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Luther og julen

Præstens spalte
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Med denne artikel afslutter vi i Kirkenyt fejringen 
af 500-året for den lutherske reformation i tak-
nemmelighed mod vores kirkefar, som også har 
haft afgørende indflydelse på vores fejring af vort 
kirkeårs største højtid, julen. Det var nemlig Mar-
tin Luther, der opfandt juletræet. Sådan skriver 
tidligere juleinspektør i Den Gamle By i Århus i sin 
bog »Julens Traditioner«, udgivet på forlaget Ho-
vedland. Billedet her på siden, »Luther i familiens 
kreds«, er dog uden tvivl et skønmaleri, som mere 
afbilder julen i 1866, hvor Gustav Adolph Span-
genberg malede det, end julen på Luthers tid. 
Sandt er dog, at det var Luther, som gjorde julen 
til vort kirkeårs største højtid. 

Luther begyndte med julen
Luther var af den opfattelse, at der skal prædikes 
for folk på det sprog, de forstår, i hans tilfælde 
tysk. Derfor begyndte han selv at skrive tyske 
prædikener. Hans mål var at skrive en prædiken 
til hver tekst i hele kirkeåret. Ud fra Luthers teo-
logi, hvor han meget stærkt betoner menneskets 
synd og den syndsforladelse, der kommer af Kri-
sti død på korset, ville det være nærliggende at 
forestille sig, at han begyndte med påskeprædi-
kerne. Det gjorde han imidlertid ikke. I stedet be-
gyndte han med juleprædikerne. 

Luther og Sankt Nikolaus
På Luthers tid var det almindeligt, at børnene fik 
gaver den 6. december, som var dagen for Sankt 
Nikolaus, en af de mange helgener i Den katolske 
Kirke.  For det meste bestod gaverne af små god-
ter, æbler eller nødder. Historien om Sankt Ni-
kolaus går helt tilbage til 300-tallet til biskop Ni-
kolaus fra byen Myra i det nuværende Tyrkiet. 
Historien fortæller, at han var et usædvanligt 
kærligt og gavmildt menneske, som brugte me-
gen tid, energi og penge på at hjælpe de fattige. 
Derfor blev han af kirken udråbt til helgen. Ofte 
afbildes han i dag i julemands-beklædning.
Martin Luther afviste skarpt sin kirkes dyrkelse af 
helgener, herunder Sankt Nikolaus. Det var over-
tro og hedenskab, mente han. Han syntes oven i 
købet, at legenden om Sankt Nikolaus var en 
»barnlig ting«. Alligevel så han af pædagogiske 

årsager noget positivt i den gamle skik, men nu 
som Kristus, der kom med frelsen som gratis ga-
ve til os mennesker. Derfor begyndte Luther og 
hustruen Käthe at give deres børn julegaver.  

Julens sange
Julens skønne sange er en af hovedårsagerne til, 
at julen er årets største højtid i den luthersk-krist-
ne kultur. Også her har Luther haft en helt afgø-
rende betydning. Næst efter evangeliet er musik-
ken Guds store gave til mennesker, mente Luther. 
Allerede som skoleelev var Luther korsanger og 
øvede sig i at spille forskellige instrumenter. Som 
studerende lærte Luther sig selv at spille lut. Lu-
thers musikalske evner blev aktiveret, da han så, 
at de nye lutherske menigheder manglede gode, 
forståelige sange på modermålet – på melodier 
som var sangbare. Hidtil havde man været tilsku-
ere til, at munke og nonner sang uforståelige la-
tinske sange på højtidelige gregorianske melodi-
er. Fra 1523 helligede han sig derfor skabelsen 
af nye salmer til menighedssangen. Han skrev 
først og fremmest nye tekster til gamle sange. I 
1523 udkom en af vore dejlige julesalmer, »Lovet 
være du, Jesus Kristus« (nr. 108 i Salmebogen). 
Senere kom »Fra Himlen højt kom budskab her« 
(nr. 95 i Salmebogen). 37 salmer kan entydigt 
tilskrives Martin Luther. En anden meget kendt er 
»Vor Gud han er så fast en borg« (nr. 336 i Salme-
bogen). Den lutherske kristendomstradition er i 
det hele taget fyldt af rige sang- og musiktraditio-
ner, ikke mindst takket være Luthers syn på musik 
samt hans forståelse af sangens store betydning 
i gudstjenesten og for menigheden. Derfor glæ-
der vi os til i den kommende julehøjtid igen at 
synge vore skønne, indholdsmættede julesalmer 
og – sange, også Luthers. ov



Præstens ferie

Jeg har ferie uge 1  
og jeg er på teologi-kursus  

i uge 3. 

