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K I RK ENYT
NR. OMME
ØRNHØJ

SIDEN SIDST
Vi hilste foråret og
lyset velkommen
tilbage sammen
med lejlighedskoret, tak for sang.
Højskoledag i Ørnhøj Kirkecenter med spændende for
tællinger af Søren Larsen og
Marianne Søgård.

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

Hvor går man egentlig hen,
når man skal finde sig selv?
af Sognepræst Lykke Kloch Sørensen
På mit kontor står mine bøger fra min tid på
pædagogseminariet side om side med mine
teologiske bøger. Jeg ville nødig være foruden
den kombination af de to fag, og jeg vil næsten
påstå, at jeg i mit daglige arbejde har lige meget brug for dem begge.
Titlerne på bøgernes bogrygge
afslører, at begge
slags fagbøger på
et område kredser om det samme emne: at finde
sig selv; at blive
sig selv; at skabe
et selv.
Det her med at finde sig selv er et emne, som
har utrolig mange år på bagen. Mange store og
små tænkere har være optaget af at finde svaret
på, hvor går man hen, når man skal finde sig selv.
Der findes mange interessante bud. Coaching
og selvhjælpslitteratur er veje mange går for at
finde hjælp til at finde sig selv. Mon ikke de
fleste af os kender til den erfaring, at livet
nogle gange kaster os ud i så mange forskellige
aktiviteter, udfordringer og relationer, at vi til
sidst mister fornemmelsen for at være os selv i
det hele? Så det er jo hverken underligt eller
unormalt, at vi har brug for pejlemærker.
Når jeg sådan lige tænker efter, så løber det her
med at finde sig selv også som en rød tråd igennem mange af de kirkelige handlinger. I dåbssamtalerne bliver det ofte et samtaleemne.
Forældrene giver udtryk for, at de jo ikke ved,
hvad fremtiden bringer deres dyrebare barn.
Derfor går de bl.a. hen til døbefonten med
håbet om, at barnet ved dåben får et godt sted
at se verden ud fra – et sted man igennem talrige generationer er kommet til for at finde et
fodfæste.
Konfirmanderne befinder sig i en livsverden,
hvor de forsøger at finde hoved og hale på sig
selv og verden. Som præst er det en gave at få

lov til at få en stemme ind i deres liv. En stemme
der f.eks. kan være med til at få de unge mennesker til at reflektere over spørgsmålet, inden
de begynder jagten på at finde sig selv.
I en af de bibelske læsninger, som hører til vielser, står der skrevet, at parret skal blive ét kød.
Det er et udsagn, jeg kan gøre ret meget ud af
at understrege, jo ikke handler om, at man for
at blive et par – et vi – skal opgive sig selv. At
blive ét kød handler mere om at finde fælles
fodslag, om at man går hen til kirken og får Guds
velsignelse til at dele liv, udfordringer, drømme
og store øjeblikke på en fælles vej.
Ved samtaler omkring dødsfald og i forbindelse med bisættelser og begravelser opstår
ofte spørgsmål, som lyder: Hvor skal jeg egentlig gå hen for af finde ud af, hvem jeg nu er, når
nu min ægtefælle ikke er her mere? Hvordan
skal jeg finde mig selv, for jeg var jo kun mig,
da jeg var sammen med min mand? Hvordan
skal jeg kunne finde mig selv, jeg er jo kun halvdelen af mig? Mange oplever, at man skal finde
sig selv på ny.
Biblen står jo selvsagt også på hylden ved siden
af mine andre bøger, og den indeholder en
livsvisdom, som kan få skuldrene til at sænke
sig lidt, når vi har travlt med at finde os selv i
virvaret. Det kan godt være, at vores liv i høj
grad går med at finde ud af, hvor vi skal gå hen
for at finde os selv. Men budskabet i evangeliet
er, som vi også hører i en lang række af lignelserne, at vi ikke er ladt alene med ansvaret for
at kunne finde os selv, men at der er en Gud,
der finder os og går os i møde, når vi ikke ved,
hvor vi skal gå hen.
Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig – i sin hånd.
Rigtig god sommer til jer alle!

SIDEN SIDST

Konfirmander
Konfirmandundervisning
kan faktisk være både
sjovt og hyggeligt.

Påskerejsen i kirkerne
Sammen drog vi igen
nem påskens forskellige
akter. Tak til alle som på
mange forskellige må
der bidrog til at gøre
rejsen levende. Påske
dag havde vi fornøjel
sen af Nr. Omme Koret.

DET SKAL VI MED TIL ...

