og mange stemmers kor
er dette hus et rum for sjæle.
Her bokser hjerter 			
sammen med Guds ord,
som ingen jordisk magt kan kvæle.

Så sælsomt uforstyrret 		
står det der,
Det hus som rummer evigheden,
Det samler os om noget, 		
vi har kær
og sætter ord på evigheden.

Til trøst for dem, 			
som savner mål og med,
står huset her med åbne døre,
til glæde og til håb og kærlighed,
til svar for dem, 		
som godt tør spørge.
Uddrag af jubilæumssalmen
skrevet af sognepræst
Bodil Toftdahl

Jubilæumsavis udgivet i anledning af Ørnhøj kirkes 100-års jubilæum september 2015
Menighedsrådsformand Pia Volsgaard:

Kom og slap af i kirken
Engagementet er ikke til at tage fejl af! Pia
Volsgaard taler sig hurtig varm – ivrig efter at
understrege, hvor vigtigt, hun synes, det er, at
alle får noget med hjem fra kirke, hvad enten
man stadig nynner den nye salme, der blev
sunget til gudstjenesten, eller man nød kirkens
rum og præstens prædiken. Det er hendes første periode i menighedsrådet, og således også
den første som formand. Ca. en dag om ugen
bruger hun på det, for der skal være styr på
detaljen.

Kirkens fødselsdag
Som menighedsråd er der nok at se til: Man er
arbejdsgiver, inspirator, arrangør og ansvarlig
for økonomien. At få de mange initiativer til at
passe sammen optager Pia:
- Vi tænker meget i målgrupper, så vi rammer
bredt til de forskellige arrangementer. Des-

uden er det vigtigt at prøve at tænke nyt samtidig med, at jeg er ret bevidst om, at tingene
er mere komplicerede i kirken end ventet og
slet ikke så enkle endda. 100 år for en kirke er
jo ikke meget, men det har været dejligt at
mærke folks opbakning til kirkens fødselsdag,
siger hun.

Skuldrene falder ned
- Det bedste ved kirken er, at jeg kan regne
med den. Den er genkendelig og ikke forandret, og det betyder meget i en hverdag, hvor
alting ændres hele tiden. Mine skuldre falder
næsten helt ned der på kirkebænken! Kirken er
et sted, hvor vi kan finde ro midt i travlheden,
og det vil jeg gerne, at endnu flere finder ud af.
Den almindelige gudstjeneste kan jeg fx godt
lide, og derfor har vi også lært vores fire børn
at gå i kirke. Det er afslapning. Troen er jo vig-

tig for mig, og med min baggrund fra KFUM og
KFUK samt FDF har jeg altid været optaget af
at give børn og unge oplevelser. Min erfaring
er også, at Fadervor er godt at have med sig.
Det giver en tryghed.

Nyt om gamle gravsten
Lige nu sker der ændringer på kirkegården, så
det bliver lettere at komme ned til kirkens lapidarium, hvor en del af de gamle gravsten står
og fortæller årtiers historie. Desuden har menighedsrådet igen en række nye ideer i støbeskeen, og det evaluerer løbende på de afholdte arrangementer. Nu glæder Pia sig også over,
at børnekoret SKRÅL vokser sig større og har
succes.
Kirken arbejder på flere fronter. Også efter de
første 100 år.

Menighedsrådsformand Pia Volsgaard

SKRÅL er sjovt
11-årige Juliane Boutrup elsker at synge. Så da
Ørnhøj Kirkes ungdomskor SKRÅL startede op,
var Juliane hurtig til at melde sig til organist
Helle Majlund.
Koret øver to timer om onsdagen fra kl. 16-18,
og her synger de salmer, sange og pop. De lærer hurtigt, fordi de har lysten til det. Af og til
medvirker de ved gudstjenesten, og Juliane synes, det er spændende. Især da hun fik lov til