Embedes passes i disse perioder  
af sognepræst Morten Meiner, 

Skarrild, tlf. 9719 6004

Gode telefonnumre
 9712 1256  Nicolai Tjenesten
 4839 4848  AbortLinien
 9635 1020  Børnelinien
 7010 0130  Alkohollinien

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

www.fkg.dk 
www.sogn.dk

Deadline for næste 
nr. af  KirkeNyt: 

15. januar

Forsidebillede:  
Julenat af Arne Haugen 
Sørensen. Billedet er 

udstillet i Arne Haugen 
Sørensens museum i  

Videbæk Kunstpavillion
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Ny organist

Ny organist i Sdr. Felding og Troldhede kirker
1. nov. 2017 tiltrådte Elsebeth N. Kvistgaard som 
ny organist. Elsebeth medbringer mange talenter 
ind i arbejdet. Hun er oprindelig uddannet cand.
merc.-jur., inden hun valgte musikken. Hun med-
bringer erfaring som organist, først fra 6 år i Lun-
derskov, herefter 6 år ved Sunds kirke. Elsebeth 
har ud over orglet stor erfaring med at lede børne- 
og voksenkor, babysalmesang, og hun harmedvir-
ket i konfirmandundervisningen. Elsebeth bor i 
Vildbjerg og er aktiv inden for kirke- og kulturliv. 
Også flere bestyrelser har og har haft glæde af 
Elsebeths engagement og kompetencer. Ingen 
tvivl om, at vi byder velkommen til en alsidig, aktiv 
og initiativrig ny organist, som ønsker at engagere 
sig i vores sognes kirkelige liv. Sammen med vore 
medarbejdere byder vi vores nye organist hjertelig 
velkommen i arbejdet og ser frem mod et godt 
samarbejde til glæde for vore to sogne.

Sdr. Felding og Troldhede menighedsråd

Elsebeth har sendt os følgende præsentation 
af sig selv:
Jeg er så heldig at jeg er blevet udvalgt til at være 
organist i to skønne sogne. Ja, sådanne aktive 
sogne tales der godt om vidt og bredt. Nu kunne 
man tro at jeg som organist kun er at finde ved 
orglets tangenter, men jeg kan også rigtigt godt li-
de at synge, så jeg glæder mig til igen at samle 
sognenes kor. Jeg har arbejdet med både børne- 
og voksenkor i en del år. Ja, faktisk ynder jeg at 
starte med sangen, før deltagerne har lært at krav-
le og gå! I kirken kan jeg også lide at der er liv, og 
jeg håber meget at der i menigheden er nogle, un-
ge som gamle, der har lyst til, sammen med mig, at 
spille med til salmerne på deres instrumenter.

Jeg er opvokset med kirken og kristen musik, både 
med sang og på valdhorn. En særlig plads i mit liv, 
har de årlige Sang- og Musiklejre, hvor jeg har væ-
ret deltager og leder i rigtigt mange år. Min første 
organiststilling fik jeg for 12 år siden i Lunderskov 
og tog samtidig dermed min organisteksamen i Lø-
gumkloster. Jeg har arbejdet meget med børn og er 
ved at færdiggøre en uddannelse om musik og 
børn i alderen 0-5 år.
Ungdomsskoene har jeg trådt i det vestjyske og har 
boet både i Århus og i det sønderjyske, inden jeg 
med familien flyttede til Vildbjerg-egnen for 7 år si-
den. Familien består af  Niels Kristian, som jeg snart 
har været gift med i 25 år, samt 4 børn mellem 4 
og 19 år. Lovsang er for mig et åndehul i en til tider 
hektisk hverdag. Den peger på det evigt gyldige 
evangelium, om at vi alle må træde hen for Guds 
trone, med alt hvad vi har af  sorger, bekymringer og 
glæder. Med stor ærbødighed og glæde tiltræder 
jeg stillingen 1. november, og ser frem til at møde 
kor, minikonfirmander og resten af  de mennesker 
der udgør Sdr. Felding og Troldhede sogne.

