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DAG KIRKEÅRET NR. VIUM HERBORG TROLDHEDE

DECEMBER
10. 19�30 

Rytmisk gudst�
12. 3� s� i advent 10�30 Karl Lund 9�00 Karl Lund
19. 4� s� i advent 9.00 10�30
24. Juleaften 14�00 12�30 15�30
25. Juledag 9.00 10�30
26. 2� juledag 10�30

JANUAR
1. Nytårsdag 14.00 12.00
2. Helligtrekonger 10�30 9.00
5. 17�30 Taizé

Fællesspisning
9. 1� s� e� H3K 10�30 Karl Lund 9�00 Karl Lund

16. 2� s� e� H3K 9.00 10�30
19. 19�30

Konfirmander
23. 3� s� e� H3K 10.30 9.00
30. 4� s� e� H3K 10�30 9�00

FEBRUAR
6. S� s� e� H3K 9.00 10�30

10. 19�30 
Thomasmesse

13. Septuagesima 10�30 Karl Lund 9.00 Karl Lund
20. Seksagesima 9.00 Gert 

Nicolajsen
24. 17�00 Fastelavn

spaghetti
27. Fastelavn 13�30 10�30

Troldhedehallen
MARTS

2. 18.00 
Askeonsdag

6. 1� s� i fasten 10.30 9.00
13. 2� s� i fasten 10�30 9�00
16. 19�30 

Rytmisk gudst�
Se side 3 nederst

KIRKEKAFFE  
Nr. Vium-Herborg 

menighedsråd  
serverer kaffe efter den 
første kl� 9�00 guds- 
tjeneste hver måned� 

Troldhede  
menighedsråd  

serverer kaffe efter alle 
gudstjenester kl� 9�00�
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

NR. VIUM
Ved menighedsrådsvalget i 2020 blev jeg valgt ind som ny i Nr� 
Vium�
Jeg er gift med Henning og vi har boet på vores lille landbrug i 44 
år� Først drev vi den med malkekøer, og nu med lidt ammedyr, 
høns og katte, som vores børnebørn nyder godt af� Kirken har altid 
været en vigtig holdepunkt i mit liv� Derfor vil jeg også gerne gøre 
et stykke arbejde her�
Det er spændende og lærerigt at komme i menighedsrådet� Der er 
mange aktiviteter ud fra kirken  og møder i udvalgene� Jeg er posi-
tivt overrasket over, hvor meget der bliver besluttet i udvalgene� Jeg 
er med i aktivitetsudvalget, og nu kirken har åbnet op igen efter coronaen, er der nok at se til� 

Kirken skal være et godt sted at komme� Et sted hvor alle føler 
sig velkommen uanset tilknytning til kirken� Derfor er jeg også 
at finde, når kirken byder på kirkekaffe efter gudstjenesten – 
når sognet tager på udflugt for at lære hinanden lidt bedre at 
kende – eller arrangerer studietur for menighedsråd og ansatte�
Så er jeg så priviligeret at hjælpe til med »dagpleje- og vugge-
stue-sang« i Herborg kirke sammen med vores kirke- og kul-
turmedarbejder� Den begejstring de 2 årige viser går lige til 
hjertet� De bruger alle sanser her – om det er over sæbebobler 
– instrumenterne – fagter til sangene – eller »de bortkomne 
får« der skal findes på kirkebænkene�

Jeg sidder i kirke- og kirkegårdsudvalget for både Nr� Vium og Herborg kirker� Der er meget nyt at 
komme ind i� Hvad gør vi ved de gamle gravsten? Skal de blive stående? Derfor er der for mit ved-
kommende lagt mange besøg ved andre kirker for at se, hvordan de gør� Også med sikring af sten� 
Der er desværre ikke midler til at bevare alle gamle gravsten� Og nu er det besluttet, at der skal ske 
en sortering af de gamle sten�
Det er vigtigt, at kirken også har omsorg for de ensomme i vore sogne� Her har jeg fået en opgave 
med besøgstjeneste� Sidder du og tænker, at besøgstjeneste er noget for dig, eller vil du gerne have 
besøg, så kontakt mig� Så finder vi ud af det� Marie Eriksen, d. 21.10.21