at synge »Der er en vej« solo. Hun var lidt nervøs, men det gik godt, og hun er klar igen, hvis
muligheden byder sig. I kirken befinder hun sig
godt, hun bryder sig ikke om den store scene
med masser af tilskuere, men i Ørnhøj er det
fint og trygt.
»Det bedste, jeg har sunget indtil nu, er »Hosianna«, der handler om Jesus. Jeg kan godt li-

de at synge om Jesus. Det bliver man glad af«,
siger hun med et stort smil.
Helle lader dem selv komme med forslag til
sange, de skal synge. Derfor vil hun også foreslå »Sandstorm« fra Rasmus Seebachs nye album næste gang, hun kommer til SKRÅL. Den
vil hun gerne synge. Der er plads til flere i
SKRÅL. Kom og syng med!
Juliane Boutrup

Kirke i
100 år
I den sidste halvdel af 1800 årene
flyttede folk til Nr. Omme Sogn for
at opdyrke heden. Derved fik mange
meget langt til Nr. Omme Kirke, der
i 1100 tallet blev bygget i sognets
sydlige side. Fx skulle Mette og
Niels Mohrsen gå de ca. otte km, og
det syntes langt for mange af de trofaste kirkegængere.
For at finde en løsning på problemet
indkaldte menighedsrådet den 11. juni
1906 til et møde hos sognefoged Laurits Østergaard i Spaabæk. Ikke mindre
end 80 af sognets beboere deltog i mødet. Pastor Magnusson opfordrede til,
at der blev opført en ny kirke i sognets
nordre del. Der blev nedsat et udvalg
med Anton Madsen, Halkjær, som formand, der skulle arbejde for opførelse
af en ny kirke.
Den 16. januar 1907 indsendte beboerne en ansøgning til regeringen om
et tilskud på 21.000 kr. Der skulle også
rettes henvendelse til arkitekt V. Almann
om forslag til en kirkebygning. Desuden
skulle de selv finde 3000 kr. til en vedligeholdelsesfond. På et møde med biskop G. Koch den 29. august 1907
blev det vedtaget, at kirken skulle ligge
på en grund – Ørnhøj, som Else Halkjær
(1862-1947) ville skænke til formålet.
Først den 4. maj 1914 forelå der bevilling på 18.500 kr. fra regeringen, og
senere på året kom arkitektens tegninger. Da byggesummen var i 20.550 kr.,
måtte udvalget ud og finde de ekstra
penge lokalt, så byggeriet kunne komme i gang. Det lykkedes, og derefter
blev arbejdet overdraget snedkermester
Kr. Kjær Pedersen. Den 7. oktober
1914 kunne provst V.H. Petersen nedlægge grundstenen, og den 18. december 1914 var kirken under tag.

Kirken vokser
med byen
Ørnhøj er næsten født samtidig med, at stationen kom til. Før den tid lå der foruden Store
Halkjær kun to mindre gårde, hvor Ørnhøj ligger i dag. Banen fra Ringkøbing til Ørnhøj åbnede den 14. november 1911, og det sidste
tog på banen kørte den 31. marts 1961.
I 1910 boede der kun tre familier, men allerede i 1911 var der flere husstande og tømrer,
smed, købmand og maler. I 1911 blev der bygget missionshus og andelsmejeri. I 1912 kom
der karetmager og cementstøberi. I 1913 ho-

tellet og en købmandsforretning, og i 1915
kirken og endnu en købmandsforretning.
Da første verdenskrig brød ud i 1914 blev der
gravet store mængder tørv i Halkjær mose, og
de mange arbejdere var med til at sætte skub i
byens udvikling, da de bosatte sig i Ørnhøj.
I 1920 kom der et elektricitetsværk og slagterforretning og bageri. Siden fulgte forskellige
virksomheder, plejehjem og skole.

