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Et nytår nærmer sig. Faktisk er der 
to af slagsen, for kirken holder nyt-
år første søndag i advent, og kalen-
deren skifter til 2021 den første 
januar. Noget nyt er på vej. Vi ved 
bare ikke, hvad der er i vente. Det 
er nu, folk begynder at evaluere på 
det forgangne år og overveje, hvad 
de gerne vil nå i det nye år. Men på 
en måde kan man sige, at nyt og 
gammelt ikke er modsætninger. 

 
Se, jeg gør alting nyt! Sådan står 
der skrevet i Johannes Åbenbarin-
gens kapitel 21. Det er skrevet i 
fortiden, men det drejer sig om 
fremtiden, fordi ordene refererer til 
den sidste normale dag i Jordens 
historie, som vi kender den. Denne 
dag kaldes også »den Yderste Dag«. 
Folk har ofte spået om, hvornår 
dagen vil komme. Den eneste der 
ved, om tidspunktet er korrekt, er 
Vor Herre selv. Mange har tidlige-
re forsøgt at forudsige Dommedag 
med meget ringe succes. For kun 
én kender dagen og timen. Dog 
kan vi tro fuldt og fast på, at Her-

ren er med os, uanset om vi er i 
2020, 2021 eller et hvilken som 
helst andet år. I den forstand vil 
der måske ikke være den store for-
skel på det forgangne år og det, der 
skal komme. På forunderlig vis 
kædes det gamle sammen med det 
nye gennem en profeti fra Åbenba-
ringen, hvor noget fra fortiden er 
skrevet om fremtiden, og Guds ord 
om, at Han vil være med os alle 
dage indtil verdens ende. Og netop 
på den baggrund kan man sige, at 
vi godt ved noget om, hvad vi kan 
vente os af det nye år og af fremti-
den. Det hele er ikke uvist. Vi ved, 
at corona ikke er væk – endnu. Vi 
ved, at der vil komme både glæder 
og udfordringer i det nye år. Egent-
lig er der kun én ting, vi kan være 
sikre på: 

Jesus Kristus er den samme i går og i 
dag og til evig tid. (Hebr. 13.8)

Selv om verden fornyes, er der altså 
stabilitet i troen. Vi kan vente os, at 
Gud er med sine børn, uanset hvad 
vi laver, hvor vi befinder os, og 
hvordan vi har det. Det nye år vil 
helt sikkert byde på overraskelser. 
Hvem vidste for et år siden, at dette 
år ville blive så præget af corona?

Kunsten er at have Gud med i tan-
kerne hele året igennem, uanset 

Fortsættes på næste side

Fortid og fremtid  
ved årsskiftet
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KIRKEKAFFE  
Nr. Vium-Herborg menig-
hedsråd serverer kaffe efter 
den første kl. 9.00 gudstjeneste 
hver måned. Troldhede me-
nighedsråd serverer kaffe efter 
alle gudstjenester kl. 9.00.

DAG KIRKEÅRET NR. VIUM HERBORG TROLDHEDE PRÆST/ANDET

DECEMBER
6. 2. s. i advent 9.00 GN - Kirkekaffe

13. 3. s. i advent 10.30 9.00 Kirkekaffe i Herborg
20. 4. s. i advent 9.00 10.30 Kirkekaffe i Nr. Vium
24. Juleaften 14.00 12.30 15.30 NSK, Kuben, Troldhede Hallen

Indsamling
25. Juledag 10.30 9.00 Kirkekaffe i Troldhede
26. 2. juledag 9.00 10.30 Emeritus
27. Julesøndag 10.30 9.00 Emeritus

JANUAR
1. Nytårsdag 14.00 12.00 Skriftemål, indsamling
3. Helligtrekonger 9.00 10.30

10. 1. s. e. H3K 10.30 19.00
17. 2. s. e. H3K 10.30 9.00
24. S. s. e. H3K 9.00 10.30 Nr. Vium: Gert Nicolaisen