BEMÆRKNINGER TIL GUDSTJENESTELISTEN  
Gudstjenestelisten er med forbehold, da ændringer kan forekomme� Se venligst avisen eller sogn�dk�
Gudstjenester i kursiv er uden nadver� 
Gudstjenestetidspunkter markeret med grønt har syndsforladelse på nadverens plads� 
Gudstjenestetidspunkter markeret med rødt har efterfølgende kirkekaffe i præstegården�
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

TROLDHEDE
Jeg er ny i menighedsrådet i Troldhede, og skal 
nu prøve at give et indblik i kirkens arbejde�
Jeg må nok erkende, at det første år, blev meget 
mere anderledes end jeg lige havde regnet med 
pga� Corona, som medførte flytning af juleguds-
tjeneste til hallen, opstilling og pyntning og til 
sidst aflysningen af hele arrangementet i sidste 
øjeblik� Senere blev det til nedlukning af kirken, 
og først opstart igen til påske, dog med masser af 
restriktioner� De planlagte konfirmationer måt-
te også udskydes�
Vi kunne ikke mødes i menighedsrådet, da det 
skulle foregå on-line, det blev en stor udfordring 
for nogle af os, men vi klarede det og kom på 
den anden side af det� Nu nyder vi at kunne mø-
des fysisk, når vi skal afholde møderne�
Jeg synes arbejdet er spændende på mange må-
der, f�eks� arbejdet med at omlægge kirkegården, 
så vi undgår alt for mange tomme gravpladser, 

samt arbejdet med at få anbragt og sikret de 
gamle gravsten� Det er også spændende at få ind-
blik i kirkens økonomi, og sammenhængen i det 
hele�
Jeg er blevet valgt ind i gudstjeneste-/aktivitets-
udvalget, hvor vi planlægger de aktiviteter, der 
foregår udover de almindelige gudstjenester� 
Det kan være alt fra rytmisk-, spaghetti- og fa-
stelavnsgudstjenester til koncerter mm�
Præstegårdsudvalget blev også mit lod� Dette 
udvalg har til opgave at føre tilsyn og sørge for 
vedligeholdelse af præstegården� Det har dog 
været en overkommelig opgave, da hele præste-
gården blev renoveret inden Jens Borg Spliid m/
famile flyttede ind�
Nu håber jeg, på en god periode med helt nor-
male forhold uden Corona�

Jørgen Lomholt Nielsen,  
Troldhede Menighedsråd

KOLLEKTLISTEN FOR NR. VIUM-HERBORG OG TROLDHEDE PASTORAT
Måned Nr. Vium - Herborg 

- Troldhede
Nr. Vium  
- Herborg

Troldhede Mobile- 
Pay

kontonr. +  
CPR nr.

Dec. Menighedsplejen i 
alle 3 sogne

84363 7788-0005000578

Jan. Det danske bibelsel-
skab 

62903 3100-9000488

Jan. DSUK* 4400-4525210049

Feb. Åbne døre 90258 1551-3894622

Feb. Indre 
Mission

20176 7170-2212631

Alle 3 
mdr.

Menighedsplejen i 
alle 3 sogne

84363 7788-0005000578

*DSUK = Danske Sømands- og Udenlandskirker� Indsamlingen kan foregå på MobilePay, 
kontooverførsel eller ved kontanter i kirkebøsserne� 
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DECEMBER
Tirsdag 7. Bibelkredsene mødes�

