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Tak til årets minikonfirmander i Ørnhøj.
Der er blev sunget, hygget, klippet og klistret, spis og spurgt. Med skabelsesberetningen som den røde tråd gennem forløbet
sluttede vi af med minikonfirmandernes
gudstjeste for forældre og søskende.

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

Mest holder jeg
af hverdagen
af Sognepræst Lykke Kloch Sørensen
Kirkeåret er inddelt i forskellige perioder. Advents- og juletiden er nok den mest kendte, og
så selvfølgelig derefter påsken, helligtrekonger
og pinse. Mange helligdage knytter sig til de
højtider, men så er der også den længste tid af
dem alle, trinitatis tiden, som løber hen over
sommeren og frem til sidste søndag i advent.
Afhængig af påskens placering er der omkring
25 trinitatis søndage. Så kunne man måske
tænke, sikke en kedelig tid og ingen hellig- og
fridage, ingen skøre søndagsnavne som septuagesima og seksagesima, ingen bebudelse
og himmelfart, ingen skiftende kirkeårsfarver.
Trinitatis tiden kan måske godt virke lidt kedelig
– men nej, det er den ikke! Faktisk er det nok
den tid, hvor vi nemmest kan relatere vores liv til
Jesu liv. Opstandelsen og Helligånden kan være
svære at forholde sig til, men trinitatis tiden
handler om alt det, der skete, da Jesus gik rundt
blandt mennesker ligesom os. Alle de mennesker
henvendte sig til Jesus med spørgsmål om sygdom, penge og politik. Nogle af spørgsmålene
kredsede også om, hvor svært det i det hele
taget kan være at være menneske i en verden,
hvor man hele tiden er spændt ud mellem
mange valg. Man vil gerne gøre det gode, som
både handler om at tilgodese sit medmenneske,
men også sig selv. Andre spørgsmål handlede
om, hvad der sker, når vi dør, og hvad vi i det
hele taget er sat i verden for.
Det er sådan set spørgsmål, som vi mennesker
jo også i dag tumler med i hverdagen. Selvfølgelig er der sket meget på alle mulige områder,
hvis vi sammenligner antikken med i dag, men
de spørgsmål, som vedrører det helt eksistentielle ved menneskelivet, tror jeg i bund og
grund, ikke har ændret sig ret meget.
Kunsten og opgaven i forkyndelsen er så at få
oversat Jesu liv og de spørgsmål, han blev stillet dengang for 2000 år siden til spørgsmål, der
vedrører os i dag, så evangeliet bliver relevant.
De svar, som Jesus kommer med i evangelierne, kan vi sagtens bruge til også at be-

svare vore nutidige spørgsmål, for de er på en
måde tidløse. Kristendommen har overlevet i
rigtig mange år, fordi svarene på spørgsmålene,
som vi finder i evangelierne, simpelthen stadig
virker den dag i dag.
Så trinitatis tiden er bestemt ikke bare lang og
kedelig. Den handler om vores hverdag, og
selvom sommerferie, festdag og højtider er
aldeles dejlige, så er det trods alt hverdagene,
der er flest af. For nogle af os kan hverdagene
dog virke ensformige og måske også lange. Er
man alene, og har man f.eks. mistet sin ægtefælle, kan det være sin sag at få dagene til gå.
For andre har hverdagen ikke timer nok, måske
kører det hele på skinner, måske ikke?
Der er ikke nogen, der har lovet os, at det
skulle være nemt at leve. Derfor er det også
vigtigt, at vi gør noget godt for os selv og hinanden, som påvirker livets op- og nedture. Det
kan være en rutsjebane mellem det positiv og
det negative i hverdagen, men det er vel også
denne vekslen, som samtidig giver os oplevelser og følelsen af at være i live hver dag?
Jeg sad, for nogle år siden i anlægget i Holstebro
nedenfor sygehuset og så ud over søen med min
barndomsveninde, som var syg. Hun sagde: Mest
af alt ønsker jeg mig bare min hverdag tilbage.
Hverdagen med børn, mand, madpakker, busplaner, vasketøj og arbejde… Det fik hun ikke, hun
døde en måned efter 37 år gammel. Jeg har båret
de ord med mig nærmest hver dag lige siden, og
hver dag minder hendes ord mig om at sætte pris
på HVERDAGEN i al dens mangfoldighed.
Med ønsket om en god
hverdags- og trinitatistid til jer alle!