Sket i kirken
Hvis man gennemlæser de gamle menighedsrådsprotokoller, kan man få det indtryk, at
rådets opgaver i tiden op til 1950 har begrænset sig til budget og fordeling af, hvad der
er indsamlet i kirken. Der var depressionsårerne i trediverne, og i krigsårene lå næsten
alt stille. Alligevel har kirken fået mange gaver, fx en kniplet bort på alterdugen af tidligere organist, Maren Kristensen, en messehagel mm. Ikke alt er listet op nedenfor, men
læs her om lidt af hvert:
1942: Særkalk – de små sølvbægre - indføres.
1943: Man får et kirkegårdskort.
1950: Nye lampetter og nye lysekroner skænket af lærerinderne 			
og frøknerne Thomsen og Akselbo.
1951: Høreapparater opsættes i kirken.
1958: Lighuset/ kapellet blev bygget.
1962: Omfattende restaurering af kirken samt installation af elvarme.
1964: Det første kirkeblad udkommer.
1972: Kirken får nyt orgel skænket af Chr. Vad.
1978: Nyt stendige sættes op forbi tårnet.
1980: Kirkegården udvides mod nord.
1990: Kirkeur og flagstang skænkes af Anna og Osvald Pedersen.
1990: Klokkespil skænket efter Kathrine Jakobsen i Vildbjerg.
1992: Kirkecenter indviet.
1. maj 2008: Kirken bliver genindviet – fremstår både klassisk og fornyet. 		
Bl.a. med nyt, vendbart alterbillede.

I Ringkøbing Amts Dagblad fra den 5.
november 1915 står der bl.a.: »Kirken
tager sig smukt ud, som den ligger der
paa Bakkeskraaningen med stænkpudsede, hvidkalkede Mure og sit røde Tegltag«.

7. november 2015: Kirken fejrer 100 års fødselsdag.

Mange fine ting blev foræret til kirken, fx
et orgel fra M. Sørensen til 1500 kr. og
en kirkeklokke med inskriptionen »Kommer til Gud« fra Aabyhøj klokkestøberi
til 800 kr. Kvinderne i Ørnhøj havde
håndsyet en smuk alterdug, og døbefonten i granit blev foræret af Anton
Madsen, Halkjær.
Efter årelang venten oprandt endelig
kirkens indvielse den 7. november
1915. Det var dejligt vejr, og der var
feststemning over den store forsamling,
som fyldte kirken. På slaget 11 kom den
gejstlige procession med biskop, amtmand, provst og herrefoged fulgt af
præster i ornat bærende de hellige kar
og bøger.
Umiddelbart efter indvielsen blev et
ungt par viet, nemlig købmand P. Petersen og frøken Mathilde Ravnsbjerg. Senere på dagen var der fælles spisning på
hotellet, hvor der blev udtalt mange gode ønsker for kirken og kirkefolket.
Det første menighedsråd bestod af
Svend Christian Svendsen, Math. Andersen, Marius Stefansen og Peder M. Pedersen. Sognepræsten var formand.
Kilde: bl.a. Thorkild Munk,
Ørnhøj by og land – før og nu

2011: Nyt krucifiks foræres kirken

Hvad vi gjorde ved hestene,
mens der var gudstjeneste?
Nogle blev staldet op ved
mejeriet eller folk lod karlen
køre hjem med dem, og så
hentede han kirkegængerne
igen efter gudstjenesten.
Christian Thomsen
i »Ørnhøj Kirke 75 år«

Af kirkebogen fremgår, at den
første begravelse på Ørnhøj
Kirkegård er af en 18 dage
gammel pige, Kirsten Poulsen
fra Abildå, i februar 1916. 		
I maj 1916 begraves Mathilde
Pedersen, f. Raunsbjerg.
Hun var kirkens første brud.

Præster ved Ørnhøj Kirke
Kaj Fønns-Jørgensen: 1916-1927

2007 - 2008: Renovering af kirken

Den 8. september 1915 var kirken
færdig og blev synet af arkitekten og
provstesynet.

Gaver og indvielse

Menigheden skænkede en pengegave, da kirken blev renoveret i 2008. Via Laurits Mosegaards (tv) kontakt med Mission Afrika, skabte
en kristen træskærer i Mali med stor ihærdighed det smukke krucifiks, som blev hængt op i
kirken i 2011. De to andre mænd er fra højre:
Præst Ole Rasmussen og biskop William Lautai.