Tirsdag 14. Pyntning af juletræet�

Fredrag 17. Kl� 17�00 i kirken� Spaghettigudstjeneste med Spiren/Turbo julefest� 

Onsdag 29. Kl 14�30 Julefest v� Leif Kjøller Rasmussen Kibæk�

JANUAR
Tirsdag 4. Nytårsfest� 

Mandag 10. Evangelisk alliance bedeuge�

Tirsdag 11. Evangelisk alliance bedeuge�

Onsdag 12. Evangelisk alliance bedeuge�

Torsdag 13. Evangelisk alliance bedeuge�

Mandag 17. Kredsgeneralforsamling� 

Tirsdag 18. Alle Hjem� Sangaften v� Elsebeth N� Kvistgaard, Vildbjerg�

Tirsdag 25. Bibelkredsene mødes�

FEBRUAR
Tirsdag 1. Alle hjem� Gerhard Tabbert� Emne: »Mit liv fra Sydslesvig til Vestjylland«�

Tirsdag 8. Bibelkredsene mødes�

Onsdag 9. Filmaften� Se kirkeblad�

Tirsdag 15. Kl� 18�00 »Vinterhyggeaften«�

Tirsdag 22. Møderække: Møde v� Bjarne Hvidbjerg�

Torsdag 24. Møderække: Møde v� Bent Kjær, Kibæk�

Lørdag 26. Bibelundervisningsdag� Program senere�

MARTS
Tirsdag 1. Bibelkredsene mødes�

Tirsdag 8. Bibelkursus i Finderup v� Bjarke Nørholm Pihl�

Torsdag 10. Bibelkursus i Hanning v� Bjarke Nørholm Pihl�

Fredag 18. Kl� 18�00 Basar v� volontør for Viva Impact Camilla Neesgaard Nielsen� 
Hun fortæller om sine oplevelser på Filippinerne�

Hvor meget af programmet det er muligt at afvikle pga corona vides ikke.  
Der udsendes nyhedsmail til orientering. Følg også med på troldhede.nu

Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl. 19.30. 
Adressen er: Missionshuset, Kirkegade 14, Troldhede, 6920 Videbæk. 

Formand: Marius Christensen, Bjørslevvej 6, Troldhede, 6920 Videbæk, 24 93 85 29

DET SKER I IM
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DET SKAL VI DA MED TIL

SPAGHETTIFASTELAVNS-
GUDSTJENESTER I  

HERBORG OG TROLDHEDE
Torsdag den 24. februar kl. 17.00 i Her-
borg kirke. Efterfølgende spiser vi 
spaghetti og kødsovs sammen i 
Kuben� Vi slutter ca� kl� 19� 
Ingen tilmelding nødvendig�

JULEKONCERT 
I NR. VIUM KIRKE

Onsdag den 8. december kl. 19.30 
Klittens tenorer fra Hvide Sande kommer til 
Nr� Vium kirke� Vi havde besøg af dem til-
bage i 2012, hvor de fik taget til at lette sig i 
kirken� Koret begyndte i sin tid med 3 sang-
glade tenorer, men flere er kommet til siden� 
Ja, helt op til 9 tenorer med flotte, klangfulde 
stemmer har nogle år dannet deres eget kor 
på »Klitten« med udgangspunkt i Hellig-
åndskirkens kor, ledet af Anne-Marie Hjelm�
De vil synge skønne julesange for os alle, så 
julestemningen kan sprede sig i sognet� 

SPAGHETTIJULEGUDSTJENESTER I HERBORG OG TROLDHEDE 
Torsdag den 16. december kl. 17.00 i Herborg kirke kommer kirkeklovnen på besøg� Kom og tag 
godt imod ham� Han vil sammen med præsten underholde til en familiegudstjeneste for alle børne-
familierne� Efterfølgende spiser vi spaghetti og kødsovs sammen i Kuben� Vi slutter ca� kl� 19� Ingen 
tilmelding nødvendig�

Fredag den 17. december kl. 17.00 i Troldhede kirke fejrer vi julen sammen med  
kirkeklovnen� Kom og tag godt imod ham� Efterfølgende spiser vi julemiddag sam- 
men i Missionshuset� Vi slutter ca� kl� 19� Tilmelding til Karin på mobilnr�  
24 41 50 41 inden den 12/12� Voksne 60 kr� Børn til og med 7� kl� er gratis�

