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SIDEN SIDST

Minikonfirmanderne fra Nørre
Omme sang salmer i Ribe
Domkirke sammen med over
400 andre børn fra Ribe stift.

KONTAKT:
www.nr-omme.dk
Menighedsrådsformand
Nørre Omme:
Else Katrine Pedersen,
Tlf. 20 49 89 31
elsekpedersen@hotmail.com

Kirkeværge
Nørre Omme Kirke:
Gravers Kjærgaard,
Tlf. 40 74 73 91
gravers@kjaergaardsvej10.dk

Sognepræst:

Igen i år har begge
hold konfirmander studeret kunst og stjernehimmel i København.

Bodil Toftdahl, Algade 34, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 20 87 83 67, bodil.toftdahl@gmail.com

Nørre Omme Kirke
Sønderkjærsvej 8
Grønbjerg
6971 Spjald
Graver
Nørre Omme Kirke:
Iver Sørensen,
Tlf. 21 68 19 65
Organist
Nørre Omme Kirke:
Helle Majlund Jensen
Tlf. 28 94 57 62

www.ornhojkirke.dk
Menighedsrådsformand
Ørnhøj:
Pia Volsgaard,
Tlf. 20 41 67 97
pia@volsgaard.eu
Kirkeværge
Ørnhøj Kirke:
Anders Just
Tlf. 97 38 63 41
justal@outlook.dk

Ørnhøj Kirke
Hovedgaden 72, 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:
Helle Majlund Jensen
Tlf. 28 94 57 62

Skriv dit liv
af Sognepræst Bodil Toftdahl
Inden for de senere år er der kommet flere
bøger på markedet, hvor man kan skrive sine
erindringer til børnebørnene med nogle
spørgsmål som inspiration. »Fortæl, mormor«
hedder én af dem, og det er der mange, der
har gjort. Mens man skriver, kommer man helt
automatisk til at tænke på, hvor forskellig verden
dog var dengang, man selv var barn, fra den
verden, de unge vokser op i nu. Mange ting er
gået i glemmebogen, og mange ting er kommet
til. Noget er forandret til det bedre, andet måske ikke.
Når man går tur på kirkegården, er der også
tanker om livet og døden, som man kan lære
af. Mange gravsten har inskriptioner, som afspejler det, den døde gerne vil sige til os, der
ser på stenen. Oftest har man brugt et skriftord
eller et lille salmevers til at udtrykke det, man
har erfaret i livet. Det kan måske siges så kort
som: »Alt af nåde« eller »Gud er kærlighed«.
Eller med et længere vers: »Sammen bo vi i

Guds-haven, skilt kun ved det lille bælt; til at
flyve over graven vinge låner os vor Helt«. I de
senere år er inskriptionerne mest henvendt til
den døde: »Tak for alt« eller »Sov sødt«. Men
egentlig giver det måske bedst mening at benytte gravstenen til at fortælle sine kære, hvad
man har lært af livet. Så har de noget at tage
med sig og tænke over, mens de lever deres liv.

Himmelske dage på heden
Der er lagt op til rigtig mange forskellige arrangementer i forbindelse
med Himmelske dage på heden. Der bydes velkommen til en festlig og
stemningsfuld åbningsgudstjeneste i det fri på Torvet i Herning Kr.
Himmelfartsdag d. 30. maj kl. 14.00, bl.a. med et kæmpe kor, hvor
også vores egne kor deltager. Der vil derfor ingen gudstjeneste være i
vores sogne. Prinsens musikkorps løfter salmesang og musikledsagelse. Dagens gæsteprædikant er Viborg Stifts biskop Henrik Stubkjær.
Gudstjenesten tager os ind i dagenes tema - GÅ MED... Gudstjenesten foregår udenfor på
Torvet, har man brug for at sidde ned, er man velkommen til selv at medbringe en stol. Kom
i god tid - vi bliver mange.
Hvis nogen ikke selv har mulighed for at køre til Herning og være med til gudstjenesten, er
man velkommen til at ringe til menighedsrådet i det sogn, hvor man hører til, så vil vi se, om
vi kan finde en løsning.
Man kan læse meget mere om programmet og muligheder for deltagelse på Himmelske
dage på heden på www.himmelskedage.dk

DET SKAL VI MED TIL ...

Sang og Fortælling
Præstegårdens stuer danner rammen om
to hyggelige eftermiddage i foråret. Fredag d. 29. marts synger vi det tidlige
forårs sange, og 10. maj er det forsommerens glæder, vi samles om. Vi begynder med kaffe og hjemmebag kl. 14, og
alle er velkomne!

Sommermøde
i præstegårdshaven
2. pinsedag 10. juni kl. 14.00 håber vi
på dejligt vejr, for da er der sommermøde under præstegårdshavens store træer, med korsang, tale og fællessang.
Sæt allerede nu et mærke i kalenderen.