Ejnar Bang: 1927-1935
Viggo Sørensen: 1935-1968
Ernst Mølgaard Ottosen: 1969-2003
Ole Rasmussen: 2004-2012
Bodil Toftdahl: 2012-

Tillykke og tak
»Hjertelig tillykke til Ørnhøj-boerne med jeres
nu 100-årige kirke. Det er en mærkedag, som
nok er værd at fejre med glæde og taknemlighed, netop sådan som I altid formår det i et
agtværdigt og kulturelt sogn.
Jeg tænker tilbage på de 34 år, hvor min mand
Ernst var præst hos jer. I tog godt imod os, og
i sognet voksede vores tre børn op. Vi blev taget med i jeres liv, i glæde og sorg, i helligdage
og søgnedage, til fester, møder og private
samvær.

Murermester Vad
Jeg kan især huske den dag, da murermester
Christian Vad i følgeskab med lærer Lauridsen
kom på visit i præstegården. Gamle Christian
Vad ville skænke en stor del af sin formue til
Ørnhøj Kirke, og nu ville han høre, hvad præsten kunne ønske sig! Svaret blev et nyt kirkeorgel, og sådan blev det.

Siden blev jeg bedt om at tegne en messehagel, og vi fik et samarbejde i gang med Selskabet for Kirkelig Kunst. Maren Langergaard syede den, og vi anvendte kirkeårets forskellige
liturgiske farver. Den grønne farve er gennemgående, og den symboliserer håbet og danner
forbindelse mellem kirkeårets fest og alvor.

Vi følte os hjemme
Det var mig også en glæde og en oplevelse at
være med til at udsmykke Ørnhøj kirkecenter i
1993. Til maleriet hentede jeg motivet fra
Grundtvigs salme »I al sin glans nu stråler solen«, hvor bl.a. pinseliljen er et symbol på det
sejrende liv og bækken et symbol på dåben.
Hjertelig tak for de mange dage. Vi følte os
hjemme hos jer. Guds velsignelse i al fremtid«.
Karen Margrethe Ottosen, Aarhus
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85 gode år med kirken
85-årige Stinne Jensen er født i Ørnhøj og bosatte sig som nygift ikke langt fra fødegården.
Hun er døbt i 1930, konfirmeret i 1944 og gift
i Ørnhøj Kirke i 1953.
Da hun skulle konfirmeres, gik hun de fem km
til konfirmationsforberedelse, der blev holdt
oppe på præstegårdens loft i Grønbjerg. På selve konfirmationsdagen havde hun en fin hvid
kjole på, og hun husker, at præst Viggo Kofoed
Sørensen gik op og ned mellem rækkerne for
at overhøre konfirmanderne. Dengang måtte
man i øvrigt først gå til alters i kirken efter konfirmationen, så 14 dage efter blev der holdt en
særlig altergangsgudstjeneste for de unge.
Stinne
Jensen

Kaffen er skænket, og det hjemmebagte
brød budt rundt denne formiddag, hvor
Stinne Jensen og Peter Andersen er på besøg hos Marie Kleinstrup til en snak om,
hvordan de har brugt kirken i 85 år.

En rigtig søndag er 		
der gudstjeneste
Peter Andersen har boet i Ørnhøj siden 1952,
men hans slægt flyttede til området omkring
1860. Begge hans børn er døbt og konfirmeret
i Ørnhøj Kirke, og en datter er gift her.

Siden fik hun alle seks børn døbt og konfirmeret samt tre viet i kirken. Jo, henover år og dag
bruges kirken til slægters store begivenheder.

- Det var familien, der lokkede os herop fra
Sdr. Bork, og som nygifte købte vi et husmandsbrug med 37 tdr. land. Vi cyklede til kirke – ikke mange havde bil dengang, men jeg
husker, at kirken næsten altid var fuld. Jo,
gudstjeneste i Ørnhøj Kirke er noget særligt.
Og sådan er det stadig for mig. Jeg kan allerbedst lide den helt almindelige søndagsgudstjeneste. Det med at gå i kirke er en trang i
mig. Jeg synes, jeg skal afsted. Uden kirkegang
er en søndag ikke en rigtig søndag!