Elsebeth N.  
Kvistgaard



Gudst jenester i  Sdr.  Felding

December
Sø.  3.  kl. 19.00  1.s.i advent  Familiegudstj. med Luciaoptog v. børnekoret, se s. 7

Sø.  10.  kl. 11.00  2.s.i advent  Morten Meiner

Sø.  17.  kl. 11.00  3.s.i advent  Familiegudstjeneste Frokost og Julefest
    i Missionshuset, se omtale s. 7

Sø.  24.  kl. 13.00 og 15.30  Juleaften.  Spillemændene medvirker, se nederst!

Ma.  25.  kl. 11.00  Juledag

Ti.  26.  Ingen gudstjeneste  Julefrimesse i Skarrild kl. 10.00

Sø.  31.  kl. 11.00  Julesøndag

Januar
Ma.  1. Ingen gudstjeneste.  Nabogudstj. i Troldhede kl. 14.00 med kirkekaffe

Sø.  7.  kl.  9.30  1.s.e h.3 k.  Morten Meiner

Sø.  14. kl. 11.00  2.s.e.h.3 k.

Fr.  19.  kl. 16.30   Spagettigudstjeneste. Se s. 7

Sø.  21.  kl.  9.30  Sidste s.e.h.3 k.

Sø.  28.  kl. 19.00  Septuagesima  Worship After Dark. Se s. 5!
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Februar
Sø.  4.  kl.  9.30  Seksagesima

Sø.  11.  kl. 14.00  Fastelavn  Gudstjeneste i Hallen. Se omtale s. 7

Sø.  18.  kl. 11.00  1.s.i fasten

Sø.  25.  kl. 19.00  2.s.i fasten  Worship After Dark. Se s. 5

Gudstjenester på Engholmcentret
Lø.  23. dec.  kl. 10.30  Julegudstjeneste v. Orla Villekjær Kirkekaffe kl. 10.00 på Langelinie

To.  4. jan.  kl. 10.30  v. Morten Meiner Kirkekaffe kl. 10.00 på Langelinie

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

Spillemændene 
medvirker 24. dec.  
ved julegudstjenesterne
Igen i år glæder vi os til at høre GRUbbEN, som 
vil spille ca. ½ time før hver julegudstjeneste. Fra julegudstjenesten sidste år



Menighedskalender i Sdr. Felding
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Hvor intet andet er nævnt,  
starter møderne kl. 19.30.

WAD 28. jan. og 25. feb.
Begge søndage kl. 19.00. Efter WAD kaffe, 
kage m.v. i Sognehuset.

Velkommen til en rytmisk gudstjeneste med 
en blanding af salmer og nyere lovsange. 

December
Fr.  1.  kl. 17.30  Adventsfest med fællesspisning i Missionshuset for hele familien.

On.  6.   Café-aften i Missionshuset.

Sø.  17.   Julefest med frokost i Missionshuset 
   efter gudstjenesten kl. 11.00, se s. 7

Januar
Ma.  8. – on. 10. Evangelisk Alliances bedemøde i Missionshuset.

On.  17.   Møde i Missionshuset v. Erik Nikolajsen, præst i Vorgod.

On.  24.   Man samles i de forskellige bibelkredse.

To.  25.  kl. 14.30   Torsdagssamvær i Missionshuset v. pastor em. Thomas Christensen,  
Hv. Sande. Emne: »Folkeliv og kirkeliv på Klitten«.

Ma.  29.   Bibelkredsen hos Bodil og Carsten Tygesen, Præstevænget 149.

On.  31. kl. 19.30-21.30:   Dialogaften i Sognehuset.  
Emne: Jesu liv, død og opstandelse – historie eller nutid? Se omtale s. 8!

