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3 søjler

Præstens spalte
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Bibelen alene er den 
rette herre og mester 
over al anden skrift  
og lære på jorden.

Evangeliet er »en Guds 
kraft til frelse for  
enhver, som tror«,  
... for i evangeliet 
åbenbares Guds  

retfærdighed af  tro til  
tro – som der står 

skrevet: »Den retfær- 
dige skal leve af  tro«

- Apostlen Paulus i 
Romerbrevet, kap 1 -

Vi fejrer i år 500-året for den lutherske reforma-
tion. Den 31. oktober slog Luther sine berømte 
95 teser op på domkirkens dør i Wittenberg, 
hvilket udløste en kirkelig og politisk lavine. Slut-
resultatet blev ikke blot en ny luthersk kirke, men 
kulturelt og politisk et nyt Europa. Den lutherske 
reformation hviler på 3 søjler.

1. sølje: SKRIFTEN ALENE
Hvad er sandhed? Hvad skal vi tro og leve efter? 
Vores fornuft? Vore følelser? Citatet her nedenfor 
udtrykker klart Luthers nye indsigt. På Luthers tid 
var autoriteten Skriften (= Bibelen) og Kirken (= 
Paven). Dette betød i praksis, at kirken blev øver-
ste autoritet, eftersom kirken med paven i spid-
sen tolkede Bibelen, som kun få kunne læse, da 
den stod på latin, græsk og hebræisk. Den koste-
de ydermere en formue, da den var hånd-kopieret 
på klostrene. Man læste mere andres filosofiske 

udlægninger af Bibe-
len. Kirken var gen-
nem århundreder ble-
vet dybt påvirket af 
menneskers ideer og 
tanker, som kom til at 

stå over Guds Ord. Hertil sagde Luther, at sand-
heden kun fandtes ét sted: i Bibelen og her nær-
mere bestemt i Jesus Kristus. Han er personligt 
sandheden. Derfor var det så vigtigt for Luther, at 
Bibelen blev hvermandseje, hvilket blev muligt på 
grund af den nye bogtrykkerkunst, som betød en 
informationsrevolution.

2. sølje: KRISTUS ALENE
Luther havde i sin opvækst lært, at tro var noget 
som mennesket gjorde. Fromhedsgerninger, bods-
øvelser og aflad var udtryk for troen og menne-
skets forsøg på at opnå retfærdighed. Følgen 
blev, at Luther gik med en konstant angst for Gud 
og helvede. 
Guds kærlighed var kun for de retskafne, og til 
dem hørte Luther ikke, erkendte han. Luther ople-
vede det som en total befrielse og nyskabelse, da 
han ud fra Skriften pludselig så, at troen ikke er 
menneskets præstation, men en gave fra Gud. Og 

som citatet her til ven-
stre viser: troen reg-
ner alene med Kristus 
og hans gerning for 
os mennesker. Guds 
kærlighed er netop, at 
Kristus har »overvun-
det synden og døden 
og bragt retfærdig-
hed, frelse og evigt 
liv« til mennesker. 
Gratis! Uden menne-

skets ønske og medvirken. Luther fandt nu hvile 
i tilliden til Guds kærlighed, åbenbaret i Jesus 
Kristus. 

3. søjle: TROEN ALENE
Luther begyndte først 
som præst for alvor at 
læse i Bibelen, og 
især Det nye Testa-
mente. For ham betød 
det en total forvand-
ling. Pludselig så han, 
ikke mindst ud fra Pau-
lus’ ord her til højre, at 
hans forståelse af kri-
sten tro havde været 
falsk. Tro handler ikke 
om, hvad vi skal gøre 
for at blive frelst. Lu-
ther indså nu, at troen er en Guds gave, som ale-
ne evangeliets ord om Jesus kan skabe i et men-
neske. 

Luther understregede, at kirken altid havde brug 
for at blive reformeret. Det sker når kirken sta-
dig på ny vender tilbage til Skriften og bøjer sig 
for den. Fejringen af  500-året for den lutherske 
reformation giver os anledning til at følge Lu-
thers egne ord om den stadige reformation, bå-
de når det gælder vores holdning til Bibelen, for-
ståelse af  Kristi gerning samt klarhed over, at 
troen ikke er den dovnes genvej til himlen, men 
er lig med livsfællesskab med Kristus.  ov

Troen ser konstant på 
Kristus. Troen er ikke 

rettet mod noget andet 
end Kristus alene,  

som har overvundet 
synden og døden og 
bragt retfærdighed, 
frelse og evigt liv

- Martin Luther -



Præstens ferie
Jeg har ferie 

23. juni -14. juli 
samt 19.-27. aug. 