- Jeg har brugt kirken løbende hen over de
mange år – altid frivilligt – jeg er aldrig blevet
slæbt med, konstaterer Stinne med en fast
stemme. Tidligere var der ikke koncerter og
den slags i kirken, men hun synes, det er fint,
at der nu er lidt forskellige aktiviteter ud over
gudstjenesten.

Peter var også gravermedhjælper i syv år. Han
ved, at kirken ligger på det højst bebyggede
punkt i Ørnhøj, og at det var den daværende
biskop Gabriel Kock, der besluttede placeringen, efter at Else Halkjær skænkede jorden til
både kirke og kirkegård. I årenes løb har han
glædet sig over mange gode stunder og alt det

Peter
Andersen

nye, der kom til: fx klokkespillet, der for tiden
spiller salmen »Vor Gud han er så fast en
borg«. Han husker også, da kirkecentret skulle
bygges, og mange penge kom ad frivillig vej.
For ham er kirken en vigtig del af tilværelsen.
Dengang som nu.

Dåben hører da med
Asger blev født den 19. juni, og den næste
store begivenhed bliver barnedåben i
Ørnhøj Kirke. Hans søstre Sidse på 6 år og
Karla på 4 er også døbt i kirken. Deres
mor, Sofie, der er barnefødt på en gård lige uden for byen, er konfirmeret og gift i
kirken.

Asger med
sin mor Sofie

»Vores børn skal døbes, fordi det er en tradition og en lejlighed til at samle vores store familier, hvor vi også glæder os til at se oldeforældrene. Det er ikke, fordi vi bruger kirken så tit,
men alligevel synes vi, barnedåben skal til«, siger Sofie, mens hun kigger ned på en sød og
sovende baby.

Hendes mand supplerer: »Det er bedre at lukke Asger ind i kirken, så kan han selv vælge
den fra senere, hvis det er det, han vil«. Hans
mor tog ham af og til med til gudstjeneste,
men nu bliver det kun, når han er inviteret, eller når der er byfest i Ørnhøj. Da er de også
med i kirken: »Hvis ikke man kommer, så flader
det ud. Vi er nødt til at bakke op«, mener han.

Populær dåbsfest

Ordene kommer fra grønthandlerdatteren fra
Holstebro, som drømte om en karriere som
musiker, men blev uddannet teolog, og siden
indenfor både religionsinformatik og tv-reklamer. Nu efter 33 år som præst er noget af det
bedste for Bodil Toftdahl mødet med det helt
almindelige menneske – gerne i kirken, men
bestemt også andre steder, fx i den hyggelige
præstegård, hvor hver ting har sin historie. En
melodi af mange minder fra ind- og udland tilsat personlig smag. Især for blå.

Sig det lige ud
For sognepræst Bodil Toftdahl betyder det noget at sætte farver og musik til livet. Livet sker
nu og her, og det er hun bevidst om:

- Jeg ser på evangeliet med en naturlig nysgerrighed og prøver at finde ud af, hvad Jesus
havde på hjerte. Og det siger jeg så lige ud. For
jeg kan det teologiske håndværk; tror selv på
det, jeg siger, jeg kan lide det og sætter gerne
ord på det. Så skulle lysten til at få smag for
budskabet gerne smitte. Sådan er det med kristendommen, og det har generation efter generation erfaret. Teologien bruger jeg sammen
med mit eget erfaringsunivers, når jeg forbereder mig. Og jeg tænker også godt, mens jeg
bager en kage eller en plade boller. Når jeg har
tænkt, skriver jeg min prædiken ned, men andre gange formidler jeg uden manuskript. Jeg
kan lide at være præst.

Vil gerne hjælpe
- I Ørnhøj er der en tradition for en kæmpe opbakning til kirken og positive mennesker. Kirken er et naturligt samlingspunkt i landsbyen,
og det er jeg glad for, da vi skal værne om vores værdier samtidig med, at vi skal lægge
evangeliet frem på en nutidig måde.