Troldhede: Emeritus
31. Septuagesima 10.30 9.00

FEBRUAR
7. Seksagesima 10.30 9.00

14. Fastelavn 9.00 10.30 Fastelavn
17. Onsdag 19.00 Skriftemål
21. 1. s. i fasten 10.30 9.00
28. 2. s. i fasten 10.30 9.00 Herborg: Emeritus

Troldhede: Gert Nicolaisen

Gudstjenestelisten er med forbehold, da ændringer kan forekomme. Se venligst avisen eller sogn.dk

GUDSTJENESTER

om vi møder gode eller dårlige 
dage. Enhver dag er en gave og 
ikke nogen selvfølge. Når vi 
går ind i det nye år, må vi der-
for tænke på det som Herrens 
år, fordi det kommer fra Ham. 
I tidligere tider skrev man A.D. 
i forbindelse med årstal. Det er 
en latinsk forkortelse for Anno 
Domini og betyder netop 

»Herrens år«. Alle år har været 
og vil være Herrens år. Hans 
vilje sker altid fyldest, uanset 
om vi vil det eller ej. 

Derfor kan vi istemme koret i 
de danske kirker, når der syn-
ges »Vær velkommen Herrens 
år, og velkommen herhid«. 

Godt nytår!
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENESOGNEPRÆST OG MENIGHEDSRÅD ORIENTERER

CORONA- 
PROBLEMATIKKEN

Vi lever i en tid, hvor forholdene ændrer sig 
dag for dag. Kun Gud ved, hvordan det ser 
ud om en måned. Forsamlingsforbud og luk-
ning af diverse arrangementer kan fra rege-
ringens og myndighedernes side komme med 
kort varsel.
Alle former for sociale tiltag, som foregår 
udenfor gudstjenestelig sammenhæng, kan 
således muligvis blive aflyst - også med kort 
varsel. Hvis et arrangement aflyses, vil det 
blive meddelt ved søndagens gudstjenester 
og om muligt i dagspressen eller andetsteds.
Vi glæder os til de spændende arrangementer, 
der er blevet planlagt, og håber på, at de alle 
kan gennemføres. Vi arbejder ufortrødent 
videre, som var det helt sikkert, at de blev 
gennemført, vel vidende, at mange arrange-
menter hænger i en tynd tråd i disse dage. 
Skulle det ske, at noget bliver aflyst, vil vi i 
stedet gennemføre et lignende arrangement 
senere. Datoerne for de nye arrangementer 
vil i så fald blive annonceret i det kommende 
kirkeblad, men nærmere omtale af arrange-
menterne vil ikke blive gentaget, hvis de er 
bragt én gang.

DÅB I PASTORATET
Grundet corona, som begrænser antallet af 
folk, vi må være i kirken på én gang, flyttes 
alle fremtidige dåbshandlinger til at ligge 

om lørdagen frem-
over, indtil forhol-
dene vedrørende kir-
kegang normaliseres.

Vi håber på forståelse 
af dette. 

JULEAFTEN 2020
Da vi grundet corona ikke må være så mange 
i kirkerne, har menighedsrådene besluttet, at 
alle gudstjenester juleaften i år flyttes til de 
lokale sportshaller.
Det betyder, at der er gudstjeneste i Nørre 
Vium Sports- og Kulturcenter, i Kuben i 
Herborg samt i Troldhedehallen. Der er in-
gen gudstjeneste i kirkerne juleaften, men til 
gengæld er vi tilbage i kirkerne fra juledag.
I hallerne kan vi være flere sammen på én 
gang. Der vil være stillet sprit op ved ind-
gangen, og man fordeles i grupper efter, hvor 
mange man kommer. Hvis I er fire personer 
fra samme husstand, vil I blive henvist til et 
stoleområde, hvor der er 4 stole stillet sam-
men. Der er naturligvis 2 meters afstand til 
dem foran jer, bagved jer og til siden, så vi 
sammen kan synge julen ind med de smukke 
salmer og glædes over juleevangeliet uden at 
skulle bekymre os.
Forhåbentlig bliver det første og eneste gang, 
vi er nødsaget til at fejre julens komme uden-
for kirkerummet. 
Tidspunkterne for de enkelte gudstjenester 
fremgår af gudstjenesteplanen her i bladet.
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NYT FRA NR. VIUM-HERBORG MENIGHEDSRÅD

Gud og Gourmet er kommet til Vestjylland i sel-
skab med den nye præst. Har du samme hobby som 
ham – det vil sige finere madlavning? 