KONCERT OG 
FÆLLESSPISNING

Onsdag den 2. marts kl. 17.30 
i Herborg kirke

Lad os sammen indlede fastetiden på en god 
måde! Kom og vær med, når der er koncert 
med Henrik Skærbæk Jespersen i Herborg 
kirke� 

Efterflg� er der 
fællesspisning 
i Kuben og 
askeonsdags-
gudstjeneste 
kl� 19�30�

RYTMISK GUDSTJENESTE
Fredag den 10. december kl. 19.30 

i Herborg kirke 
Onsdag 16. marts kl. 19.30 

i Troldhede kirke
Se også  
side 11
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DET SKAL VI DA MED TIL

GOSPELWORKSHOP I HERBORG KIRKE
Lørdag den 22. januar kl. 10.00-17.00 kommer gospelleder Lydiah Wairimu  

og pianist Henrik Tjagvad. Sognene indbyder til heldagsoplevelse med gospelsang. 

Formiddagen bruger vi til indlæring af de sange, 
Lydiah har udvalgt� Kl� 16�00 vil der være go-
spelkoncert, hvor alle er velkommen til at høre 
resultatet� Koncerten er gratis�

Ønsker du at deltage i koret koster det 150 kr� 
hvor du i denne pris for serveret frokost�

Tilmelding og betaling kan ske til kirke-og 
kulturmedarbejder Helle Boel senest 17� januar 
på mail: helle@km�dk og mobilpay til 2812JE�

Kom og vær med til at løfte kirkens tag – der er 
100% garanti på dit glædesbarometer�   

Lydiah Wairimu bliver ofte beskrevet som »den 
lille kvinde med den store stemme«� Hendes 
måde at synge på er energisk og dynamisk, hen-
des optræden er varm og medrivende�
Lydiah er født i Kenya, er uddannet på musik-
konservatoriet i Nairobi� I 1997 flyttede hun til 
Danmark, og siden har hun været korleder i 
mange byer rundt i Jylland� Hun har sunget 
med diverse pianister, bands, lavet workshops og 
optrædener rundt i hele Danmark� Hun har 
medvirket i flere TV-programmer og turnéret i 
udlandet� For tiden er hun leder af 8 gospelkor, 
og der er stor efterspørgsel på hendes gospelti-
mer på folkeskoler, højskoler, gymnasier, til fir-
maevents, konferrencer og i centre for demens-
ramte folk� Det er en oplevelse, der skaber 

livs gælde gennem sang, bevægelse og sammen-
hold�
En gang imellem laver hun en stor koncert, hvor 
hun samler 100-200 korsangere fra de forskelli-
ge jyske gospelkor� 
Hun bor sammen med sin familie i Bording�

Henrik Tjagvad er den pianist, som hun ind-
ledte samarbejde med helt i starten af sin musik-
karriere i Danmark� De optræder stadig sam-
men, selv om de begge to har en musikkarriere 
hver for sig� Henrik Tjagvad er en af de bedste 
gospelpianister, vi har i Jylland� Han har ak-
kompagneret en række kor og medvirket i de 
store arrangementer med Lydiah og bandet� 
Han var også med i en gospelgruppe His4Tune 
med Lydiah som forsangerinde, og de udgav en 
CD i 2004�

FASTETIDSANDAGT I TROLDHEDE KIRKE
For at øge fokus på fastetiden og styrke vores åndelige samvær, indbyder vi til andagter i Troldhede 
kirke hver torsdag formiddag i fastetiden� Første gang den 3. marts og sidste gang den 14. april.
Der vil blive læst fra Bibelen, holdt en kort refleksion over teksten og indbudt til fællesbøn�
Vi kan hver især lægge de ting frem for Gud, som vi går og tumler med� 
Der vil også blive lagt op til, at vi kan bruge hinanden til forbøn, indtil vi ses igen�
Forventet varighed på ca� 25 minutter�
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DET SKAL VI DA MED TIL