BILLEDER AF ÅRETS KONFIRMANDER

Fotograf Ørnhøj:
Michelle Rose

Ørnhøj

Fotograf Nr. Omme:
Mogens Ballegaard

Nr. Omme

SIDEN SIDST

Seniorgudstjeneste
En helt særlig junidag med seniorgudstjenesten i Ørnhøj Kirke. Vi nød kendte salmer,
jordbærlagkage og hyggesnak. Tak til de
frivillige og Ørnhøj Friplejehjem!

DET SKAL VI MED TIL ...

Fælles høst-/
friluftsgudstjeneste
i Abildå Brunkulsleje
søndag den 25. september kl. 10.00
Vi glæder os til at fejre høsten ved en fælles friluftsgudstjeneste.
FDF Ørnhøj, det nye juniorkor og lejlighedskoret medvirker ved gudstjenesten.
Bagefter afholder vi auktion over jeres
medbragte høstgaver (høst fra haven,
bagværk, blomster mm.) og indtægten
går til gode formål.
Vi slutter af med at spise skønne varme
supper. Medbring evt. et tæppe, hvis det
er køligt. Der er siddepladser til alle.

Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 10.30
i Ørnhøj og kl. 16.00 i Nørre Omme
Hvert år på den første søndag i november er det Allehelgens søndag.
Ved gudstjenesten Allehelgensdag bliver der sat ord og toner på sorgen og
savnet - og på glæden og taknemligheden. Alle navnene på dem, som i årets
løb er døde i sognet, bliver læst op, og
man har efter gudstjenesten mulighed
for at sætte et lys ud på gravene.
Gudstjenesten er for alle.
Op til denne dag inviteres
særligt de pårørende til de
døde, som vi har bisat eller
begravet fra vores kirker
siden sidste Allehelgen i
november året før.

Velkommen til alle fra begge sogne.

Ørnhøj Friplejehjem
Lørdagsdåb

Gudstjenester på
friplejehjemmet
kl. 10.00: 22/9 og 27/10

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.

Hverdagsgudstjeneste

På disse dåbslørdage laver vi en gudstjeneste, hvor dåben vil være i fokus. Vi fejrer dåben i fællesskab med andre familier. Der kan være 2-3 dåbsfamilier pr.
gang. Gudstjenesten varer ca. 45 minutter og indeholder bønner, dåbsprædiken
og flere gode og kendte salmer.

Her er først en gudstjeneste i kirken kl.
15.00 og efterfølgende samvær i kirkecenteret. Vi nyder et veldækket kaffebord
og Dorte spiller til sange og salmer fra
højskolesangbogen.

Gudstjeneste, samvær og sang
- og selvfølgelig kaffe på kanden

Lørdagsdåb kl. 9.30:

Vel mødt til en fælles hyggestund, hvor
alle er velkomne 24. november kl. 15.00

8.okt.
12. nov.
7. jan.

Du er velkommen til at kontakte Lone
Sundgaard tlf. 40 95 96 64 senest dagen
før, hvis du har brug for kørelejlighed.

Nr. Omme
Ørnhøj
Nr. Omme

SIDEN SIDST

Pinse i Præstbjerg
Tak for hyggeligt samvær og sang i det fri ved
pinsegudstjenesten i de
smukke omgivelser i
Præstbjerg Plantage.

Kirkegårdsvandring
En dejlig sommeraften blev
der snakket og delt fortællinger på kirkegården i Ørnhøj. Tak til alle som deltog.

DET SKAL VI MED TIL ...