Så læs videre her…

Kunne du tænke dig at være med til at lave en fest-
middag på seks til syv retter per gang og nyde det i 
godt selskab med andre fra lokalområdet?

Kunne du tænke dig at delagtiggøre andre i din 
viden om årgangsvine eller lære mere om dem?

Har du interesse for de rigtig store og svære kristne 
emner?  Såsom hvordan Jesus kan være både Gud 
og mand på samme tid?

Eller hvorfor Gud ikke griber ind overfor verdens 
ondskab, når Han er almægtig og kærlig?

Så er jeg sikker på, at Gud og Gourmet er noget for 
dig. Vi mødes kl. 13 i industrikøkkenet ved Nørre 
Vium Sports- og kulturcenter. Dagen indledes med 
en andagt, hvor et større kristent diskussionstema 
præsenteres ved en andagt. Derefter går vi i køk-
kenet og laver mad til den store guldmedalje. Un-
dervejs kan vi diskutere det store emne, som er ble-
vet introduceret. Hyggesnak er da også en helt 
naturlig del af foretagendet. Klokken 19 sætter vi 
os til bords, og her er der mulighed for at invitere 
sin bedre halvdel til at komme og være med. Mid-
dagen indledes med bordbøn og endnu en andagt 
– en videreudvikling af det emne, der blev introdu-
ceret til at begynde med. Der serveres årgangsvin 

til hver ret for dem, der måtte have 
lyst til det.

Mad og vin præsenteres for 
hver ret, så alle ved, hvad 
de får at spise og drikke. 

Vi nyder hinandens sel-
skab og maden indtil om-
kring kl. 23, hvor alle går 
hver til sit - efter en af-
sluttende andagt, som 

runder dagens emne af.

Der er brugerbetaling på Gud og Gourmet. Da alt 
laves fra bunden, og der ikke gåes på kompromis 
med hverken vin eller råvarer, må der beregnes en 
vis udgift til deltagelse. Udgifterne er som regel 
mellem 250 og 400 kroner per kuvert, alt efter om 
du gerne vil have vin til eller ej. Det lyder måske 
dyrt? Hvor går du hen og får mellem 6 og 7 retter 
med vinmenu til samme pris? 

Kænguru, kamel og vildsvin er ikke gratis. Som re-
gel tilstræbes det at skaffe sådan noget eksotisk kød 
til hovedretten, så vi også får udvidet vores kulina-
riske horisont undervejs.

For nærmere information og tilmelding, kontakt 
præsten, Jens på telefon 20 23 37 30.

Gud og Gourmet bliver cirka hver tredje måned, altid 
en lørdag, altid fra kl. 13 og altid i Nørre Vium 
Sports- og kulturcenter.

Første gang er: Lørdag, d. 9. januar 2021.

GUD OG GOURMET

SALMESANGSAFTENER 
KL. 19.00

Indtil videre må disse ikke gennemføres p.gr.a. 
corona. Vi offentliggør aftener, så snart det er 
muligt. Organist Margit Toftdahl
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Det er med stor tilfredshed vi kan konstatere, at 
såvel i Nørre Vium som Herborg Sogn, er der valgt 
et fuldtalligt Menighedsråd i første valgrunde (15. 
sept. 2020) og der i begge Menighedsråd er valgt 
suppleanter. Stort tillykke til de valgte og tak til alle 
der mødte op til afstemningen og derved medvir-
kede til demokratiet i folkekirken. Den første søn-
dag i advent tiltræder det nye Menighedsråd. 