Embedet passes i disse 
perioder af sognepræst 
Morten Meiner, Skarrild,  

tlf. 97 19 60 04

Gode telefonnumre
 97 12 12 56  Nicolai Tjenesten
 48 39 48 48  AbortLinien
 96 35 10 20  Børnelinien
 70 10 01 30  Alkohollinien

Gode links!
www.barnetro.dk
www.Jesusnet.dk

www.fkg.dk 
www.sogn.dk

Deadline for næste 
nr. af  KirkeNyt: 

1. juli

Forsidebillede: 
Fra Å-Festival 2016,  
Madsen Photography  

- Cecilie Nyborg  
Madsen
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7 spændende aftener
Sammen med vore nabosogne fejrer vi jubilæ-
et med på tværs af sognegrænserne at ind-
byde alle til følgende 7 spændende aftener:

Tirsdag d. 3. jan. kl. 
19.30: Luthers liv og sal-
mer v/professor, dr. theol. 
Kurt Larsen, Århus. Sted: 
Karstoft Samlingshus.
Arr: Skarrild-Karstoft 
menighedsråd

Torsdag d. 28. sept. kl. 19.30: 
Salmesangsaften i Assing kir-
ke v/sognepræst Klaus Mø-
berg. 
Arr: Assing Menighedsråd

Torsdag d. 26. okt. kl. 19.30: 
Luther – protest og konse-
kvens v/pastor em. Alfred Kir-
keterp, Gjellerup. Sted: Trold-
hede Missionshus. 
Arr: Troldhede menighedsråd 
samt Troldhede Indre Mission

Torsdag d. 23. nov. kl. 19.30: 
Luther-filmen. Sted: Sdr. Fel-
ding sognehus. 
Arr: Sdr. Felding menighedsråd

Torsdag d. 30. marts 
kl. 19.30: Luther oven i 
hovedet v/lektor Bo Kri-
stian Holm, Århus. Sted: 
Kibæk Sognehus. 
Arr: Assing Menighedsråd

Tirsdag d. 6. juni kl. 
19.30: Hvad var refor-
mationens anliggende? v/
professor, theol. dr. Asger 
Højlund.
Sted: Karstoft Samlings-
hus.
Arr: Skarrild-Karstoft menighedsråd

Onsdag d. 6. sept. kl. 19.30: 
Når vi nu frelses ved tro alene, 
hvad skal de gode gerninger 
så gøre godt for? Luther og 
det kristne liv? v/professor, 
dr. theol. Kurt Christensen, 
Århus. Sted: Sdr. Felding Mis-
sionshus. 
Arr: Sdr. Felding Indre Mission

AFHOLDT

AFHOLDT

500-år s Luther- jubi læum



Gudst jenester i  Sdr.  Felding

Juni
Sø.  4.  kl. 13.00  Pinsedag  Å-festival teltet

Ma.  5.  kl. 10.00  2. pinsedag  Morten Meiner Å-festival teltet

Sø.  11.  kl.  9.30  Trinitatis

Sø.  18.  kl. 19.00  1.s.e.trin.  Worship After Dark

Sø.  25.   kl. 11.00  2.s.e.trin.  Morten Meiner

Juli
Sø.  2.  Ingen gudstjeneste  Nabogudstjeneste i Skarrild kl. 9.30 v/Morten Meiner

Sø.  9.  kl.  9.30  4.s.e.trin.  Klaus Buch Møberg

Sø.  16.  Ingen gudstjeneste.  Nabogudstjeneste i Troldhede kl. 9.30

Sø.  23.  kl. 11.00  6.s.e.trin. 

Sø  30.  Ingen gudstjeneste  Gudstjeneste i Troldhede kl. 11.00
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August
Sø.  6.  kl.  9.30.   8.s.e.trin.  Nabogudstjeneste med eftflg. kirkekaffe i Sognehuset

Sø.  13.  kl. 11.00   9.s.e.trin

Sø.  20.  kl.  9.30  10.s.e.trin.  Morten Meiner

Sø.  27.  kl. 11.00  11.s.e.trin  Klaus Buch Møberg 

Gudstjenester på Engholmcentret

To.  1. juni  kl. 10.30  v. Orla Villekjær Kirkekaffe kl. 10.00 på Langelinie

To.  6. juli  kl. 10.30  v. Morten Meiner Kirkekaffe kl. 10.00 på Langelinie

To.  3. aug. kl. 10.30  v. Orla Villekjær Kirkekaffe kl. 10.00 på Langelinie

Kirkebil
Har du brug for kørsel til guds- 
tjenester, så kontakt formanden 
for menighedsrådet senest fredag.



Menighedskalender i Sdr. Felding
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Juni
Fr.     2. - ma. 5. Å-festival. Tema: »Optur«.

Ti. 6.     Fælles Luther-aften i Karstoft Samlingshus v. professor Asger Højlund, 
Århus. Emne: »Hvad var reformationens anliggende«? Se s. 3.

On.    7. kl. 9 -12  Onsdagskaffe i Missionshuset.

On.  14.    Møde i Missionshuset v. tidl. missionær i Tanzania Robert Refslund,  
som fortæller om oplevelser fra Afrika.

Ti.   20. - ma. 26.  Teltmøder i Vorgod.

