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SIDEN SIDST

Højskoledag i Ørnhøj Kirkecenter

Søndagstræf i Ørnhøj byder på underholdning
og fællessang og et dejligt kaffebord den
sidste søndag i hver måned kl. 14.30-16.30

Minikonfirmanderne
Temaet for årets minikonfirmander i Ørnhøj
var engle og himmelstiger. Der er mange
slags engle, og minikonfirmanderne gav deres
ideer form i en himmelstige, der snoede sig
som en vindeltrappe lige op i Himlen.
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Ud i det blå
af Sognepræst Bodil Toftdahl
Sommeren indbyder til udflugter. Måske på
langfart, måske bare en dagstur. Når solen skinner og madkurven er pakket, er det tid til at
opleve nye steder og slappe af i familiens eller
vennernes selskab.
Før i tiden var skoleudflugten et af årets højdepunkter. Den kunne gå til eksotiske steder som
Bornholm eller Sydsjælland, men i de små klasser var det noget nærmere. Måske gik turen
bare til Sir Lyngbjerg eller til Vedersø, men
spændende var det.
Måske skal man slet ikke køre så langt for at få
en skøn oplevelse. Ofte bor man lige ved en
seværdighed, som man aldrig har besøgt, fordi
man tænker: »Det kan jeg da altid se« – og så
bliver det aldrig til noget.
Sådan kan det også være med den lokale kirke
og den almindelige søndagsgudstjeneste. Det
kan man jo altid komme til, tænker man. Og så
bliver det udskudt, igen, igen…

Indsamlet til
Folkekirkens Nødhjælp
Årets indsamling indbragte
5.604 kr. i Ørnhøj og 1.459
kr. i Nørre Omme.
Tak til alle, der hjalp med at
samle ind, og til dem, der
gav et bidrag.

Sjovt nok er der rigtig mange, som netop i ferien kigger ind i de kirker, de kommer forbi,
enten det nu er her i Danmark eller i det sydlige
Europa.
Men lige her, i vores to små sogne, er kirkerne
også seværdigheder, tænk bare på det helt
unikke krucifiks fra 1200-tallet i Nørre Omme
Kirke - eller det helt nye, tankevækkende krucifiks i Ørnhøj Kirke. Og en times tid søndag
formiddag i fred og ro med sine egne tanker
og inspiration fra musik og ord skal man ikke
kimse ad i en tid, hvor alt andet skal gå så stærkt.
God sommer i vores egne og andre kirker!

DET SKAL VI MED TIL ...

Tag på udflugt til kirkegården!
Ting ta’r tid, når en have bliver til. I et par år har Inga Kjær
og Margit Jensen sammen med vores graver Iver Sørensen
arbejdet med at etablere en sansehave på kirkegårdens
tomme gravsteder. Det er blevet en meget varieret sammensætning, efter det overordnede princip, at der skal
være noget for alle sanser. Man kan lytte til fuglesangen,
mens man ser farverne, mærke på blade og stængler, følge
duften og smage på æbler og krydderurter. Og når turen
rundt mellem de mange planter er slut, kan man gå ind i
kirken og nyde stilheden og eftertanken.
I våbenhuset kan man tage en plan og vejledning, som man
kan tage med sig ud, når man går omkring på kirkegården.
Beplantningen er tilrettelagt således, at der er fire »kvarterer« i forhold til kirken: Til sydvest er der smag på æbler, og
bær og krydderurter (man må gerne tage en suppevisk
med hjem). Til nordvest er der planter, som er bløde eller
stikker til følesansen. Til sydøst er der farver, som kan glæde øjet, og til nordøst dufter roser, lavendler, skovmærker
og liljekonvalbusken, så man kan blive helt ør.
Nørre Omme Kirke vender, som kirker skal: med koret til øst
og tårnet til vest, så det er nemt at orientere sig. Kom og
følg med, som sommeren skrider frem og planterne blomstrer og folder sig ud. Som tiden går, vil sansehaven udvikle
sig, så det vil altid være en oplevelse at komme rundt på
kirkegården.
Tag kaffekurven med; der er cafésæt og bænke placeret, så
man altid kan finde sig en plads i solen!
BT