Jeg vil gerne sige tak for 16 spændende år i Menig-
hedsrådet, tak for samarbejdet igennem årene såvel 
med Menighedsråd, som præster og medarbejder. 
Der har været mange opgaver af de større kan bl.a. 
nævnes i Nørre Vium og Herborg, har vi nu i to 
periode haft fælles Menighedsråd og fra den 1. juni 
2020 har vi nu et fælles pastorat med Troldhede, 
som åbner op for nye muligheder i det kirkelige ar-
bejde. Præstegården er blevet totalt renoveret, men 
den sag som har fyldt mest, er det nye orgel i Her-
borg kirke, som har været på dagsorden i snart 10 
år, men nu nærmer sig sin afslutning. Det kan vi 
alle glæder os over og det vil blive et stort aktivitet 
for kirkelivet fremover.                                                                                                                                    

Endnu engang velkommen til det nye Menigheds-
råd og stor tak til alle for tilliden igennem de 16 år.

Med venlig hilsen Leo Berwald

VELKOMMEN TIL DET NYE MENIGHEDSRÅD

VELKOMMEN
Til det kommende menighedsråd er valgt føl-
gende medlemmer:

For Nr. Vium sogn: 
Helle Boel, Marie Kruse Eriksen, Thue Kier-
kegaard Madsen
Stedfortræder: Einar Mikkelsen

For Herborg sogn: 
Jette Jensen Kjærgård, Johannes Weinkauff 
Jacobsen, Albert Dyrvig, Maren Margrethe 
Madsen, Villy Svinth.
Stedfortrædere: Ella Poulsen, Jens Anthon 
Nørremark

Endnu engang velkommen til jer alle, håber I 
bliver rigtig glade for jeres valg.

GLIMT FRA SOGNENEMenigheden sidder 
spredt i Nr. Vium 
kirke under corona.

Medvirkende i Hvide Sande 
Masterclass gav koncert i Herborg 
kirke den 26. september.

6
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NYT FRA NR. VIUM-HERBORG MENIGHEDSRÅD

Vores orgel i Herborg skrider planmæssigt frem, 
når dette læses spiller orglet med al den fylde og 
klang, som det besidder. Det har været en stor op-
levelse at være med hele vejen, fra de første tanker 
om orglet blev gjort og så til nu, hvor det står der.

Jeg kan ikke højt nok rose Marcussen & Søn orgel-
byggerne, for det helt fantastiske samarbejde vi har 
haft med dem. Det er indbegrebet af dedikerede 
medarbejdere vi har mødt. Hver gang vi har ringet 
til dem, ønsket at besøge dem eller have besøg af 
dem, har vi kun mødt mennesker, der har anstrengt 
sig til det yderste for at servicere os.

Her i august begyndte vi så at få det sat ind i kirken, 
og nu tre måneder senere spiller orglet i al sin glans 
i kirken. Også her har vi haft mulighed for at høre 
en masse om orgler og høre, hvordan lyden foran-
drer sig.

Vi har fulgt byggeriet fra orgelkonsulentens forsøg 
på at høre vore ønsker til orglet. Hvordan skal det 
tage sig ud i kirken, hvordan skal det klinge. Vi la-
vede udbud og valgte, hvem der skulle bygge orglet. 
Vi har været på besøg i orgelbyggeriet. Den gæve 
sønderjyde på tegnestuen, der ikke lod tvivl tilbage 
om her kunne man stole på, hvad der bliver sagt, 

snedkeren der kan sit håndværk, kan lave et flot or-
gelhus, kan lave de store træpiber, der skal bruges. 
De der laver trakturen, så ventilerne kan åbne og 
lukke præcist.  Pibestøberiet, hvor de præcis ved 
hvordan man forbereder en violastemme, eller in-
tonøren, der arbejder med en fagotstemme, der 
ikke må være 16 fod, men kun en fjerdedel og lyde 
som fuld størrelse. 

Alt dette bindes sammen af Claudia Zachariassen, 
der er syvende generation, der sammen med Svend 
Prip, vores orgelkonsulent sørger for, vi når derhen 
hvor vi tror, vi skal ende.