On.  31.   Café-aften i Missionshuset.

Februar
Lø.  3.   Højskoledag i Det legende Hus, se omtale s. 8!

On.  7.   Se annonce i ugeposten.

On.  21.   Møde i Missionshuset v. Torsten Nielsen, pædagog på HERA gården.

To.  22.  kl. 14.30   Torsdagssamvær i Missionshuset  
v. søndagsskolekonsulent Hanne K. Petersen, Herborg.

Ma.  26.  kl. 9.30-11.30: Højskoleformiddag, se omtale s. 9!

Ma.  26.   Bibelkredsen hos Ruth og Frede Madsen, Mølholmvej 8.

On.  28.   Man samles i de forskellige bibelkredse.

Marts 
To. 1.  kl. 19.30-21.30: Dialogaften i Sognehuset. Emne: Kirken – hvad vil vi med den? - Se s. 8
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Sdr. Felding

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 
Formand for aktivitetsudvalget
anettebrinch63@gmail.com
4044 8831

Flemming Jensen
Kontaktperson
fjensen@fiberpost.dk
9719 5546

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

Orla Villekjær
Sognepræst
orvi@km.dk - 9719 8091

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

Organist
Elsebeth N. Kvistgaard
organisten@sdrfeldingkirke.dk
4022 3205

Gospel FC
Henvendelse til organisten

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 / børnekoret
– 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
mr-kasserer@sdrfeldingkirke.dk
2323 9277



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

18. jan. Clara Dreier Friese, Grønningen 3, Troldhede
22. feb. Anna-Laura Gydum Nielsen, Skovbjergvej 22

Tillykke med dåbsdagen og god læselyst!

Kirkelige handlinger i Sdr. Felding
Døbt:
 1. okt. Elena Møller Ingversen, Vesterbjergevej 9
 8. okt. Anthon Kjær Rindom, Bjergevej 55

Tillykke og velkommen i menighedens fællesskab!
Begravet/bisat:
 4. aug. Petra Marie Nissen, Nørregade 11 B, 29
18. aug. Jenny Vig Merrild, Sandfeld Alle 25, 4
 6. sep. Sonja Petersen, Søndergade 1
26. sep. Kurt Eg Nielsen, Nørregade 11 B, 3
 6. okt. Grethe Lund Kristensen, Nørregade 11, 2

Æret være deres minde

Der indkom
3. sept: Høstoffer kr. 7.265,- Hjertelig tak for enhver gave!

Menighedsrådet
afholder offentlige møder i Sognehuset følgende dage

Torsdag d. 25. jan. kl. 19.00
Torsdag d. 22. feb. kl. 19.00

Sdr. Felding

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

Fastelavnsgudstjeneste søndag d. 11. feb. kl. 14.00
Vel mødt i Det legende Hus til årets traditionsrige faste-
lavnsgudstjeneste med kaffe, fastelavnsboller mm – og 
ikke at forglemme: tøndeslagning! Kirkens børnekor og 
kirkeklovnen medvirker. Med h.t. program og pris: se an-
nonce i Ugeposten samt på www.SdrFelding.dk

Familiegudstjeneste og julefest
søndag d. 17. dec. kl. 11.00

Efter gudstjenesten julefrokost 
og dans om det festligt pyntede  
juletræ i Missionshuset.

Velkommen til en festlig  
optakt til julens højtid.

SpagettiGudstjeneste
fredag d. 19. jan. kl. 16.30

Kirkeklovnen og kirkens børnekor (som til den tid har 
fået nyt navn)
medvirker. 

Efter gudstjenesten  
pasta, hygge og leg  
i Sognehuset. 

Pris for voksne:  
kr. 30,-.

søndag d. 3. dec. kl. 19.00

Vi fejrer det nye kirkeårs start med familiegudstjeneste 
søndag d. 3. dec. kl. 19.00. Børnekoret går lucia-optog 
og synger forventelig også med og for os.