Pinse i Præstbjerg
I år falder Grundlovsdag og Pinsedag
sammen, og pga. gravearbejde i og omkring præstegården er det ikke muligt at
afholde Grundlovsmøde i haven. I stedet
inviterer vi til pinsegudstjeneste i de skønne omgivelser ved Præstbjerg Plantage.
Vi begynder med en gudstjeneste med
efterfølgende formiddagskaffe. Vi slutter
af med en fælles gåtur omkring søen for
dem, der har lyst og mulighed.
Vi mødes ved Naturcenteret, Klejnstrupvej 2, 5. juni kl. 9.30.
Medbring egen kaffekurv samt
havestol / tæppe.
Kontakt menighedsrådene
for kørelejlighed.

Højskolesang
Torsdag d. 16. juni kl. 19.00
synger vi igen sammen fra den nye Højskolesangbog. Vi synger om kap med
fuglene under åben himmel i gårdhaven
ved Ørnhøj Kirke.
Der er klapstole, men tag evt. et tæppe
med, hvis aftenen er lidt kølig.
Dorte sidder ved klaveret, og hun har lavet et skønt program af både nye og
gamle sange fra den nye Højskolesangbog. Mon ikke der bliver tid til en forslagsrunde.
Der serveres kaffe og kage.
I tilfælde af dårligt vejr, rykker vi indenfor.
Alle er velkomne.

Seniorgudstjeneste
Torsdag d. 30. juni kl. 15.00
i Ørnhøj Kirke
Vi holder en kort gudstjeneste og synger
gode, kendte salmer. Glæd en nabo eller
bekendt med kørelejlighed til en god oplevelse i kirken. Ørnhøj Friplejehjem er
også inviteret.
Efter gudstjenesten er der et veldækket
kaffebord til os.
Hvis du har brug for hjælp til at komme til
kirken, ring da på tlf. 20 41 67 97.
Alle er velkomne.

Ørnhøj Friplejehjem
Morgensang: Torsdage kl. 10.00 d. 16.
juni og d. 11. august.
Gudstjenester: Torsdag d. 25. august kl.
10.00.
Vi holder hyggelige gudstjenester i hjemlige omgivelser på friplejehjemmet.
Alle er velkomne, både pårørende og andre fra sognet.

Folkekirkens Nødhjælps indsamling 2022
I 100-året for Folkekirkens Nødhjælp samlede Ørnhøj Sogn 17.654 kr. ind til nødhjælp i Ukraine
og til at hjælpe fattige, udsat for følgerne af klimaforandringer. Nr. Omme havde digital indsamling og derfor kendes det indsamlede beløb ikke.
Tak til de frivillige indsamlere for deres indsats og til dem, som bidrog til det fine resultat.

DET SKAL VI MED TIL ...

Sommerudflugt med
Kultur og Samvær

Hygge og kreativitet

Tirsdag d. 9. august med afgang fra
forsamlingshusets p-plads kl. 9.00
Vi skal en tur sydpå – hvor vi skal på besøg på Danmarks første andelsmejeri i
Hjedding – vi skal til Minibyen i Varde og
besøge Tirpitz Museum i Blåvand.
Yderligere information og tilmelding til
Kresten Vestergaard på tlf. 40 19 65 62.
Alle er velkomne.

inviterer vi på formiddagskaffe og gårdbesøg hos Lisbeth og Anders Just kl. 9.30.

Torsdag d. 4. august

Der er mulighed for at få kørelejlighed fra
Ørnhøj – giv besked ved tilmelding.
Tilmelding senest dagen
før til Lisbeth på
tlf. 61 75 44 00.
Alle er velkomne.

Konfirmandindskrivning og
konfirmation 2022/23
Kirkegårdsvandring
på Nr. Omme
Kirkegård
Torsdag d. 18. august kl. 19.00
Kom og nyd en dejlig sommeraften, hvor
der vil være lokale »guider«, så vi sammen
kan genopfriske de minder og historier,
som vores kirkegård kan fortælle.
Der vil også være kaffe og lidt sødt.
Velkommen til alle.

Høst- og friluftsgudstjeneste
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Søndag d. 25. september kl. 10.00 afholder vi traditionen tro fælles høstgudstjeneste i Abildå Brunkulsleje

Efter sommerferien inviteres kommende
konfirmander og forældre i begge sogne
til indskrivningsgudstjenester flg. dage:
Nr. Omme Kirke d. 23. august kl. 19.00
Ørnhøj Kirke d. 25. august kl. 19.00
Invitation og nærmere info sendes ud på
mail via skolerne.
Konfirmationerne ligger i Nr. Omme Kirke på St. Bededag fredag d. 5. maj kl.
10.00 og i Ørnhøj søndag d. 7. maj kl.
10.00.