Fr.  23.  kl. 19.00  Bibelkredsen fejrer Skt. Hans hos Anna og Poul Lomholt, Kærhedevej 19

To.  29.  kl. 14.30  Torsdagssamvær i Missionshuset v. tidl. hospitalspræst
   Sv. Erik Søgård, Herning.

Juli
On.  5.   Indre Mission holder sommerhygge. Se annonce i Ugeposten.

To.  27.  kl. 14.30  Torsdagssamvær tager ud i det blå.

August
Fr.  18.   Indre Mission starter op efter ferien. Se annonce i Ugeposten.

On.  23.   Møde i Missionshuset v. Per Madsen Bøndergaard, Brændstrup.

On.  30.    De forskellige bibelkredse samles.

To.  31.  kl. 14.30  Torsdagssamvær v. fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg.

Hvor intet andet er nævnt, 
starter møderne i Missionshuset, 

Bredgade 35, kl. 19.30.
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Kvindekredsen (Danmission): 
Mette Larsen, 9719 8412

Torsdagssamvær: 
Annette Petersen, 3195 4390

IMU: Søren Bøndergaard, 2295 4070 
Hver torsdag aften for alle unge

Fredagsklubben: 
Inga Bøndergaard, 9719 4070 
Ca. 2 fredage om md. kl. 16.15-17.45. 
For alle fra 4-10 år

Krudttønden: Anita Kudsk Rabjerg, 
2826 6128. Ca. 2 fredage om md. 
kl. 16.15-17.45.. For alle fra 4-10 år.

Pitstop: 
Kåre Dyhr Pedersen, 2770 9719

Å-Festival:
Leif  Larsen, 9719 8114

Smutterne:
Bodil Pedersen,
9719 8841/2049 4215
Tirsdag kl. 15.45-17.15
for piger i 2.-4. kl

KFUM-spejderne:
Valdemar Søndergaard, 
9719 8859

Ulveungerne:
Andreas Johansen, 9719 8076
mandag kl. 18.30-20 
for drenge i 2.-4. kl

KFUM’s soldatermission:
Sigfred Gottenborg, 9719 8846

Folkekirkeligt arbejde

Indre Mission:
Birgitte Birkbak, 2671 8323

Studiekredsen: Anna og Kristian
Bøndergaard, 9719 9888

Bibelkredsen: Bodil og Carsten 
Tygesen, 9719 8679

Bibelkreds 86: Bente og Valdemar
Søndergaard, 9719 8859

Glimt: Betina og Eske Pedersen, 
9719 4441

Bibelkreds 2014: 
Anita Kudsk Rabjerg, 2826 6128

Refleks: Alice og Frands Kjær,
7534 7420

Fodspor: Birgit Bech Pedersen, 
9719 9787

www.sogn.dk/soenderfelding

Anette Brinch Jensen
4044 8831

Flemming Jensen
Kontaktperson
fjensen@fiberpost.dk
9719 5546

Helle Nielsen
Formand for aktivitetsudvalget 
og valgudvalget
torbenfirkant@gmail.com 
4056 2220

Orla Villekjær
Sognepræst
orvi@km.dk - 9719 8091

Organist
Merete Dahl Steffensen
Tlf. 2599 8513
Mail: organist@sdrfeldingkirke.dk

Korleder for Gospel FC
Laila Poulsen, tlf. 3069 2728
Mail: poulsen.laila@gmail.com

Kirkesangere
Birgitte Birkbak, tlf. 2671 8323
Per Gram Pedersen, tlf. 4182 1463

Graver
Hans Kurt Poulsen, 2599 8510
Graverkontor, Skolegade 6
kirkegaarden@sdrfeldingkirke.dk

Kor

Kids FC
– er for alle i 2.-6. klasse.  
Vi øver hver torsdag fra kl. 15.10 
til 16.15 i Sognehuset.  
Flere oplysninger hos organisten.

Gospelkor
Gospel FC øver hver tirsdag  
kl. 19.00-21.30 i Sognehuset.  
Det er for alle fra 14 år og opefter.   
Flere oplysninger hos korlederen.

Gudstjenesten optages på CD
Kan du ikke deltage i gudstjene-
sten, men kan du tænke dig en 
CD fra gudstjenesten, så kontakt 
sognepræsten.

Sognepræst
Orla Villekjær
Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding
Tlf. 9719 8091 
Mail: orvi@km.dk
Træffes ikke mandag.

Kirkekontor og kordegn
Esther Korsgaard Villekjær
Tlf. 9719 8091
Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding
Mail: ekv@km.dk

Regnskabsfører
BDO Revision Herning

Menighedsråd
Anne Marie Thygesen Jensen
Formand og formand 
for kirkegårdsudvalget
am@vjfragt.dk – 4064 9401

Marianne Søndergård
Næstformand og formand 
for Sognehuset
mariannebmhsdk@yahoo.dk   
4071 0025

Elin Støttrup
kasserer, elin@stoettrup.net
2323 9277



Sdr. Felding
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Dåbsbibler Sdr. Felding
En dåbsbibel er på 3-års dåbsdagen på vej til

24. aug.   Allie Moth Holmgaard Thomsen,  
Viborgvej 38, st., Herning 

Tillykke med dåbsdagen og god læselyst!