Lucia
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Sdr. Felding og Troldhede

Dialogaftener i Sognehuset
Menighedsrådet inviterer alle i sognet til at være 
med til 4 aftener med samtale og dialog om tro og 
kirke. Vi ønsker gennem disse aftener at gøre kir-
ken endnu mere aktuel og nærværende for alle i 

vort sogn. De to første er afviklet. Velkommen til 
de to sidste i januar og marts. Enhver er velkom-
men, og kaffe m.v. koster kr. 30,-.

Menighedsrådet

Højskoledag i Det legende Hus 
lørdag d. 3. feb. kl. 9.30-15.00

Sdr. Felding Kulturforening, Indre Mission samt Menighedsrådet inviterer til ny 
spændende højskoledag i Det legende hus. Pris for hele dagen er kr. 200,-. Vi får 
besøg af  to spændende foredrageholdere, Sdr. Felding-drengen, journalist Poul Pil-
gaard samt den landskendte tidligere organist og komponist i Skjern, Willy Egmose. 
Aksel Hostrup vil glæde os med sit spil til de sange og salmer, som vi i løbet af  
dagen skal synge. Martin Arnbjerg vil lede os gennem dagen. Enhver er velkommen!

Program for højskoledagen:
09.30  Kaffe og et rundstykke
10.00  Foredrag ved Poul Pilgaard: »Den falske krigshelt«
12.00  Tapas-bord fra Klods Hans. Øl, vin og sodavand kan købes
13.00   Willy Egmose tager os med rundt i det musikalske  

landskab, også i egne kompositioner
14.30  Kaffe, kage m.v.

Af h.t. forplejningen: Tilmelding til Lene Schmidt på 2085 2110 senest mandag d. 29. jan.

3. aften onsdag d. 31. jan. kl. 19.30-21.30
Emne: Påsken – hvorfor er Jesu død og opstan-
delse så afgørende?

Hvilket bil-
lede har vi 
af Jesus?
De fleste er 
enige om, 
at han er 
det store for-
billede for 
næstekær-

lighed. Men er det nok? Bibelen fortæller, at 
han opstod påskemorgen. Hvilken indflydelse 
har denne begivenhed på vores billede af Je-
sus? Har denne begivenhed betydning for vo-
res tro og det liv vi lever som kristne? 
Hvad betyder Jesu død og opstandelse for vo-
res egen død?

4. aften torsdag d. 1. marts kl. 19.30-21.30
Emne: Kirken i nutid og fremtid

Kirken er på landsplan i defensiven. Mange 
steder er der som her hos os gode erfaringer 
med spagettigudstjenester, rytmiske gudstje-
nester og andre særgudstjenester. Men delta-
gelse i søndag-formiddags-gudstjenesten er 
klart nedadgående! Er kirken en service-insti-
tution, en samfundsbærende sammenhængs- 
faktor, en antikveret tradition – eller er den af-
gørende for os selv og vore børn? Hvor meget 
vil vi egentlig 
satse på at væ-
re aktivt med i 
kirkens liv?
Er deltagelse i 
kirkens liv nød-
vendig for vores 
tro?

P. Pilgaard W. Egmose
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Sdr. Felding og Troldhede

Højskoleformiddag 26. feb.
kl. 9.30-11.30 med »Leifs kvarter«, Anne-Maries »Krop 
og bevægelse« Elin og Martins »Kulturel godbid« samt Or-
las »Åndelig godbid«. Formiddagen garneres med sange og 
salmer samt kaffe, rundstykke m.v. à kr. 25,-. Har nogen brug for 
kørsel, da kontakt dagen før Anna Lomholt på 3011 8591.

Minikonfirmander ved Sdr. Felding  
og Troldhede kirker
Til foråret starter der to nye hold minikonfirmander for 3. klasserne, 
ledet af organist Elsebeth N Kvistgaard. 

Vi vil gennem sjov, leg og historier lære kirken og kristendommen 
bedre at kende. Minikonfirmand vil komme til at foregå om torsdagen 
kl. 14 og vi vil mødes seks gange. 

Torsdag den 1. februar starter der et hold i Troldhede og den 
5. april i Sdr. Felding.