Sommermøde i præstegårdshaven
2. pinsedag d. 10. juni håber vi på sol og blå himmel over præstegårdshaven i Grønbjerg,
Algade 34, for da er der sommermøde med fællessang, kormusik og kaffe i det grønne.
Årets taler er forstanderen på Staby Idrætsefterskole Anders Boll Mikkelsen. Det bliver et
indblik i ungdommens univers, hvordan de møder fortælling, sang, tradition og ånden fra
Grundtvig på Staby Efterskole. Det bliver en spændende odyssé ind i en verden, vi ellers
ikke møder så tit.
Mødet begynder kl. 14.00, og Lejlighedskoret fra Ørnhøj medvirker under ledelse af Linda
Andersen. Fri entré. Medbring selv havestol. I tilfælde af regn flyttes arrangementet til Friskolen.

Kultur & Samvær

Ørnhøj Friplejehjem

Udflugten bliver tirsdag d. 4. juni, og turen
går til Struer Jernbanemuseum med rundvisning og efterfølgende traktement af en
eller anden slags.

Morgensang torsdage kl. 10.00:
• 6. og 20. juni
• 4. og 18. juli
• 8. og 22. august

Mere udførlig program i maj udgaven af runestenen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Gudstjenester onsdage kl. 15.00:
• 26. juni i kirken
• 24. juli og 28. august på Friplejehjemmet.
Kaffe fra kl. 14.30

Kludestrik

Torsdagscafé

En ny tradition er også kommet til vor egn.
I mange kirker er frivillige begyndt at strikke eller hækle særlig fine klude til at tørre
hoved med på de børn, der bliver døbt.
Familien får kluden med hjem som et minde fra dagen.

Årets udflugt går ud i det blå! Afgang fra
Sognehuset i Ørnhøj torsdag d. 13. juni
kl. 14.00

Vi arbejder på at etablere en gruppe frivillige som vil tage denne opgave på sig, og
vi inviterer til et fælles møde for Ørnhøj og
Nørre Omme, hvor vi kan orientere om
hvordan man får garn og opskrift og kommer i gang med strikkeriet.
Mødet er i konfirmandstuen torsdag d. 6.
juni kl. 16.00 på Algade 34, Grønbjerg.

Tilmelding til Margit Mosegaard på tlf.
61 74 41 38.

DET SKAL VI MED TIL ...

Kirkegårdsvandring

Seniorgudstjeneste

Hvis stenene kunne tale, ville der være uendeligt mange historier at høre på kirkegården.

Velkommen til seniorgudstjeneste i Ørnhøj
Kirke onsdag d. 26. juni kl. 15.00.

Graveren ved Nørre Omme Kirke, Iver Sørensen, kender mange af dem, og han viser
rundt mellem gravene på en kirkegårdsvandring en skærsommeraften i juni. Måske har de, som deltager, også en historie
at føje til.
Det sker torsdag d. 13. juni kl. 19.00, og
turen varer en times tid, hvorefter der er
kaffe og kage.
Det er gratis at være med, og alle er velkomne! Tag gerne en klapstol med.

Det er en kort gudstjeneste med kendte
salmer, så alle kan være med, også selv om
man ikke kan sidde så længe, som en almindelig gudstjeneste varer.
Glæd en nabo eller bekendt med kørelejlighed til en god oplevelse i kirken.
Efter gudstjenesten er der kaffe og is!

Sang og fortælling
Sommerens sange kan gøre selv den tungeste glad – med en let omskrivning af en
linje fra en af de kendte af slagsen.

20-års jubilæum
I juni måned er det 20 år siden
Karen Margrethe begyndte som kirkesanger i Nr. Omme Kirke.
Det vil vi gerne sige hende en stor og
festlig tak for. Derfor inviterer menighedsrådet til en frokost i konfirmandstuen søndag d. 23. juni i forlængelse af
gudstjenesten.

Velkommen til Sang og Fortælling i præstegårdens stuer – eller i haven, hvis vejret
er til det fredag d. 28. juni kl. 14.00.
Igen i år spiller Wienerkvartetten skønne
toner i det grønne.
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, tag en nabo med!

Tilmelding til Else K. Pedersen på tlf. 20
49 89 31 eller Bodil Toftdahl.