Kirkelige handlinger i Sdr. Felding
Døbt:
26. marts   Emma Gottenborg Willumsgaard Schmidt, 

Præstebakken 7
26. marts   Alma Moesgaard Klausen,  

Vardevej 139, Kibæk
9. april  Malou Sophia Brandt Mortensen,  

Gunnarsvej 12, Vejen

Tillykke og velkommen i menighedens fællesskab!
Begravet:
22. april Michael Kjær Christensen, Åparken

Æret være hans minde

Menighedsrådet
afholder offentlige møder i Sognehuset følgende dage

Onsdag  d.  7. juni  kl. 19.00
Torsdag  d.  17.  aug.  kl. 19.00

Nabogudstjeneste 6. aug. kl. 9.30 
i Sdr. Felding kirke
Troldhede sogn er inviteret, og vi 
glæder os til en festlig gudstjene-
ste sammen. Efter gudstjenesten 
er menighedsrådet vært ved kir-
kekaffen i Sognehuset.

Sdr. Felding sogn er inviteret til 
nabogudstjeneste i Skarrild nyre-
staurerede kirke søndag d. 2. juli 
kl. 9.30, hvor Morten Meiner 
prædiker.

Sdr. Felding er inviteret til Trold-
hede til nabogudstjeneste søn-
dag d. 16. juli kl. 9.30.

Sdr. Felding

Worship After Dark
18. juni kl. 19.00
Efter gudstjenesten kage, kaffe og hygge i 
Sognehuset. 

Efterfølgende ser vi film fra Ek-lejren i Polen, 
og enhver er velkommen til at kigge med 

Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Sdr. Felding støtter 
socialt udsatte samt mennesker i nød.  

Butikken modtager med tak ting og sager.  
Tlf. 97 19 99 39

Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 13-17 · Lørdag kl. 10-12

Koropstart Kids FC
Kids FC er for alle børn i 2.-6. kl. 
Vi øver torsdage kl. 15.10-
16.15 i Sognehuset. 
Første gang er torsdag 
den 24. august. 
Vi medvirker til spaghetti-
gudstjenester og udvalgte 
andre gudstjenester. 
Tilmelding til organisten.
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Gudstjenestestatistik - Sdr. Felding
Statistik kan bruges til mange ting: Kontrol, pral, mis-
mod med mere! Men statistik kan også bruges positivt 
til opmuntring, skabe frimodighed og glæde. Jeg har 
lavet nedennævnte statistikker over år, som efter mit 
skøn er rimeligt repræsentative. Vores tidligere kirke-
sanger, Skyt Petersen, lavede 
noget statistik, men kun fuld-
stændig for 1984. Derfor er 
dette år med. Først fra midten 
af 90-erne er statistikken me-
re systematisk.
Jeg har nedenfor valgt at op-
gøre det årlige antal gudstje-
nestedeltagere i Sdr. Felding 
kirke således:
Den blå kolonne er det sam-
lede antal deltagere til alle ty-
per gudstjenester i vores sogn, 
inklusiv Å-Festival.

Den røde kolonne er antal deltagere når fratrækkes 
deltagere ved følgende gudstjenester: Å-Festival, kon-
firmationsgudstjenester samt diverse juleafslutninger 
inkl. d. 24. dec.

Deltagere pr. gudstjeneste
I statistikken nedenfor er opgjort gudstjenestedeltage-
re pr. gudstjeneste på baggrund af ovennævnte stati-
ske bemærkninger. 
Den blå kolonne angiver gudstjenestedeltagere pr. 
gudstjeneste for alle sognets gudstjenester
Den røde kolonne angiver 
gudstjenestedeltagere pr. guds-
tjeneste uden Å-festival, konfir-
mationsgudstjenesterne, div. 
juleafslutninger incl. 24. dec.
Den grønne kolonne angiver 
gennemsnittet for gudstjene-
stedeltagere pr. gudstjeneste 
for alle stiftets sogne. Sam-
menligner vi den grønne og 
den blå kolonne har vi altså 
grund til glæde, taknemmelig-
hed og frimodighed.
Den lilla kolonne angiver an-
tal dåb på årsplan. Til en dåbs-
gudstjeneste vil der jo normalt 
være en del dåbsgæster.