Karla kommer for at vise sin gynge, Sidse fortæller, at hun skal begynde til FDF, og Asger er
ved at vågne igen. Jo i familien Vibe Nielsen er
der sjældent ro. Livet leves på landet. Og de
nyder det - lige nu med mor på barselsorlov.

Ørnhøj Kirke inviterer til dåbsfest for børn op
til fem år. Det synes Sofie og Uffe er en god
ide:

Vi kan stadig bruge
budskabet i hverdagen
»Bibelens beretninger kan sagtens bruges
ind i vores liv i dag - både når vi er ramt af
sorg, og når vi hopper af glæde. Budskabet skal bare formidles, så det bliver relevant, og det gør jeg anderledes end for
100 år siden«.

»Det er en god måde, at børnene får set kirken på uden at skulle sidde mussestille, og så
er det også et hyggeligt arrangement«, mener
Sofie, som kalder sig selv en kulturkristen som
mange andre danskere.

Hver uge lægger præsten sin prædiken på kirkens hjemmeside, og af og til får hun også respons:
- Folk er jo meget velkomne til at kontakte mig
– bestemt også på SMS og mail. Livet slår nogen gange gevaldige kolbøtter, og da kan det
være en hjælp at tale med præsten. Jeg stiller i
hvert fald gerne op, siger Bodil.
Hun elsker i øvrigt at have arrangementer i
præstegården. At have et åbent hjem har betydning. Det har musikken også - celloen og
trækbasunen sender hun et kærligt blik, mens
hun snakker om bigband, cirkus og Canada. Til
Ørnhøj Kirkes 100 års fødselsdag har hun skrevet en jubilæumssalme. Det kunne hun slet ikke lade være med. For hun kan ikke leve uden
musik. Og budskab.

Sognepræst
Bodil Toftdahl

Tre generationer snakker
liv og tradition
Her ved spisebordet på slægtsgården er
der snakket om mangt og meget i tidens
løb – både før og efter gudstjenester
søndag formiddage. I dag handler snakken om kirke, tro og hverdagsliv. Om at
være den, man er, og så stå ved det.
15-årige Lærke Volsgaard, hendes far
39-årige Ulrik Volsgaard og farfar 64-årige
Arne Volsgaard går i kirke af og til. Arne kan
slet ikke undvære det, Ulrik kommer i kirken
engang imellem, og når Ulrik og hans hustru
Else er der, er Lærke og hendes søskende
der som regel også. Kirken har nemlig altid
været et omdrejningspunkt hos dem, for
som aktive i FDF og lokalt foreningsliv hører
det med kristendom ligesom til. Den kan de
trække på til hverdag. Den har de alle tre
med i deres livs bagage.

Lykke på kirkegården
Første gang Ulrik kom til en kirkelig handling
som far i Ørnhøj Kirke, var, da han bar den
lille kiste med deres første nyfødte datter,
Lykke, ind til begravelsen. Det var i 1999.
Han husker en lydhør og forstående præst
Ottosen, en kirke fyldt med venner og familie og efterfølgende den ældre generation,
som formåede at sige det rette ind i den forfærdelige situation, så flere fik løsnet op og
gik i gang med at snakke under kaffen.

- Det var vildt svært at håndtere. Og vi rykkede sammen herhjemme. Sygehuspræsten
i Herning hjalp os meget, og vores positive
livssyn, som vi finder i kristendommen, gav
kræfter. Vi skulle jo leve videre, og det gjorde vi, men Lykke vil altid være vores første
barn. Heldigvis fik vi flere børn, siger Ulrik og
kigger over på Lærke, som i dag er ældst.
Desuden har de tre drenge.
- Når vi beder Gud om at give os det, vi har
brug for i livets situationer, så er det min
stærke overbevisning, at så får vi det. Den
kristne tro bærer i livet – både i medgang,
men sandelig også i modgang. Det er min
erfaring, siger Arne med et fast blik.