Vi glæder os over, vi er nået så langt og er kede af, 
vi har måttet skyde indvielsen til næste år forment-
lig palmesøndag, men det skal ikke tage glæden fra 
os over det instrument, der nu står i Herborg kirke. 
Vi glæder os til at invitere til gudstjeneste og til 
koncerter på det nye orgel.

ORGLET TIL HERBORG KIRKE
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INDRE MISSION 
DECEMBER
Ti. 1.   Kl. 19.00 Adventsmøde v. pastor Ole 

Vinther, Gudum. Bogbord ved Marianne. 
Ti. 8.  Bibelkredse.
Fr.  11.   Spaghettigudstjeneste med Spiren / Turbo 

julefest.
Ti.  15.  Julehygge.
Ti.  29.  Kl. 14.30 Julefest v. Bente og Leif Kjøller-

Rasmussen, Kibæk.

JANUAR
Ti.  5.   Nytårsfest : emne: »- på vej ind i 2021 - 

hvad tager du med fra 2020 ind i 2021«
Ma.  11.  Evangelisk alliance bedeuge.
Ti.  12. Evangelisk alliance bedeuge.
On  13. Evangelisk alliance bedeuge.
To.  14. Evangelisk alliance bedeuge.
Ma.  18. Kredsgeneralforsamling i Hanning. 
Ti.  19.  Alle Hjem ved Konsulent for kreativ  

forkyndelse Helle Noer, Børkop.
Ti.  26. Bibelkredse.

FEBRUAR
Ti.  2. Alle Hjem
Ti.  9. Bibelkredse.
Ti. 16.  Kl. 17,30-19.30 »Vinterhyggeaften« med 

spisning. 
Møderække:
Ti.  23.  Møde v. indremissionær Bjarne Hvidberg, 

Tistrup.
To.  25.   Møde v. Pens. rejsesekretær Arne Olesen, 

Fredericia.
Lø.  27.  Bibelundervisningsdag i kredsen v. Ung-

doms- og undervisningskonsulent Daniel 
Præstholm, Grindsted.

Hvor der ikke bemærkes andet, er møderne kl. 19.30. 
Adressen er: Missionshuset, Kirkegade 14,  

Troldhede, 6920 Videbæk

DET SKAL VI DA MED TIL ... I TROLDHEDE

JULESPAGHETTI
Det forlyder, at kirkeklovnen er blevet set i 
Troldhede. Han stod og gemte sig i et hjørne 
og virkede sur over, at han ikke havde fået 
sin vilje for nylig. Noget tyder på, at han er 
på vej tilbage og dukker op til julespaghet-
tigudstjenesten i Troldhedehallen fredag d. 
11. december kl. 16.30.
Det koster 60 kr. for voksne at deltage. Børn 
op til syvende klasse er gratis. Nu må vi se, 
om klovnen beslaglægger pengene. De var 
ellers tiltænkt at skulle dække for udgifterne 
til mad, fordi vi spiser sammen bagefter. 
Vi har flyttet det over i hallen for at gøre 
plads til flere.
Tilmelding foretages til  
Karin på tlf. 24 41 50 41  
senest 4 dage før.
De bedste hilsner fra  
børneklubberne,  
menighedsrådet  
og præsten.

NYTÅRS- 
GUDSTJENESTE  
I TROLDHEDE KL. 12
Efter gudstjenesten ønsker vi godt 
nytår med et glas champagne.

TORSDAGSSANG
Efter en lang pause er der igen sang i kirkens 
menighedslokale hver torsdag formiddag kl 
9.30. Pensionister og alle som har lyst til at 
synge, nyde en kop kaffe samt socialt sam-
vær er velkommen.

GUD OG GOURMET
Velkommen! Se rubrik under Nr. Vium-Herborg.

SALMESANGSAFTEN 
VED ORGANISTEN

Dato offentliggøres senere når det er muligt at af-
holde sangaftener.