Søndagstræf
Hvis du har lyst, vil vi gerne se dig til søndagstræf, hvor en gruppe frivillige byder
indenfor i Ørnhøj Kirkecenter. Fra marts til
august mødes vi på Fasanvej 13 på grund
af byggeri ved kirkecentret.
Vi mødes til sammenkomst med kaffebord,
sange, fortælling 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. 29
28 69 85.
Venlig hilsen og vel mødt
Christian Kofoed, Sonja Pedersen,
Sonja og Henning Smed,
Betty og Karl Villadsen

I kirke i påsken
Palmesøndag er der festlig gudstjeneste
om formiddagen kl. 10.30 i Ørnhøj. De yngste FDFere bærer palmegrene ind i kirken
til minde om indtoget i Jerusalem. Palmesøndag om aftenen kl. 19.30 indleder vi påskeugen i Nørre Omme kirke med fløjtemusik og en smuk palet af tekster fra
Bibelen og senere tiders digtere og fortællere. Mette Toftdahl spiller, og vi synger
nogle af påsken skønneste salmer.
Skærtorsdag fejrer vi indstiftelsen af nadveren kl. 10.30 i Nørre Omme kirke.
Langfredag kl. 10.30 i Ørnhøj læser vi lidelseshistorien med musik indimellem og
nogle af de skønne passionssalmer. Det er
en stille gudstjeneste med plads til eftertanke over Jesu lidelse og død på korset.
Hvert år en beretning, som går lige ind i
hjertet.
Påskedag er kirkeårets største festdag,
hvor vi fejrer Jesu opstandelse med korsang og nogle af salmebogens allersmukkeste salmer. Nørre Ommes gospelkor er
med både kl. 9 i Nørre Omme kirke og kl.
10.30 i Ørnhøj kirke.

Kultur og Samvær
Foredrag i konfirmandstuen tirsdag d. 12.
marts kl. 19.30 v/ Hans Jørgen Mikkelsen,
Grønbjerg. Emnet: Fra plovfuren til den lukkede.
Kaffen koster 50 kr., og alle er velkomne.

Nyt fra organisten
• Højskolesang onsdag d. 13. marts kl. 19.30 i Ørnhøj Kirke
Da kirken forhåbentlig har påbegyndt renovering og tilbygning, er vi til denne Højskolesang
i kirken. I skal selv sørge for kopper, kaffe og kage til eget forbrug. Vi leverer spil og højskolesangbøger. Alle er meget velkomne! Og tag gerne naboer og venner med. Aftenen går
efter følgende program: vi har i udvalget valgt en afdeling af sange, derefter er der ønskerunde - kaffe - lidt planlagte fra udvalget og endnu en ønskerunde. Helle sidder som sædvanlig ved klaveret.
• Himmelske dage på Heden har lokket 14 lokale sangere, som øver op til Kristi Himmelfartsdag og deltager i et foreløbig 500 personers stort kor på Torvet i Herning 30. maj kl. 14.
Har du fortrudt og kan godt tænke dig at være med, kan du ringe til Helle på 28945762 og
tilmelde dig. Vi øver i Ørnhøj kirke kl. 19.30 d. 21. maj samt d. 29. maj.
• De små synger i konfirmandstuen i Grønbjerg onsdag d. 6. marts, 3. april og 1. maj fra kl.
9.30-10.15. Kom og være med, hvis du går hjemme med din lille ny. Vi har også tid til en kop
kaffe og en snak.
• Skrål synger hver onsdag fra 15-17 og deltager ved gudstjenesterne d. 24. marts i Nr.
Omme, 14. april i Ørnhøj samt 2. juni i Ørnhøj. Koret optager børn fra 4. klasse og op, og vi
har plads til flere.
• Nr. Omme koret medvirker påskedag d. 21. april kl. 9.00 i Nr. Omme kirke og 10.30 i Ørnhøj kirke. Vi øver torsdag aften hver uge, og vi kunne godt bruge nogle flere sangere.
• Ørnhøj kirkes Lejlighedskor medvirker d. 10. juni kl. 14.00 i Præstegårdshaven i Grønbjerg.

Torsdagscafé

»Danmark spiser sammen«

Torsdag d. 14 marts
2 volontører fra Mission Afrika kommer og fortæller om
deres ophold i Cambodja.
Torsdag d. 11. april
Karen Margrethe og Bodil:
»Optakt til påsken«
Torsdag d. 9. maj
Mødes vi til hygge.
Alle møder er i Sognehuset,
Søndervang 19 kl. 9.30 - hvis
ikke andet er oplyst.