Kor ved Sdr. Felding og Troldhede kirker
Som ny organist i Sdr. Felding og Troldhede kirker glæder jeg mig særligt til at 
komme i gang med korene! Det skal være sjovt at gå til kor, samtidig med at man 
lærer nyt, så man ikke kommer til at kede sig. Det skal lyde godt, men vi skal 
også have det hyggeligt! 

• I Troldhede er der kor onsdag kl. 15.10-16.15 med start den 8. november
• I Sdr. Felding er der kor torsdag kl. 15.10-16.15 med start den 9. november 

NYT NAVN
Korene har ikke fået navn endnu, men det kan I forhå-
bentligt hjælpe med. Har I nogle gode idéer, må de 
meget gerne medbringes til første øvegang. Der vil 
være en forfriskning, så vi ikke forstyrres af en rum-
lende mave. Er du i tvivl om, at kor er noget for dig, er 
du velkommen til blot at komme og prøve at være med 
et par gange, og tag bare en ven med. Vi ses!



Gudst jenester i  Troldhede
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December
Sø.  3.  kl. 13.00  1.s.i advent  Familiegudstj. med Luciaoptog v. børnekoret, se s. 13

Sø.  10.  kl. 14.00  2.s.i advent Julekoncert med Gospel FC

Fr.  15.  kl. 16.30   Julespagettigudstjeneste med efterfølgende julefest
    i Missionshuset, se s. 13

Sø.  17.  kl. 14.00   Jubilæumsgudstjeneste. Biskoppen medvirker, se nedenfor

Sø.  24.  kl. 14.15  Juleaften

Ma.  25.  kl.  9.30  Juledag

Ti.  26.  Ingen gudstjeneste  Julefrimesse i Skarrild kl. 10.00

Sø.  31.  Ingen gudstjeneste  Gudstjeneste i Sdr. Felding kl. 11.00

Februar
Sø.  4.  kl. 11.00  Seksagesima

Sø.  11.  kl. 10.00  Fastelavn  Gudstjeneste i Hallen, se s. 14!

Sø.  18.  Ingen gudstjeneste  Gudstjeneste i Sdr. Felding kl. 11.00

To.  22.  kl. 19.30   Gudstjeneste v. præst Roar Steffensen, Hedensted

Sø.  25.  kl. 16.00  2.s.i fasten  Pizzagudstjeneste

Januar
Ma.  1.  kl. 14.00  Nytårsdag Indsamling til Det danske Bibelselskab. Kirkekaffe, 
    se side 11!

Sø.  7.  kl. 11.00  1.s.e.h.3 k.  Klaus Buch Møberg

Sø.  14.  kl.  9.30  2.s.e.h.3 k. 

Sø.  21.  kl. 11.00  Sidste s.e.h.3 k.  Indsamling til Y’s Mens Missionsprojekt

Fr.  26.  kl. 16.30   Spagettigudstjeneste, se s. 13!

Sø.  28.  kl.  9.30  Septuagesima

Troldhede kirke 110 år
Søndag d. 17. dec. fejrer vi kirkens 110-
års fødselsdag med en festgudstjeneste kl. 
14.00, hvor biskop Elof  Westergaard præ-
diker. Efter gudstjenesten er menighedsrå-
det vært ved kirkekaffe i Missionshuset. 

Enhver er velkommen. Menighedsrådet



Menighedskalender i Troldhede
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Hvor intet andet er nævnt, 
starter møderne i kl. 19.30.

December
Ti.  5.   De forskellige bibelkredse mødes.

Ti.  12.   Julehygge i Missionshuset

Fr.  15.  kl. 16.30   Jule-spagettigudstjeneste med efterfølgende spisning og hygge 
   i Missionshuset, se s. 13

Fr.  29.  kl. 14.30  Julefest i Missionshuset v. fritidsforkynder Arne Olesen.

Januar
Ti.  2.   De forskellige bibelkredse mødes.

Ma.    8. – to. 11.  Evangelisk Alliances bedemøde i Missionshuset.

Ti.  16.    Alle Hjem-aften i Missionshuet v. fritidsforkynnder Stefan Loof, Kolding.
   Emne: »Skabelse contra evolution – gør det nogen forskel«?