1. januar
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NYT FRA TROLDHEDE MENIGHEDSRÅD

Konfirmation den 
12. september 
Vi ønsker konfir-
manderne tillykke
Luke Sekulic 
Højberg
Asta Marie Stampe
Alberth Olsen 
Hansen
Maria Moos 
Iversen
Anna Kirkegaard 
Sørensen
Katrine Rahbek 
Bojesen
Victor Møller 
Hansen

Det nye  
menighedsråd i  
Troldhede sogn, 
som tiltræder  
d. 29. november,         
1. søndag i advent
Mette Christensen
Kathrine Stampe
Jens Bjerregaard 
Futtrup
Jørgen Lomholt 
Nielsen
Sussi Bach  
Højmose
Menighedsrådet 
holder konsti- 
tuerende møde  
den 12. november.
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NY GRAVERMEDHJÆLPER
Pr. 1. november har menighedsrådet ansat en ny gravermedhjælper: 
Helene Boel som bor i Fjelstervang.
Vi byder velkommen til Helene og glæder os til samarbejdet.  (præ-
sentation andet steds)
Jeg er den nye gravermedhjælper her i Troldhede. Jeg hedder Helene 
Boel og bor ved Fjelstervang sammen med min mand. Vi har sam-
men 4 børn, hvoraf de to yngste børn bor hjemme.
Jeg har arbejdet med, og hjulpet mennesker i godt 25 år, og kunne 
tænke mig at prøve noget nyt. Jeg glæder mig til at være ude og jeg 
kan lide at have med blomster og planter at gøre, så jeg glæder mig 
til at arbejde på jeres velholdte kirkegård. Mvh Helene

NY SOGNEMEDHJÆLPER
Vi kan også byde velkommen til den nye sogne-
medhjælper Helle Boel. Helle starter i denne 
nyoprettede stilling pr. 1. november og er ansat 
til at arbejde i hele pastoratet
Præsentation
Jeg hedder Helle Vestergaard Boel. Jeg er en ro-
lig og tillidsvækkende person sidst i fyrrerne, der 
har let til smil og latter. Privat er jeg gift med 
Jens Christian og har 3 drenge på 19, 20 og 21 
år. Vi bor på en nedlagt ejendom midt imellem 
Nr. Vium og Troldhede, og her befinder vi os 
godt. Vi flyttede hertil i 2000.

Oprindeligt har 
jeg en køkkenbag-
grund, men blev 
omskolet til bank-
assistent. Krisen 
gjorde at jeg blev 
opsagt og måtte 
finde nye veje. 
Børnepasserjobbet 
har jeg befundet 
mig rigtig godt 

med de sidste godt 6 år, men behovet for kolle-
gaer tæt på har gjort, at jeg nu ønsker at gøre 
brug af mine tidligere joberfaringer.
Som et kristent menneske, der deltager i det kir-
kelige liv i mit sogn og nabosogne, betyder det 
meget for mig at kunne have mulighed for, at 
kombinere troen og arbejdet sammen. 
Mit ønske for dette job vil være at kunne gøre 
troen »mærkbar« overfor børnene, dvs. gennem 
krop, bevægelse og sang. Jeg vil finde det spæn-
dende, at skulle i gang med at undervise mini-
konfirmander og starte et børnekor op. Jeg er 
god til at synge og bruge musik og sang med 
tilhørende instrumenter i mit daglige arbejde i 
min private børnepasningsordning. Jeg synger 
selv i et kirkekor og et gospelkor. 
Mine erfaringer fra tidligere jobs er en stor fordel 
i jobbet som kirke og kulturmedarbejder. Jeg er 
vant til at have mange bolde i luften på en gang, 
og trives rigtig godt med det, og i at have en stor 
berøringsflade arbejdsmæssigt. Jeg engagerer 
mig meget i mit arbejde og er god til at struktu-
rere og planlægge. Helle Vestergaard Boel

Helene Boel
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KLOKKESPILLET  
I TROLDHEDE KIRKE

1- 23. december 
 7.45  Mit hjerte altid vanker
10.07  Den yndigste rose
11.35  Gør døren høj
15.45  Nu kom der bud fra englekor
18.45  Nu tændes tusind julelys