Nyt fra organisten
LEJLIGHEDSKORET I ØRNHØJ
Nu nærmer tiden for høstgudstjenesten
sig, og derfor er det igen tid til at samle lejlighedskoret. Som navnet antyder, så er lejlighedskoret et kor, som øver tre gange op
til en given lejlighed – denne gang høst. Du
er altid velkommen til at komme og synge
med og se, om det er noget for dig. Der er
ingen krav om korerfaring og nodelæsning.
Jeg håber at se både nye og tidligere korfolk. Vi øver i kirkecentret torsdag d. 8/9,
15/9 og d. 22/9 kl. 19.00, og deltager ved
høstgudstjenesten d. 25/9.
NR. OMMEKORET
Vi skyder sæsonen i gang tirsdag d. 27/9
og mødes kl. 19.00 i konfirmandstuen i
Grønbjerg. Jeg har været på kursus, så I
kan godt glæde jer til flere smukke sange,
leg med flerstemmighed og et utal af gakkede øvelser. Alle er velkommen – uanset
erfaring med at synge. Du må gerne komme et par gange og afprøve, om korfællesskab er noget for dig. Vi starter med at
øve op til Spil Dansk og alle de fra lejlighedskoret, som gerne vil være med til dette, er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Advent i Nørre Omme
1. søndag i advent
d. 27. november kl. 16.00
Vi vil traditionen tro synge advent ind og
gøre noget ekstra ud af gudstjenesten
denne dag.
Inden gudstjenesten bliver der serveret
lidt godt til ganen, hvorefter vi er veloplagte til at begynde på et nyt kirkeår og
den glade julemåned.
Vi ses kl. 15.30 til kaffe, snak og hygge.

MUSIK FOR DE MINDSTE
Nr. Omme Kirke tilbyder igen musik for
de mindste (0-3 år og forældre/pædagoger) i konfirmandstuen. Vi tager udgangspunkt i de børn, som tilmelder sig og forsøger at tilpasse programmet derefter.
Vi synger, danser, spiller, lytter, griner og
fjoller. Det hele foregår tirsdag d.27/9,
4/10 og 11/10 kl. 9.30. Tilmelding til
Dorte på sonderbydorte@gmail.com
BABYSALMESANG I ØRNHØJ
Så byder Ørnhøj Kirke igen til musikalsk
samvær for babyer ca. 0-9 måneder og
deres forældre/bedsteforældre. Fokus
ligger på musik, nærvær og hygge, og
det hele foregår selvfølgelig på babys
præmisser. Vi mødes tirsdag d. 8. november, 15. november og 22. november kl. 9.30 i kirkecenteret. Tilmelding til
Dorte på sonderbydorte@gmail.com
SPIL DANSK
Torsdag d. 3. november kl. 19.00 fejrer vi
igen dansk musik til årets Spil Dansk arrangement. I år foregår det i Ørnhøj Kirke. Det
bliver en aften fyldt med fællessang og forskellige små lokale indslag. Sidder du og
drømmer om at synge en sang eller spille et
stykke denne aften, så skriv endelig til Dorte på sonderbydorte@gmail.com. sten til at
synge sammen.

Højskolesangaften
Tag naboen under armen og kom til fællessang i Ørnhøj Kirkecenter d. 1. september kl. 19.00. Dorte, kirkens organist,
sammensætter første del af programmet
og herefter vælger deltagerne resten.
Forhåbentlig bliver det en blanding af nyt
og kendt. Menighedsrådet sørger for kaffe og kage, så I skal bare medbringe lysten til at synge sammen.

DET SKAL VI MED TIL ...

Jagtgudstjeneste
i Nr. Omme Kirke
Søndag d. 9. oktober kl. 10.30
byder Nr. Omme Kirke velkommen indenfor til jagtgudstjeneste.
Vi samles for at sige Gud tak, - og fejre
jagtsæsonens mange glæder og store
oplevelser sammen ved en festlig gudstjeneste, hvor jagthornsblæserne bidrager til en festlig stemning.
Uanset om man er jæger eller ej, er man
velkommen til at komme og opleve kirken
flot pyntet af jægerne selv.
Efter gudstjenesten vil der være en vildt
pindemad til alle, en kop kaffe og en lille
dram.