Ti.  23.  kl. 18.00   Møde i Missionshuset med fællesspisning.  
Forkyndelse v. Peter Bo Kristensen, Bording.

To.  25.  kl. 14.30   Torsdagssamvær i Missionshuset v. bedemand Hans Pedersen, Videbæk.
   Emne: »De svære spørgsmål og beslutninger«.

Fr.  26.  kl. 9.30-11.30 Højskoleformiddag i kirkens menighedslokaler. Se omtalen på bagsiden!

Ti.  30.   De forskellige bibelkredse mødes.

Februar
Ti.  6.   Alle Hjem-aften v. Helene Svendsen, Videbæk.

Ti.  13.   Temaaften om tro. Indslag ved lokale kræfter.

Fr.  23.  kl. 9.30-11.30 Højskoleformiddag i kirkens menighedslokaler. Se omtalen på bagsiden!

Møderække i uge 8:

Ti.  20.   Møde i Missionshuset v. Mogens Svendsen, Videbæk.

On.  21.   Møde i Missionshuset v. Martin Gydersen, Hv. Sande.

To.  22.   Gudstjeneste i kirken v. præst Roar Steffensen, Hedensted. Kirkekaffe.

Lø.  24.   IM kredsen inviterer til bibelundervisning v. Sprint i Ringkøbing Missionshus.

Ti.  27.   De forskellige bibelkredse mødes.

Ma. 1. jan. kl. 14.00:

Nytårsgudstjeneste
Efter gudstjenesten i kirken byder vi det nye år 
velkommen med et glas champagne. Herefter 
kirkekaffe. Enhver er velkommen. Menighedsrådet



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
Elsebeth N. Kvistgaard
organisten@sdrfeldingkirke.dk
4022 3205

Gospel FC
Henvendelse til organisten

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 / børnekoret
– 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
30. juli  Malthe Dalgaard Holm, Torvegade 66, Give
12. aug. Ingrid Grøn Lillelund, Stadionalle 1
24. sept.   Lauge Kudsk Rabjerg, Fruerbyvej 15,  

Sdr. Felding

Tillykke og velkommen i menighedens fællesskab!

Viet/velsignet:
12. aug.  Lisbeth Grøn Lillelund og Christian Grøn  

Lillelund, Stadionalle 1
Hjertelig til lykke!

Troldhede

Menighedsrådet
afholder offentlige møder i kirkens lokaler

Torsdag d. 8. feb. kl. 19.00
Enhver er velkommen!

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

Advent
29.11. - 21.12.

Mit hjerte altid 
vanker

Den yndigste 
rose er funden

Gør døren høj, 
gør porten vid

Nu kom der bud 
fra englekor

Nu tændes  
tusind julelys

Jul
22.12. - 31.12.

Her kommer, 
Jesus, dine små

Den yndigste 
rose er funden

Kom, alle kristne Et barn er født Født er vor 
Frelser

Vinter
1.1. - 28.2.

Et trofast hjerte Nobody knows Se, se, se, i nat 
er kommet sne

Vintertid Sig månen 
langsomt hæver

Klokkespillet i Troldhede kirke

SpagettiJULEgudstjeneste 
fredag d. 15. dec. kl. 16.30

Efter gudstjenesten spiser vi »julesul« i Missionshuset 
(kr. 50,- for voksne) – hvorefter vi danser og leger om 
juletræet! Velkommer til en festlig optakt til julens højtid.

Lucia 
søndag d. 3. dec. kl. 13.00

Vi fejrer det nye kirkeårs start med familiegudstjeneste 
søndag d. 3. dec. kl. 13.00. Børnekoret går lucia-optog 
og synger forventelig også med og for os. Efter gudstje-
nesten går vi i juleoptog til hallen, hvor der sædvanen 
tro er julemarked.

SpagettiGudstjeneste
fredag d. 26. jan. kl. 16.30

Kirkeklovnen og kirkens børnekor  
(som til den tid har fået nyt navn) 
medvirker. 

Efter gudstjenesten pasta,  
hygge og leg i Missionshuset. 

Pris for voksne: kr. 30,-.