24. -31. december 
 7.45  Her kommer Jesus dine små
10.07  Den yndigste rose 
11.35 Kom alle kristne 
15.45  Et barn er født i Betlehem 
18.45  Født er vor frelser 

1. januar - 28. februar 
 7.45  Et trofast hjerte 
10.07  Guds menighed syng for vor skaber
11.35  Fyldt af glæde
15.45  Betesdasøjlernes indgang
18.45  Nu hviler mark og enge

Kirkebladet kan læses på: www.nrvium.info & www.6910herborg.dk - kalender kan læses på: www.sogn.dk

BESØG AF PRÆSTEN
Ønsker du et besøg af præsten i dit hjem,  
på sygehuset eller plejehjemmet - eller en 
samtale hjemme hos præsten - eller ved du, 
at én af dine kære gør det - så kontakt  
præsten, så vil han efterkomme ønsket!
Præsten kan udelukkende besøge sognets 
medlemmer på sygehuset, hvis han ved,  
at de er indlagt og kender deres fulde  
navn og adresse.

KIRKEBLADET
Ansvarshavende redaktør: 
Lene Mose Nielsen
Lmose@post.tele.dk / tlf. 23 25 04 69

Udgiver: 
Nørre Vium-Herborg 
og Troldhede menighedsråd

Layout & tryk:
Team Lynderup / Videbæk Bogtrykkeri A·S

HØSTGUDSTJENESTEN  
I TROLDHEDE  

DEN 29. SEPTEMBER 
Tak til menigheden for jeres høstoffer.
Vi havde en festlig gudstjeneste, hvor vi tak-
kede for årets høst. 
I alt indkom 6.650,- kr., som uddeles til vel-
gørende formål.

FARVEL TIL  
MEDARBEJDER

Den 15. september måtte vi sige farvel til 
Christina Rasmusen som har være graver-
medhjælper siden 2014 ved Troldhede Kir-
kegård. 
Vi ønsker Christina god vind fremover.
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DEN GODE HISTORIE

Tro, håb og kærlighed
Da jeg kom på landet her for en del år siden, 
kørte min mand mig rundt for at vise mig om-
egnen. En af turene gik forbi Sædding med 
mindestenen over Søren Kierkegaards familie 
og videre på den samme vejstrækning til den 
næste mindeplads med stenen over Herborg 
gamle kirke. For nogle dage siden kørte vi igen 
forbi mindestenen over Herborgs gamle kirke 
for at læse inskriptionen:

Her lå Herborgs gamle kirke
Sorte død blev dens øde

Underlig nok er denne mindesten meget aktuel 
i år med Covid-19, for i svære tider ser man til-
bage i historien. Den minder os om en epidemi 
nemlig Den sorte Død, som i 7 år rasede over 
hele Europa i 1300-tallet. I 1300- tallet døde en 
meget stor del af befolkningen af pesten, og 
hele sogne blev øde. Hvordan det vil gå med 
Covid-19 ved vi ikke, men under den nuværen-
de epidemi er der fortsat en kirke, hvor troen 

udfolder sig på mangfoldige og kreative måder. 
Kirken er til stede med sit budskab om tro, håb 
og kærlighed. 

Vores tro vil være med til at bære os som kirke 
igennem krisen, også selv om det vil koste livet 
for nogle ligesom ved de tidligere epidemier. Vo-
res håb rækker ud i fremtiden, alle ser fremad 
mod noget bedre, hvor vi igen kan leve normalt. 
Og imens vi lever i en svær tid, vil en af kærlig-
hedens gerninger være opfindsomhed til at gå 
nye veje, til at vise omsorg og hjælpe, hvor der er 
behov derfor. Kærlighed og kreativitet kan ud-
folde sig, og al angst og frygt går bort. Vi behø-
ver ikke at være bange. Al godt i fremtiden.

Med dette korte essay ønsker jeg at sige farvel 
og tak for samarbejdet med kirkeblad og me-
nighedsråd. Jeg giver hermed stafetten videre til 
pastoratets medarbejdere og de nye menigheds-
råd. Lene Mose Nielsen

Mindestenen  
for Herborg  
gamle kirke