Familie- & BUSK
gudstjeneste
- Trolden i os alle
Søndag d. 30. oktober kl. 9.30
i Ørnhøj Kirke
Årets BUSK-gudstjeneste handler om
trolden i os alle. Det handler om at sige ja
og nej til livets gaver og opgaver.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke,
og denne søndag sætter vi særligt fokus
på børn og unge i kirken, men alle er velkomne! Efter gudstjenesten er der en lille
forfriskning til store og små.
Vi glæder os til at se jer
til BUSK-gudstjeneste i
samarbejde mellem sognene søndag d. 30. oktober 2022 kl. 9.30 i
Ørnhøj Kirke, hvor også
FDF deltager.

Danmark
spiser sammen
– også i Ørnhøj
Torsdag d. 15. september
kl. 17.30 – ca. 20 i Ørnhøj Sognehus
Alle er velkomne til en hyggelig aften
med god mad og snak samt fællessang
sm. m. Lone og Bent.
Menuen denne gang er farsbrød m. tilbehør samt dessert og kaffe/te.
Pris kr. 65,- pr. deltager o. 12 år. Børn 3-11
år kr. 30,Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest d. 11.
september til Lisbeth
på tlf. 61 75 44 00.

Koncert
i Ørnhøj Kirke
Torsdag d. 29. september kl. 19.00 med
Michael Kristensen og Frode Andersen
Sange fra den danske sangskat
Med udgangspunkt i den danske romance og sangtradition fra Højskolesangbogen har de to musikere sat et program
sammen primært med danske melodier
og tekster og mange af sangene med nye
arrangementer og med vægten lagt på
foredrag og dramatik.
Af komponister kan bl.a. nævnes LangeMüller, Carl Nielsen, Kathrine Muff, Kim Larsen, Alberte og Kai Normann Andersen.
Der serveres en forfriskning i pausen. Deltagelse er gratis.
Alle er velkomne.

Nyt i sognene
JUNIORKOR
Det er med stor glæde at kunne fortælle, at
der opstår et juniorkor ved Ørnhøj Kirke.
Børn fra 2. klasse og op efter fra begge vores sogne er hjertelig velkommen til at synge med i Juniorkoret.
Vi skal øve hver torsdag kl. 15.00-16.30.
Vi starter d. 25. august og mødes i kirkecenteret. Allerede nu er der datoer for små
koncerter, hvor juniorkoret skal medvirke: d.
25. september (Høstgudstjeneste), d. 30.
oktober (BUSK) og d. 3. november (Spil
Dansk). Deltagelse i koret er gratis.
Tilmelding foregår ved at sende en mail til
Dorte på sonderbydorte@gmail.com
FILMAFTNER I KIRKERNE
Kirkerne og vores lokaler er perfekte til filmvisning og efterfølgende snak om filmene.
Vi viser hen over efteråret 2 film, en i Grønbjerg og en i Ørnhøj.
Efter filmene serveres en forfriskning, hvor
der er tid til den gode oplevelse med at
snakke om filmene og deres indhold.
Vi lægger ud med 2 danske film:
Onsdag d. 5. oktober kl. 19 i Ørnhøj
Kirke: »Rose« – om at have en psykisk
sygdom med Sofie Gråbøl i hovedrollen
som Inger, der sammen med sin søster og
svoger tager på en busrejse til Paris.
Onsdag d. 16. november kl. 19 i Nr.
Omme konfirmandstue: »Onkel« – en
virkelighedsnær skildring om livet på gården ”Stenbæk” i Sønderjylland om familiebånd, skyldfølelse, og hvornår man skal
tage sig af sig selv.
Alle er velkomne. Det er gratis at deltage.
Hold øje med opslagene om filmene.
Arr. film udvalget
(Lene Riisberg, Marie Bjerre Dejgaard,
Else Pedersen og Pia Volsgaard) v.
Nr. Omme og Ørnhøj kirker