Statistikkerne giver grund til glæde, frimodighed og 
taknemmelighed. Men der er stadig plads til forbedrin-
ger 
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Gudstjenestestatistik	  Sdr.	  Felding	  
Statistik	  kan	  bruges	  til	  mange	  ting:	  Kontrol,	  pral,	  mismod	  med	  mere!	  Men	  statistik	  kan	  også	  bruges	  positivt	  
til	  opmuntring,	  skabe	  frimodighed	  og	  glæde.	  Jeg	  har	  lavet	  nedennævnte	  statistikker	  over	  år,	  som	  efter	  mit	  
skøn	  er	  rimeligt	  repræsentative.	  Vores	  tidligere	  kirkesanger,	  Skyt	  Petersen,	  lavede	  noget	  statistik,	  men	  kun	  
fuldstændig	  for	  1984.	  Derfor	  er	  dette	  år	  med.	  Først	  fra	  midten	  af	  90-‐erne	  er	  statistikken	  mere	  systematisk.	  
Jeg	  har	  nedenfor	  valgt	  at	  opgøre	  det	  årlige	  antal	  gudstjenestedeltagere	  i	  Sdr.	  Felding	  kirke	  således:	  
Den	  blå	  kolonne	  er	  det	  samlede	  antal	  deltagere	  til	  alle	  typer	  gudstjenester	  i	  vores	  sogn,	  inklusiv	  Å-‐Festival.	  
Den	  røde	  kolonne	  er	  antal	  deltagere	  når	  fratrækkes	  deltagere	  ved	  følgende	  gudstjenester:	  Å-‐Festival,	  
konfirmationsgudstjenester	  samt	  diverse	  juleafslutninger	  incl.	  d.	  24.	  dec.	  
	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1984	  Skyt 1996 2002 2006 2010 2013 2016

Gudstjenestedeltagere	  Sdr.	  Felding

Alle	  gudstj Uden	  særgu Alle	  gu	  STIFTET Antal	  dåb

Deltagere	  pr.	  gudstjeneste	  
I	  statistikken	  nedenfor	  er	  opgjort	  gudstjenestedeltagere	  pr.	  gudstjeneste	  på	  baggrund	  af	  ovennævnte	  
statiske	  bemærkninger.	  	  
Den	  blå	  kolonne	  angiver	  gudstjenestedeltagere	  pr.	  gudstjeneste	  for	  alle	  sognets	  gudstjenester	  
Den	  røde	  kolonne	  angiver	  gudstjenestedeltagere	  pr.	  gudstjeneste	  uden	  Å-‐festival,	  
konfirmationsgudstjenesterne,	  div.	  juleafslutninger	  incl.	  24.	  dec.	  
Den	  grønne	  kolonne	  angiver	  gennemsnittet	  for	  gudstjenestedeltagere	  pr.	  gudstjeneste	  for	  alle	  stiftets	  
sogne.	  Sammenligner	  vi	  den	  grønne	  og	  den	  blå	  kolonne	  har	  vi	  altså	  grund	  til	  glæde,	  taknemmelighed	  og	  
frimodighed.	  
Den	  lilla	  kolonne	  angiver	  antal	  dåb	  på	  årsplan.	  Til	  en	  dåbsgudstjeneste	  vil	  der	  jo	  normalt	  være	  en	  del	  
dåbsgæster.	  
	  

Statistikkerne	  giver	  grund	  til	  glæde,	  frimodighed	  og	  taknemmelighed.	  Men	  der	  er	  stadig	  nok	  at	  gøre	  J	  Det	  
bør	  jo	  være	  naturligt,	  at	  alle	  døbte,	  som	  vil	  holde	  fast	  i	  den	  kristne	  tro,	  trofast	  deltager	  i	  gudstjenesten.	  
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Velkommen til årets store
begivenhed i Sdr. Felding

Kunstnere
Igen i år får vi besøg af spændende kunstnere
Fredag – Andy Mineo (USA)
Lørdag – Dan Bremnes (CANADA)
Søndag – Matt Maher (CANADA)

Talere
I år kan du høre følgende på Å-Festival:
Fredag aften – Bent Molbech
Lørdag bibeltime teen – Frederik Enevoldsen
Lørdag bibeltime +20 – Andreas Bøge
Lørdag aften – Lars Kristensen
Søndag gudstjeneste – Orla Villekjær
Søndag aften – Søren Rønn mf.
Mandag gudstjeneste – Morten Meiner

Velkommen til Å-festival 

for 26. gang i pinsen

Se programmet på: 

aa-festival.dk 



Gudst jenester i  Troldhede
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Juni
Sø.  4.  kl.  9.30  Pinsedag

Ma.  5.  Ingen gudstjeneste.  Gudstjeneste i Å-festival teltet kl. 10.00

Sø.  11.  kl. 11.00  Trinitatis

Sø.  18.  kl.  9.30  1.s.e.trin

Sø.  25.  Ingen gudstjeneste.  Gudstjeneste i Sdr. Felding kl. 11.00

August
Sø.  6.  Ingen gudstjeneste.  Nabogudstjeneste i Sdr. Felding kl. 9.30

Sø.  13.  kl. 9.30  9.s.e.trin. 

Sø.  20.  kl. 11.00  10.s.e.trin.  Leif Hankelbjerg Mortensen

Sø.  27.  kl. 9.30  11.s.e.trin.  Morten Meiner

Juli
Sø.  2.  Ingen gudstjeneste.  Nabogudstjeneste i Skarrild kirke kl. 9.30
    v/Morten Meiner

Sø.  9.  Ingen gudstjeneste.  Gudstjeneste i Sdr. Felding kl. 9.30

Sø.  16.  kl.  9.30  5.s.e.trin.  Nabogudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
    i menighedslokalerne

Sø.  23.  Ingen gudstjeneste.  Gudstjeneste i Sdr. Felding kl. 11.00

Sø.  30.  kl. 11.00  7.s.e.trin. 