Kids FC sidste år



Sognetur til Lutherland  
 18.-23. sept.

LUTHER_ 
Og Reformationen

Sognerejse - Troldhede, Skarrild, Ilderhede, Karstoft, Sdr. Felding og Assing Sogne

Unitas Rejser er eksperter i at skabe fælles oplevelser. Vi klarer detaljerne - I får tid til nærhed, fordybelse, refleksion, ny indsigt, større udsigt og til at skabe gode minder sammen.

Med dansk rejseleder!

18. - 23. september 2018
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Spændende tur til 
slottet Wartburg, hvor 
Luther var »fange«.

Slotskirken i Wittenberg, 
hvor Luther på kirkens 
dør slog sine teser op.

Brochure i kirkernes våbenhuse. Nærmere oplysninger  
hos graver Flemming Najbjerg, 2311 9694.

Fastelavnsgudstjeneste søndag d. 11. feb. kl. 10.00

Vel mødt i Troldhede Hallen til årets traditionsrige faste-

lavnsfejring med gudstjeneste, Toves brunch, kaffe mm 

– og ikke at forglemme: tøndeslagning! Kirkens børnekor 

og kirkeklovnen medvirker. Med h.t. program og pris: se 

annonce i Spjald-Videbæk Avis samt på Troldhede.nu

Troldhede



Konfisiden
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Velkommen til
DE NYE KONFIRMANDER

HUSK…
KONFIRMATIONSTØJ
Fredag d. 5. jan. kl. 16.00-19.00: Kom og find 
smart og næsten gratis brugt konfirmationstøj. 

KONFIRMANDFORÆLDREAFTEN
Torsdag d. 11. jan. kl. 19.00-21.00

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

KONFIRMATIONER
Sdr. Felding: søndag d. 29. april. 7A kl. 9.00 - 7B kl. 11.00

BLÅ MANDAG: Mandag d. 30. april

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

EFTER-KONFIRMATIONSLEJR I POLEN
Onsdag d. 23. til søndag d. 27. maj

SPONSORLØB 
Hjertelig tak for små 40.000  kr. 
som Sdr. Feldings konfirmander 
kørte ind. Flot! Henrik, nr. 3 for-
rest fra venstre, blev nr. 1 samlet. Tillykke!

Fredag d. 5. jan. kl. 

16-19: Kom og find 

dit konfirmationstøj.

Venlig hilsen 

Menighedsrådet

GENBRUG ER GULD
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Højskoleformiddage  
i Troldhede

Følgende fredag formiddage kl. 9.30-11.25: 26. jan, 23. feb. samt 23. marts

Borgerforeningen og Menighedsrådet inviterer 
til noget helt nyt i Troldhede: Højskoleformid-
dage i kirkens nye lokaler. 

Et udvalg bestående af Rita Jensen, Tove Køl-
bæk, Lene og Bertel Jensen, Hans Christensen 
samt Orla Villekjær har sat et program sam-
men, som vi håber vil samle en stor flok. 

Vi ønsker en hyggelig, glad, oplysende, udfor-
drende og udbytterig formiddag – som en skøn 
blomstereng med mange forskellige blomster 
og et spændende liv. 
Billedet af bænken ved Kulsø, flot i sin vinter-
dragt, understreger, at vi hver gang ønsker at 
sætte os ned og nyde at dykke ned 
i Troldhedes spændende fortid. 

Programmet kan ændre sig fra gang til gang, 
men vil typisk være sådan:

Programmet fredag d. 26. januar:

09.30   Velkomst v/Hans Christensen  
– herefter kaffe og et rundstykke

10.00  Lokalhistorisk kvarter v/Bertel Jensen

10.20  Krop og bevægelse v/Tove Kølbæk

10.30   Kulturel godbid – denne gang ved Lene 
Jensen om vores verdensberømte dig-
ter Karen Blixen

11.00  Åndelig godbid v/Orla Villekjær

11.25  Senest sluttidspunkt

Formiddagen garneres af dejlige sange og sal-
mer fra især Højskolesangbogen
Enhver er velkommen

Arr: Borgerforeningen og  
Menighedsrådet NYT