SUPPEAFTNER I
KONFIRMANDSTUEN I GRØNBJERG
Torsdage d. 8. sept., 13. oktober, 10. november, 8. december, hver gang kl. 18.00.
Kom og få aftensmad, en tallerkenfuld suppe med et stk. brød til, samt en kop kaffe/
the med lidt sødt.Og det allervigtigste - et
fællesskab over suppen.
Tilmelding til Else K Pedersen, gerne på SMS
på tlf.nr. 20 49 89 31. Pris per person 30 kr.
Mvh. menighedsrådet
og dygtige lokale »kokke«
KREA-VÆRKSTED
I KONFIRMANDSTUEN
Sy sjove ting, fx en taske af gammelt cowboystof eller lav »upcycling« på noget, du
har til at ligge. Tag din egen symaskine
med, eller vi har en, du kan sy på.
Måske vil du hellere strikke dine egne ting,
eller vi har garn og opskrifter til dåbskluden.
Måske vil du gerne lære at strikke eller sy –
så hjælper vi hinanden.
Vi planlægger et par eftermiddage, så ser
vi, hvad det udvikler sig til 
Onsdag den 21. september og onsdag
den 5. oktober kl. 15.00-17.30.
KREA-udvalget

Minikonfirmander
i Nr. Omme
I samarbejde med Grønbjerg Skole tilbyder Nr. Omme Kirke i november måned
et forløb, hvor børnene fra 3. kl. kan kalde
sig for minikonfirmander. Her får børnene
mulighed for at lære præsten, præstegården, kirken og kirkegården at kende.
Marianne står for formiddagsmad til alle.
Samtidig med forløbet kører også RAMS,
hvilket er et tilbud fra Ribe Stift, som
Grønbjerg Skole benytter sig af.
Minikonfirmanderne og RAMS afsluttes
med en tur til Ribe Domkirke og Ribes vikinger.

DET SKAL VI MED TIL ...

Hygge og kreativitet

Søndagstræf

- den første torsdag i hver måned kl. 9.30
– 11.30 i Ørnhøj Sognehus.

Hvis du har lyst, vil vi gerne se dig til søndagstræf i Ørnhøj Kirkecenter.

Der er god tid til snak og kaffe, og hver
gang synger vi fra Højskolesangbogen,
og der vil der være et kreativt projekt,
hvis man har lyst. Der er også mulighed
for brætspil eller lign.

Vi mødes til sammenkomst med kaffebord,
sange, fortællinger eller andet den sidste
søndag i hver måned kl. 14.30–16.30.

Det koster kr. 40,- pr. gang inkl. kaffe og
materialer.
1. sep.	Hanne og Gravers Kjærgaard fortæller om »At være frivillig på Anker Fjord Hospice« / Lav en dekoration med georginer mm. til
bordet eller kirkegården – medbring evt. en kurv el.lign.
6. okt.	Fortællinger om folk og fæ i Ørnhøj / Lav postkort eller dækkeserviet med pressede blomster
og blade.
3. nov.	Rejsefortælling fra Færøerne v.
Lisbeth / Lav til og fra kort.
1. dec.	Vi synger julen ind sammen med
Dorte Sønderby / Medbring en
krukke, skål eller lign. til at lave
en juledekoration i.
Der er plads til alle – tag bare naboen under
armen. Sammen modvirker vi ensomhed.
Arr. Ørnhøj Sognehus
– kontakt Lisbeth
tlf. 61 75 44 00.

Pris for deltagelse er 20 kr.
Har du spørgsmål eller brug for transport,
kan du kontakte Betty Villadsen tlf. 29 28
69 85.
Venlig hilsen udvalget

Brunch & banko
Lørdag d. 8. oktober kl. 10 til ca. 12.30
i Ørnhøj Sognehus
Der serveres en lækker brunchbuffet inkl.
drikkevarer til 85,- (fra 12 år og op).
Fra kl. 11 sælges plader, hvorefter bankospillet starter.
Der vil være børnebanko sammen med
FDF Ørnhøj for børn under 12 år – pris for
brunch og 1 plade kr. 50,Overskuddet fra dagen deles med 1/3 til
Kirkens Korshærs Børnehjørnes julehjælp
i Herning Kommune og 2/3 til Sognehusets drift.
Alle er meget
velkomne.
Arr. Ørnhøj
Sognehus