I sognehuset spiser vi sammen torsdag d. 25. april
kl. 17.30 - ca. 20.00.
Menuen er fyldt kalkunbryst med tilbehør og kaffe /
te m. appelsinfromage. Pris 50 kr. pr. deltager o. 12
år. Børn gratis. Alle er velkomne, så tag bare naboen
med. Efter middagen synger vi sammen fra Højskolesangbogen. Vi glæder os til hygge i skønt selskab.
Tilmelding til Lisbeth på 61754400
senest d. 20. april.
Arr. Sognehuset
i Ørnhøj

DET SKAL VI MED TIL ...

Ørnhøj Friplejehjem
Morgensang kl. 10 på følgende dage:
d. 7. og 21. marts, d. 4. april samt d. 2. og
16. maj.
Gudstjeneste d. 27. marts, d. 24. april og
d. 22. maj. Vi begynder med kaffe og hjemmebag kl 14.30, og gudstjenesten begynder kl. 15. Alle er velkomne, både pårørende
og dem fra sognet, som også kunne have
glæde af en kort gudstjeneste i en god stol
med de gode gamle kendte salmer!

Brunch og Banko
Lørdag d. 2. marts kl. 10.00-12.30
Få en skøn brunchbuffet med masser af
lækkerier, inkl. drikkevarer, for kun 75 kr.
pr. person.
Derefter starter bankospillet, hvor 2/3 af
overskuddet går til drift af Sognehuset,
mens 1/3 skænkes til Kirkens Korshær,
Herning.
Alle er meget velkomne!
Arrangør: Ørnhøj Sognehus

Konfirmander 2019
Nørre Omme kirke d. 17. maj kl. 10.00

Ørnhøj kirke d. 19. maj kl. 10.00

• Sofie Kynde Berger, Ørnhøjvej 17

• Laura Toft Forsom, Vads Dal 31

• Kevin Bundgaard Fredensda, Algade 52

• Niklas Ramskov Højer, Mosevænget 28

• Emil Christiansen, Søndervang 12

• Kasper Rask Jakobsen, Fasanvej 11

• Lars Vestergaard Hansen, Algade 73

• William Petrauskas Tjener Mikkelsen,
		 Trehøjevej 81

• Nanna Berthold Fischer Hansen, 		
		 Præstevej 1
• Toke Jonathan Jensen, Algade 65

• Cathrine Irene Gammeljord Nielsen,
		 Torstedvej 25

• Emma Juelsgaard, Ommegårdvej 9

• Lucas Juul Olsson, Bøgevej 6

• Marius Krogh Jørgensen, Ørnhøjvej 30

• Nicklas Nygaard Pedersen, 			
		 Borupsvej 8a, Sørvad

• Emma Gyldenlev Bay Larsen, 		
		 Holstebrovej 30
• Amalie Storgaard Nilsson, Ørnhøjvej 32
• Isabella Storgaard Nilsson, Ørnhøjvej 32
• Sille Ester Legaard Bodin Pedersen, 		
		 Algade 30
• Maja Black Sinkjær, Kodalsvej 4
• Magnus Trabjerg Thomsen, 		
		 Grønnegade 12
• Jacob Harhorn Vendelbo, 			
		 Spaabækvej 18

• Frederik Anton Schlesiger, Vads Dal 14
• Kristoffer Klejnstrup Volsgaard, 		
		 Skjernvej 233
• Tobias Nørgård Gilberg,			
		 Nørhedevej 7

P ROGR A M FO R Ø R N H Ø J K F UM & K
Alle møder er i Sognehuset og kl. 19.30, medmindre andet er nævnt.
Til alle fælles møder gælder det, at man kan blive hentet og afleveret ved sit hjem, når blot man
ringer og aftaler med enten Lisbeth Just tlf. 61 75 44 00 eller Margit Mosegaard tlf. 61 74 41 38.
MARTS
2.

Brunch & Banko. Se program andetsteds.

5.
		

Bibeltime. Senior hos Bodil & Anders Lundgaard, Abildåvej 20.
Familie/voksen hos Lone & Henrik Sundgaard, Askovvej 41.

12.		
		

Guds pagt og Guds rige - Bibelens DNA v/ pastor Poul Nyborg Dejbjerg
Møde i Spjald Missionshus, Hovedgaden 18 kl. 19.30. Kaffe 50 kr.
Afgang fra Sognehuset kl. 19.15.

19.		
		

»Alternativ bibeltime« v/ Gitte M. & Marian i Sognehuset kl. 19.30.
Hør også om KLF´s arbejde v/ Bodil Lundgaard.

APRIL
2.		
		

Bibeltime. Senior hos Margit & Laurids Mosegaard, Abildåvej 14.
Familie/voksen hos Hanna og Ove Larsen, Skråstrupvej 10.