Kirkebil
Har du brug for kørsel til guds- 
tjenester, så kontakt formanden for  
menighedsrådet senest fredagen før.



Menighedskalender i Troldhede

Juni
Ti.  6.   Fælles Lutheraften i Karstoft Samlingshus v. professor Asger Højlund,
   Århus. Emne: ”Hvad var reformationens anliggende”? Se s. 3.

Fr.  9. - lø. 10.  Indre Mission i Danmark holder årsmøde i Skjern.

Ti.  13.   De forskellige bibelkredse samles.

Ti.  20. - ma. 26.  Teltmøder i Vorgod.

Ti.  27.   De forskellige bibelkredse samles.

Juli
Sommerferie

August
Ti.  8.   De forskellige bibelkredse samles.

Fr.  11.   Aftenudflugt v. Birthe og Peder Brøgger.

Ti.  15.   De forskellige bibelkredse samles.

Ti.  22.   Bibelkursus i Missionshuset v. præst Fl. Mose Lauridsen, Ølgod.

On.  23.   Bibelkursus i Sædding Missionshus v. præst Fl. Mose Lauridsen, Ølgod.

Ti.  29.   De forskellige bibelkredse samles.
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Hvor intet andet er nævnt, 
starter møderne i kl. 19.30.Koropstart Kids FC

Kids FC er for alle børn i 2.-6. kl. Vi øver onsdage kl. 
15.10-16.15 i kirken. Første gang er onsdag den 23. 
august. Vi medvirker til spaghettigudstjenester og ud-
valgte andre gudstjenester. Tilmelding til organisten.



Sussi Højmose
kontaktperson
Grønningen 31
sussihoejmose@fibermail.dk
2291 4219

Henning Peter Eeg Jensen
kirkeværge
Rønnealle 9
hpejensen@fibermail.dk
4272 9916

Orla Villekjær
Sognepræst
Skolegade 13, Sdr. Felding
orvi@km.dk
9719 8091

Medlemmerne af  menighedsrådet 
sidder herudover i forskellige 
udvalg, jfr. www.sogn.dk/troldhede 

Organist
Merete Dahl Steffensen
Tlf. 2599 8513
Mail: organist@sdrfeldingkirke.dk

Korleder for Gospel FC
Laila Poulsen, tlf. 3069 2728
Mail: poulsen.laila@gmail.com

Graver
Flemming Najbjerg
Kirkegårdskontoret:
Kirkegade 18, Troldhede
2311 9694
Mail: troldhedegraver@live.dk

Kirkesangere
Inga Christensen, 2940 3080
ingact26@gmail.com
Esther Futtrup, 2721 1942
esthermfuttrup@gmail.com

Kor

Kids FC
– er for alle i 2.-6. klasse.  
Vi øver hver onsdag fra  
kl. 15.10-16.15 i kirken.  
Flere oplysninger hos organisten.

Gospelkor
Gospel FC øver hver tirsdag  
kl. 19.00-21.30 i Sdr. Felding 
Sognehus. Det er for alle fra  
14 år og opefter.  
Flere oplysninger hos korlederen.

Gudstjenesten optages på CD
Kan du ikke deltage i gudstjene-
sten, men kan du tænke dig en 
CD fra gudstjenesten, så kontakt 
sognepræsten.

Sognepræst
Orla Villekjær
Skolegade 13 - Tlf. 9719 8091
Mail: orvi@km.dk
Træffes ikke mandag.

Kirkekontor og kordegn
Esther Korsgaard Villekjær
Tlf. 9719 8091
Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding
Mail: ekv@km.dk

Regnskabsfører
BDO Revision Herning

Menighedsråd
Hans Andreas Christensen
formand
Grønningen 21
hanch@energimail.dk
2128 1753

Kathrine Stampe
næstformand
Rønnealle 2
fam.stampe@fibermail.dk
2066 2902

Mette Christensen
kasserer
Bjørslevvej 6
mariusogmette@gmail.com 
2911 7823
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Folkekirkeligt arbejde
Indre Mission: Marius Christensen, 9719 4271

Bibelkreds A: Hans Holm Hansen, 9719 4162
Bibelkreds B: Karin og Bent Nielsen, 6169 4841
Bibelkreds C: Jens Mortensen, 9694 7460

YM: Marius Christensen, 9719 4271
Alle Hjem: Marius Christensen, 9719 4271
Onsdagssamvær: Jens Mortensen, 9694 7460
Solddatervennekredsen: Aase Troelsen, 2324 6210

Spiren:
Karin Nielsen, 2441 5041
Hver fredag kl. 16.00-17.30. 
Alle børn fra 3 årtil og med 2. klasse er velkomne