FDF Ørnhøj
Så er vi i gang med sæsonen igen, og alle
er velkomne :-), de første 3 gange er gratis.
Vi holder møder om mandagen på Skovly,
Overgårdsvej 20:
Tumlinge 1.-2. kl., Pilte 3.-4. kl., Væbner 5.6. kl. og Seniorvæbner 7.-8. kl. – mødes
alle kl. 17.00-18.45.
Seniorer fra 9. kl. og op samt ledere mødes
kl. 18.45 -21.00. For senior og ledere er der
fællesspisning hver gang.
Kontakt Kredsleder Majbrit Plougmann mobil 23 96 99 27 for yderligere informationer eller se vores hjemmeside www.fdf.
dk/ornhoj eller på Facebook.
JULEMARKEDET
Traditionen tro er der julemarked i Sognehuset d. 27. november kl. 9.30–11.30.
Der vil som tidligere år blive sat en bod op
på kirkegården med kranse og dekorationer. Boden er klar fra 11. november.
I ugen op til julemarkedet vil der også
være salg fra Sognehuset. Se opslag herom senere.
Kontakt Lisbeth tlf. 61 75 44 00 ved spørgsmål.

Høstfest
i Sognehuset
Tirsdag d. 20. september kl. 18.30
Vi starter med fællesspisning, hvorefter
Jens Moesgård Nielsen, sognepræst v.
Herning Kirke, fortæller.
Af hensyn til forplejning skal man tilmeldes til Lisbeth på tlf. 61 75 44 00 senest
d. 16. september.
Arr. Ørnhøj KFUM og KFUK

Udflugt til Gødstrup
Hospitalskirke
Tirsdag d. 4. oktober er der afgang fra
Ørnhøj Sognehus kl. 18.45, hvor vi fylder
bilerne.
Vi får en rundvisning i den nybyggede
kirke. Bagefter er der kaffe hos Else og
Ulrik på Skjernvej 233, Ørnhøj.
Arr. Ørnhøj KFUM og KFUK

Årsmøde
Torsdag d. 1. september kl. 19.00.
Kom og hør om årets gang på hjemmet.
Efterfølgende serveres kaffe.
Alle er velkomne.
Hilsen bestyrelsen
på Ørnhøj Friplejehjem.

Børnehaven på besøg
i Nr. Omme Kirke
Traditionen tro fejrer vi kirkens fødselsdag
med at invitere børnehaven på opdagelse
i kirken og på kirkegården. Vi skal også op
til klokken i tårnet, og vi skal spise fødselsdagskage.
Vi ses i september!

GUDSTJENESTER
DATO
4. september
11. september
18. september

NR. OMME

ØRNHØJ

KIRKEÅRET

10.30 LKS

Ingen

12. søndag efter trinitatis

Ingen
9.00 LKS

25. september
2. oktober
9. oktober
16. oktober

9.00 AH

13. søndag efter trinitatis

10.30 LKS

14. søndag efter trinitatis

– 10.00 LKS Høstgudstjeneste i Abildå –
9.00 AH

Ingen

15. søndag efter trinitatis
16. søndag efter trinitatis

10.30 LKS Jagtgudstj.

9.00 LKS

17. søndag efter trinitatis

Ingen

9.00 AH

18. søndag efter trinitatis

23. oktober

9.00 JE

30. oktober

9.30 BUSK i Ørnhøj

Ingen
9.30 BUSK

19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis

6. november

16.00 LKS

10.30 LKS

Alle helgens dag

13. november

10.30 LKS

Ingen

22. søndag efter trinitatis

20. november

Ingen

27. november

15.30 LKS

9.00 AH
10.30 LKS

Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

Højskolesang
Endnu engang dannede gårdhaven en
skøn ramme om masser af højskolesang
ledet af Dorte. Tak til alle jer som kom
og sang om kap med fuglene.

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
26. oktober 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
december, januar og februar.