Koncert
i Ørnhøj Kirke
Vores forårskoncert blev jo desværre udsat pga. sygdom.
Sæt X ved d. 29. september, hvor Michael Kristensen og Frode Andersen i
stedet kommer.
Mere herom i næste kirkeblad.

Ørnhøj byfest

Lørdagsdåb

Lørdag d. 27. august

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.

Lørdag formiddag er Ørnhøj Kirke med til
at forme programmet til byfesten.
Inden kaffen serveres, starter vi med morgensang kl. 9.00 i borgerhytten v. Lykke
og Dorte.
Efter kaffen vil der i teltet blive fortælling
fra et »gammelt« bysbarn – hvem må I
vente med at høre.
Hold øje med programmet, som kommer
ud senere. Vi glæder os til byfesten 2022.

På disse dåbslørdage laver vi en gudstje
neste, hvor dåben vil være i fokus. Vi fej
rer dåben i fællesskab med andre famili
er. Der kan være 2-3 dåbsfamilier pr. gang.
Gudstjenesten varer ca. 45 minutter og in
deholder bønner, dåbsprædiken og flere
gode og kendte salmer.
Lørdagsdåb kl. 9.30:

Nyt om korene
LEJLIGHEDSKORET I ØRNHØJ
Vi skal øve op til høstgudstjenesten i
Abildå søndag d. 25. september.
Vi øver følgende dage: torsdag d. 8. september, 15. september og 22. september.
Vi mødes i kirkecenteret i Ørnhøj kl. 19.00.

18. juni
17. sept.
8. okt.
12. nov.

Nr. Omme
Ørnhøj
Nr. Omme
Ørnhøj

»Kaffestuen«
i Grønbjerg

NR. OMMEKORET
Vi har opstart d. 27. september kl. 19.00. Vi
synger hver tirsdag herefter. Men der er jo
længe til! SÅ hvis nogen har lyst til at synge med i lejlighedskoret i Ørnhøj og øve
op til at synge ved høstgudstjenesten i
Abildå d. 25. september, så er I mere end
velkomne til dette.

Mandage kl. 14.00-16.00 i Nr. Ommes
konfirmandstue. Kom og vær med til
snak, spil og hygge. Alle er velkomne

FÆLLESKOR
Hen over efteråret skal vi alle øve op til
»Spil dansk-ugen« i uge 44.
Vi har besluttet, at korene i Ørnhøj og Nr.
Omme øver sammen til dette. Vi starter
op tirsdag d. 27. september i konfirmandstuen i Grønbjerg. Jeg ved godt, at ikke
alle kan være med hver gang, men det er
også helt i orden.
Mere herom i næste kirkeblad.

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.

Søndagstræf

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. Alle er velkomne.
Venlig hilsen udvalget

GUDSTJENESTER
DATO
5. juni

NR. OMME
Fælles

6. juni

9.00 LKS

12. juni

10.30 LKS

19. juni
26. juni
3. juli

9.00 LKS
Ingen

ØRNHØJ
9.30

KIRKEÅRET
Pinsedag

10.30 LKS

2. pinsedag

Ingen

Trinitatis søndag

10.30 LKS

1. søndag efter trinitatis

9.00 AH

2. søndag efter trinitatis

10.30 LKS

Ingen

3. søndag efter trinitatis

10. juli

Ingen

Ingen

4. søndag efter trinitatis

17. juli

Ingen

24. juli

10.30 AH

31. juli

Ingen

7. august
14. august

9.00 GN
Ingen

9.00 AH
Ingen
9.00 FM

5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis

Ingen

8. søndag efter trinitatis

10.30 LKS

9. søndag efter trinitatis

21. august

9.00 AH

Ingen

10. søndag efter trinitatis

28. august

9.00 LKS

10.30 LKS

11. søndag efter trinitatis

Stor sangglæde ved højskolesangaften

I N F O R M AT I O N

Kirkebladet udgives af menighedsrådene.

KIRKEBIL: Ørnhøj: Ring til Lone Sundgaard
tlf. 40 95 96 64, hvis du har brug for et lift.
Nr. Omme: Ring senest kl. 18.00 aftenen før til:
Videbæk Taxi, Bent Steffensen, tlf. 97 17 12 60.

FOTOS: Lykke Kloch Sørensen, Kresten Vestergaard, Else Pedersen, Lone Sundgaard og Pia Volsgaard

97 17 11 22

Indlevering af stof til dette blad senest
28. juli 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
september, oktober og november