Dåb og glæde
Arne er fuldstændig overbevist om, at det
døbte menneske tilhører den levende Gud
og dermed også er en del af den kristne menighed. I familien Volsgaard har de aldrig
overvejet, om børnene skulle døbes. Det
skulle de. Lærke er også konfirmeret, men
det og hyppig kirkegang udløser jo ikke nødvendigvis en tro på Gud.
- Det der med kristendommen ligger inde
bag ved i mig, og jeg tror, jeg finder ud af,
hvordan jeg kan bruge det, når mine forældre ikke lige står ved siden af og giver mig

svarene, siger Lærke, der nu er taget på efterskole.
For familien betyder kristendommen et trygt
og glad fundament i livet, selv om Ulrik ikke
tænker dybt på det hver dag, og langt fra
kommer i kirke så tit, som han kunne tænke
sig.
- Før i tiden kunne man få prædikatet »dem
der går i kirke«, og det var ikke positivt
ment. Nu er det heldigvis anderledes. Der
bliver ikke set skævt på samme måde længere, vurderer han.

Kirkegang er som fodbold
Hans far sammenligner kirkegang med fodbold: Jo mere du kommer i kirken, jo bedre
kan du lide at være der, og jo mere forstår
du det, der foregår. Han nyder en prædiken
og kan stadig forundres over, hvordan de
samme bibeltekster år efter år kan inspirere
og opbygge mennesker.
- Livet er så underfundigt. En prædiken siger
sjældent en det samme, som sidst. Det kan
jeg lide. Desuden er noget af det bedste ved
en gudstjeneste præstens velsignelse: »Herren velsigne og bevare dig … give os din
fred«. Derefter kan vi trygt gå hjem til vores
liv igen, smiler han.

Stolt af lokalt samarbejde
»Menighedsrådet er en god og dygtig
samarbejdspartner«. Ordene kommer fra
Helle Riisbjerg, formand for Borgerforeningen i Ørnhøj, der samler foreningsarbejdet i byen.
Som aktiv i lokalsamfundet har hun også
siddet i menighedsrådet på et tidspunkt, og
det var hun tilpas med, selv om hun ikke har
tradition for at gå til gudstjenester. Hun kalder Ørnhøj Kirke »vores kirke« og ikke en filial af en større kæde og tilføjer: »Vi bruger
kirken, når de største ting i vores liv foregår.
Især da er kirken for mig et aktivt valg«.

Mange er engagerede
- Det var spændende og anderledes at sidde i menighedsrådet, hvor der blev brugt
meget tid på at snakke økonomi og prakti-

Helle
Riisbjerg
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En sommersøndag

Lærke
Volsgaard

ske ting. Fx var jeg overrasket over, at vi også var arbejdsgivere, og det var interessant
at være med til at ansætte præsten, husker
Helle.
Hun peger på, at Borgerforeningen og kirken er de to instanser, der bredest dækker
indbyggerne. Derfor er det også naturligt, at
samarbejde omkring fx det lokale friplejehjem og kulturelle tiltag.
- Vi ved godt, at intet kommer af sig selv, og
derfor er der stor tilslutning til tingene. Rent
faktisk lavede vi et tilvalg ved at skabe vores
liv her. Vi har valgt at bo i Ørnhøj, fordi her
er dejligt! Den pointe er vigtig – vi er stolte
af vores by! Konkret viser det sig også ved
en række arbejdsgrupper, der gør det, de er
gode til.

Ulrik
Volsgaard

Arne
Volsgaard

FEST
for alle
Velkommen til Ørnhøj kirkes
jubilæum lørdag d. 7. november
2015
Kl. 10.00 begynder dagen med festgudstjeneste v. biskop Henrik Stubkjær
og sognepræst Bodil Toftdahl. Anne Kleinstrup synger. Umiddelbart efter afsløres jubilæumsstenen.
Kl. 12.00 indbydes alle til frokost mm.
i Mini hallen. Derefter underholder Anne
Kleinstrup, og ordet bliver frit. Dagen
sluttes af med kaffe mm.
Pris 50 kr. for frokosten.
Tilmeld dig frokosten hos 		
Karen Mikkelsen, tlf/SMS: 40509407.
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