Høstgudstjenesten

Alle er velkomne og det er først til mølleprincippet.

Sæt kryds i kalenderen. Årets høstgudstjeneste i det fri holdes d. 15. september kl.
10.30 i Abildå Brunkulsleje.
Vi håber, vejret er smukt, men i tilfælde af
regn er der en fin overdækket terrasse, vi
kan bruge.
Læs mere i næste kirkeblad.

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.
JUNI
11.	Bibeltime. Senior hos Lisbeth & Anders Just, Nørhedevej 11, Ørnhøj, kl. 19.30. Vi starter
med at spise sammen kl. 18.30. Meld afbud senest d. 9. juni, hvis I ikke kommer.
		

Familie/voksen hos Gitte & Erik Jensen, Trehøjevej 91, Ørnhøj.

JULI
19.-27. 	Holmsborg Bibel Camping.

AUGUST
6.

Bibeltime. Senior holder ferie.
Familie/voksen hos Gitte & Lars Mosegaard, Torstedvej 1, Ørnhøj.

16 		Familierally. Afgang fra sognehuset kl. 19.00. Kom med på en spændende tur med
forskellige opgaver. Der sluttes af med kaffe.

Byfest i Ørnhøj
Lørdag d. 24. august
Med Monica Vestervig ved klaveret starter vi dagen med morgensang i Borgerhytten kl. 9.00.
Vi sørger for et tæppe at varme sig med, nogle sange at synge
og en kort fortælling.
Har du et ønske til en sang, så sig endelig til i god tid inden
sangbladet trykkes.
Kl. 9.30 er der morgenkaffe med rundstykker i hallen til 20 kr.
Vi har inviteret et kendt ansigt »hjem« til Ørnhøj igen.
Else Thorup, datter af Manna og Johannes, Vadsdal, Ørnhøj,
kommer og fortæller om sit liv »Fra Galtmosevej til Vestbredden« efter kaffen. Vi glæder til at høre Elses fortælling. 
Arr. Byfestudvalget og menighedsrådet

GUDSTJENESTER
DATO

NR. OMME

2. juni

ØRNHØJ

10.30

KIRKEÅRET

9.00

6. søndag efter påske

9. juni

10.30

9.00

Pinsedag

16. juni

9.00

10.30

Trinitatis

23. juni

10.30 jubilæum

-

1. søndag efter Trinitatis

26. juni

-

15.00

Seniorgudstjeneste

10.30

2. søndag efter Trinitatis

10.30

3. søndag efter Trinitatis

30. juni

9.00

7. juli

-

14. juli

-

21. juli

9.00 Birkmose
9.00 AH

28. juli

-

4. august

9.00 Nicolaisen

4. søndag efter Trinitatis

-

5. søndag efter Trinitatis

10.30 Emeritus

6. søndag efter Trinitatis

-

7. søndag efter Trinitatis

11. august

10.30

9.00

8. søndag efter Trinitatis

18. august

9.00

10.30

9. søndag efter Trinitatis

25. august

10.30

-

10. søndag efter Trinitatis

1. september

-

9.00 AH

11. søndag efter Trinitatis

Hilsen fra den nye organist

Det er med glæde og forventning
jeg til sommer starter som organis
t ved Ørnhøj og
Nr. Omme kirker.
Jeg kommer fra en stilling i det nord
ligste Jylland og har tidligere været
organist i et
par små kirker på Sjælland og på Fyn
. Jeg har også tidligere arbejdet med
kor, både
med børn og voksne.
NU glæder jeg mig meget til at beg
ynde mit arbejde ved de to kirker.
Familien, min
datter og vores hund, glæder sig sam
men med mig til at flytte til det smu
kke område.
Jeg ser frem til at møde korene og
arbejde sammen med dem, og til at
møde menigheden og mine nye kollegaer. Jeg
håber vi sammen får det til »at spill
e« i de to kirker.
Venlig hilsen Monica Vestervig

I N F O R M AT I O N
Indlevering af stof til dette blad er tidligt
denne gang pga. ferie - og skal ske senest
mandag d. 2. juli 2019 til Bodil Toftdahl
på mail: bodil.toftdahl@gmail.com
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
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