Turboklubben:
Bent Nielsen, 6169 4841
Hver fredag kl. 16.00-17.30.
For alle i 3.-7. klasse

Kirkebladet
udgives af  Sdr. Felding og Troldhede Menighedsråd
Layout og tryk: Team Lynderup, 9717 3408

Redaktion
Orla Villekjær (ansvarsh. red.)
Erika Christensen 9719 4449
Elin Jensen 9719 8047

www.sogn.dk/troldhede

Troldhede
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Kirkelige handlinger i Troldhede
Døbt
19. febr.   Felix Johannes Oppebøen Hansen,  

Fynsgade 10A, st., Herning
12. marts  Emma Sophia Kaanbjerg Mikkelsen, Feddet 11
13. april   Emma-Kirstine Kirkegaard Sørensen,  

Rønnealle 22

Tillykke og velkommen i menighedens fællesskab!

Begravet/bisat
15. april   Anna Kirstine Pedersen, Nørregade 11, 

Sdr. Felding
Æret være hendes minde!

Dåbsbibler Troldhede
En dåbsbibel er på 3-års dåbsdagen på vej til:

8. juni  Martin Gade Mortensen, Vejelsigvej 3
22. juni  Sandra Keller Pedersen, Østergade 41
29. juni  Sean Poul Lauridsen, Grønningen 13
24. aug.  Ella Hoffmann Kalhøj, Ydunsvej 21, Herning

Tillykke med dåbsdagen og god læselyst!

Kl. 7.45 Kl. 10.35 Kl. 12.05 Kl. 15.45 Kl. 18.45

Sommer 2017 Lysets engel går 
med glans

Amazing grace Det dufter lyse-
grønt af  græs

En yndig og 
frydefuld 
sommertid

Nu er jord og 
himmel stille

Klokkespillet i Troldhede kirke

Troldhede

Bagest i haven der sidder jeg tit, 
kikker på blomster og blade, 
tænker på livet og det der blev mit, 
det jeg engang skal forlade.

Søger dig, Herre, men himlen er stum, 
havet ved intet at sige, 
måne og stjerner er tavse derom, 
hvor er dit sted og dit rige? 

Findes der sangfugle dér hvor du er, 
svaler der kvidrer ved morgen? 
Græder du stadig for dem du har kær, 
mindes du angsten og sorgen? 

Husker du nætter med rullende tog, 
tungt gennem mørket derude? 
Var du den natsværmervinge der slog 
blødt mod min oplyste rude?
 
Yderst på bænken her sidder jeg lidt
skjult bag ved grene og kviste, 
beder i stilhed for det der blev mit, 
dem som jeg frygter at miste. 

Fuglene kvidrer i hassel og pil 
her er det sted du vil være,
lyse din fred her hvor livet bli’r til
midt i det kendte og nære.

Lisbeth Smedegaard Andersen
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Troldhede

24. sept. kl. 9.30: Mission Afrika dag i 
Troldhede med fokus på arbejdet i Mali
Søndag den 24. september er der missionsdag i 
Troldhede kirke og missionshus. Det begynder med 
gudstjeneste i kirken kl. 9.30 hvor jordemoder Ca-
therine Naabeau fra Centralafrika vil bringe en hil-
sen. Efter gudstjenesten bliver der samvær i missi-
onshuset, hvor Maria Haahr fra Mission Afrika og  
Catherine Naabeau har indslag i løbet af eftermid-
dagen, henholdsvis om arbejdet i Mali og Central-
afrika. 

Siden 2008 har Mission Afrika arbejdet sammen 
med den Lutherske Brødrekirke i Cameroun, om at 
sende missionærer til det vestafrikanske land Mali. 
Der er udsendt seks missionærfamilier, som har det 
formål at bakke op om de trængte kirker i Mali og 
være med til at skabe udvikling i samfundet. Dette 
gøres med syn for det hele menneske. Ud over at 
forkynde evangeliet og bygge menighedsarbejde, 
gøres det gennem udviklingsaktiviteter som læse-, 
sundheds- og landbrugsundervisning, samt sæbe-
produktion. Mali hører til blandt verdens 20 fattigste 
lande, og har en befolkning på ca. 15 millioner men-
nesker, hvoraf ca. 2% er kristne. Ca. 90% er musli-

mer. Det giver store udfordringer til den lille og 
svage kirke. 

I hovedstaden Bamako arbejdes der på at støtte kir-
ken og bygge nye kirker/småkapeller, mens der ude 
på landet iblandt den fattigste del af befolkning, 
både bygges småkapeller, men også undervises i 
landbrugsproduktion og sundhed. Som følge af den 
politiske situation og ebolaen har missionærerne 
været meget engagerede i sundheds- og flygtninge-
arbejdet. 

Et utroligt spændende missionsarbejde. Gennem 
mange år har vi sendt missionærer ud. Nu er nogle 
af disse kirker vokset så meget, at de selv er be-
gyndt at sende missionærer ud. Det er frugterne af 
det missionsarbejde, som mange danske missions-
selskaber og missionærer har stået i.