19.		 Langfredags gudstjeneste i Ørnhøj kirke kl. 10.30. Derefter let påske brunch hos 		
			Lone & Henrik Sundgaard, Askovvej 41. Tilmelding til Lone senest d. 15/4 på tlf. 		
		 40 95 96 64.
25.		

Danmark spiser sammen. Se program andetsteds.

MAJ
7.		

Bibeltime.Senior hos Agnete & Egon Svendsen, Nørhedevej 19.
Familie/voksen hos Else og Ulrik Volsgaard, Skjernvej 233.

21.		
		

Cykeltur afgang kl. 19.00 Nørhedevej 11
Tag selv kaffe og kop med. Lisbeth har kage med.

26.		
		
		
		

Gudstjeneste i Ørnhøj kirke kl. 10.30. Derefter kører vi til Bodil & Hans Jørgens nye		
sommerhus (Svanevej 34, Hjarbæk 8831, Løgstrup). Man medbringer selv madkurv 		
til frokost. Bestyrelsen tager kage med og Bodil & Hans Jørgen gi´r kaffe.
Tilmelding til Lisbeth senest d. 24/5.

30. -

1. juni Himmelske dage på heden. Se program andetsteds.

Husstands-indsamling
i Ørnhøj og Grønbjerg til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 10. marts kl. 10.00 - 12.00
I år samles der ind til verdens fattigste, der er ramt af klimaforandringer. Har du lyst til/mulighed for at hjælpe ved indsamlingen så kontakt i
Ørnhøj Ulla tlf. 24 42 22 96 eller Birgit tlf. 30 22 61 96 og i Grønbjerg Else
Pedersen tlf. 20 49 89 31.

Sæt fokus på familiens trivsel i foråret
GUDSTJENESTER
DATO

NR. OMME

3. marts

10.30

10. marts For skilte
17. marts

9.00

10.30

19.30 Musikgudstj.

18. april

10.30
For gravide

28. april

9.00 Kor medvirker

9.00 AH
9.00

10.00 Konfirmation

19. maj

-

2. juni

10.30 Kor medvirker

10.30

17. maj

For par

Påskedag
1. søndag efter påske

-

2. søndag efter påske

10.30

3. søndag efter påske

Plej-jeres parforhold

Store Bededag

Styrk jeres
til gavn for jeres4.børn.
10.00parforhold
Konfirmation
søndag efter påske
Fredag-lørdag
d.
24.-25.5
kl.
9-16
+
opfølgning
10.30
5. søndag efter påske

9.00
Herning kl. 14.00

Herning kl. 14.00

10.30

Minikonfirmander
i Ørnhøj

Mariæ Bebudelse

Reflekter
dine tanker og følelser.
- og tal med andre gravide omSkærtorsdag
6 gange. Løbende nye hold. Se hjemmesiden
10.30 Musikgudstj.
Langfredag

-

12. maj

Midfaste

Samtaleforløb
for gravide
10.30 Kor medvirker
Palmesøndag

-

5. maj

2. søndag i fasten
3. søndag i fasten

9.00

-

14. april

30. maj

-

10.30

7. april

26. maj

9.00

9.00 AH Kor medvirker

31. marts

21. april

ØRNHØJ
KIRKEÅRET
Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn efter skils9.00
Fastelavn
missen.
10.30
i fasten
Mandage
d. 11.3., 18.3 og 25.3 kl. 9-131.+ søndag
opfølgning

10.30

24. marts

19. april

Vejen videre efter skilsmisse

9.00

Kr. Himmelfartsdag
6. søndag efter påske

Få en forældreven
Vi mangler frivillige!
Få personligVil
støtte
og sparring
udfordringer
i hverdagen.
du høre
meretilom
at være frivillig
hos FolkeKontakt koordinator
Lene Frølund Rasmussen
kirkens Familiestøtte
så kontakt endelig:

Vi indbyderFortilgravide
minikonfirmandundervisning
i marts/april og slutter af med en festlig
gudstjeneste søndag d. 7. april i kirken.

Lene Frølund Rasmussen, Koordinator, Folkekirkens Familiestøtte
Mobil: 23 82 78 73 ·
Minikonfirmanderne får direkte orientering
Mail: lfr@km.dk
om forløbet. Kontakt Koordinator Lene Frølund Rasmussen på 23827873 eller lfr@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk
eller læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

I N F O R M AT I O N

Indlevering af stof til dette blad senest
fredag d. 5. april 2019
til Bodil Toftdahl på mail:
bodil.toftdahl@gmail.com
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
BILLEDER: Pia Volsgaard og Bodil Toftdahl

REDAKTION:
Pia Volsgaard, Marianne Hansen, Ulla Skødeberg og Else Pedersen. Ansv. Bodil Toftdahl
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.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Næste nummer af Kirkebladet
juni, juli og august.