Alle er velkommen både til gudstjenesten og sam-
vær i missionshuset. Ønsker man at spise med til 
frokost er tilmelding nødvendig senest den 11. sep-
tember til Esther Futtrup esthermfuttrup@gmail.com 

Flemming Najbjerg

Fælles arrangement  for Troldhede og Sdr. Felding sogne. Sæt allerede nu  kryds i kalenderen!

Mali er et af  verdens 
fattigste lande



Konfisiden

HUSK…
KONFIRMANDINDSKRIVNING FOR 
KONFIRMANDER 2018
Troldhede: 11. juni kl. 11.00
Sdr. Felding: 13. aug. kl. 11.00

UNDERVISNINGEN BEGYNDER
- besked senere!

SPONSORLØB I SDR. FELDING
Søndag d. 24. sept. kl. 13.00

KONFIRMANDWEEKEND
fredag d. 2. til søndag d. 4. marts på 
Hemmet Strand Lejren

KONFIRMATIONER
Troldhede: St. Bededag,  
fredag d. 27. april kl. 10.00
Sdr. Felding: søndag d. 29. april.  
7A kl. 9.00 – 7B kl. 11.00

BLÅ MANDAG
Mandag d. 30. april

KONFIRMANDFESTER
Troldhede: Tirsdag d. 1. maj. kl. 19.30 
i Missionshuset
Sdr. Felding: Torsdag d. 3. maj kl. 19.30  
i Missionshuset

EFTER-KONFIRMATIONSLEJR I POLEN
Onsdag d. 9. til søndag d. 13. maj
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Konfirmandindskrivning for Troldhede
Søndag d. 11. juni kl. 11.00, begyndende med 
gudstjeneste i Troldhede kirke. Efter gudstjene-
sten sandwich og orientering i kirkens menig-
hedslokaler.

Konfirmandindskrivning for Sdr. Felding
Søndag d. 13. aug. kl. 11.00, begyndende med 
gudstjeneste i Sdr. Felding kirke. Efter gudstje-
nesten sandwich og orientering i Sognehuset.

Filmfestival
For første gang afholdt Viborg Stift her i 
foråret en filmfestival for konfirmander. Fe-
stivalen blev afholdt i samarbejde med 
FKG-TV, Folkekirkeligt TV og Viborg Stift, 
som er repræsenteret ved stiftsudvalget for 
medier og kommunikation. Samarbejdet var 
kommet i stand gennem en økonomisk 
støtte fra Mediesekretariatet. Det var årets 
konfirmandhold i Viborg Stift, der var invite-
ret til at deltage, enten alene eller sammen 
med deres præst eller underviser. Konkur-
rencen løb frem til 6. marts. Herefter gen-
nemgik en udvalgt dommerjury de indsend-
te videoer og valgte en vinder. Formand for 

juryen var biskop Henrik Stubkjær fra Viborg. 1. præmien 
var et pengebeløb, på kr. 2500, samt en fin statuette som 
hovedpræmie. 2. præmien var et pengebeløb på kr. 
1.000. Præmien blev overrakt ved en ceremoni i Multime-
diesalen hos TV Midt/Vest fredag d. 31. marts kl. 19-21.

Vi vandt

På vores kon-
firmandweek-
end lavede vi 
to film, instru-
eret af h.h.v. 
Helene Dam-
gaard Larsen 
og Morten 
Meiner. 
En flok af vo-
res konfirman-
der deltog sammen med Morten Meiner og en af vores 
fotografer, Kaare Dyhr, ved præmieoverrækkelsen d. 
31. marts på TV Midt/Vest i Holstebro. Det vakte derfor 
stor jubel, da det viste sig, at vore to film vandt både 1. 
og 2. præmien. På billedet ovenfor ses nogle af skue-
spillerne fra de to film med diplom og statuette. 
Hjertelig tillykke til skuespillere, fotografer og instruktø-
rer. Virkelig godt gået! ov

Glade vindere!
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Nabogudstjeneste 16. juli kl. 9.30 i Troldhede kirke
Assing, Skarrild, Karstoft, Ilderhede og Sdr. Felding sogne er inviteret, 
og vi glæder os til en festlig gudstjeneste sammen. Efter gudstjene-
sten er menighedsrådet som sædvanlig vært ved kirkekaffen.

Troldhede sogn er inviteret til nabogudstjeneste i Skarrild nyrestaure-
rede kirke søndag d. 2. juli kl. 9.30 og i Sdr. Felding søndag d. 6. aug. 
kl. 9.30.

Spillemands-
gudstjeneste
i Troldhede Kirke
onsdag d. 31. maj
kl. 19.00

Så er der sommerfest i Troldhede. Vi skyder sommer-
festen i gang med en festlig spillemandsgudstjeneste i 
kirken. Traditionen tro står GRUbbEN for musikken. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved kirke-
kaffe i kirkens menighedslokaler.

Arr: Troldhede Gymnastik og Idrætsforening  
samt Menighedsrådet