BØRN OG UNGE

TILMELDING TIL GUD OG GOURMET
Vi fortsætter rækken af gode oplevelser med både eftertanke og smag 
i skøn forening� På billedet ser du kokos- og appelsinpaneret, grillet 
steak af kænguru med tilbehør�
Der er Gud og Gourmet igen i marts måned� Tilmelding til præsten 
er nødvendig (senest to uger før)� Tilmeldingen betragtes som bin-
dende, og der opkræves 200,- kr� i depositum per person ved tilmel-
ding� Beløbet indbetales på MobilePay nummer 5003EC� Husk at oplyse dit navn i teksten ved 
indbetaling� Ved henvendelsen og tilmeldingen til præsten oplyses øvrige nødvendige detaljer� 

Nørre Vium Sports- og Kulturcenter, lørdag, d. 19. marts, kl. 13-24.

Hvilket hus kom Josef  
og Maria først til  
juleaften?

Opgaven er taget fra Bibel Opgave Bog nr. 3, Forlagsgruppen Lohse
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NYT FRA KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDEREN

Mini konfirmander 2021
Alle disse skønne 4� klassebørn har jeg hver tirsdag 
og onsdag til et par timers undervisning i Trold-
hede og Herborg kirker� Vi spiser, leger, synger, 
tegner og høre historier fra biblen� Vi slutter vores 
undervisning af til en familiegudstjeneste den 5� 
december kl� 10�30 i Herborg kirke og kl� 14�00 i 
Nr� Vium kirke� 
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Hvad er en engel?
Dette spørgsmål stillede jeg mine minikonfirmander, og det 
er der kommet disse fine tegninger og beskrivelser ud af� 

NYT FRA KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDEREN
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TEMA

Et lille skriv fra lovsangsbandet
Tak for den store opbakning til sidste lovsangs-
gudstjeneste! Det var fedt at lovsynge med jer�

Lovsangsbandet består af 6 medlemmer: Maja 
Ahlmann, Mikkel Lykke, Viktor Tobiasen, An-
dreas Rughave Sørensen, Emil og Filip Vester gaard 
Boel� Vi er 6 unge mennesker der elsker at lovprise 
gud, og har ham som vejviser i vores liv� Denne 
glæde vil vi så gerne dele med jer� 

Sådan til hverdag holder alle på nær Mikkel og 
Emil sabbatår� De læser begge til elektriker� Ellers 
bruges sabbatsårene på at arbejde og finde ud af, 
hvad der skal ske fremover – selvfølgelig i tæt dia-
log med Gud�

Ved vores lovsangstjeneste sidst i Troldhede var en 
af de sange, vi blandt andet spillede: »Her er Riget« 
– David Skarsholm� 

En dag vil Gud skabe den nye jord og dermed stad-
fæste sit rige fuldstændigt og endegyldigt� Men, i 
sangen »Her er Riget«, får vi indblik i, at Guds rige 
også er at finde her på jorden� Der bliver blandt 
andet nævnt, som det allerførste i sangen: Riget, 

det er her, når kirken mødes, når brødet brydes og 
troen fødes� Her er Riget� 

Vi synes dette er en rigtig smuk sang, som sætter 
fokus på glæderne ved at leve på jorden og åbner vo-
res øjne for, at Guds rige også kan findes her på jor-
den� Herudover skaber det også en fremtidsglæde for 
Jesu genkomst� Derfor vil du også få mulighed for at 
høre »Her er Riget« til næste lovsangsgudstjeneste�

Disse emner bliver der ikke talt så meget om i mo-
derne lovsang, hvilket også er en af de ting, der gør, 
at vi holder sådan af sangen�

Generelt er lovsange som »Her er Riget« en ud-
tryksmåde, hvorpå vi kan sætte ord på vores følel-
ser og tanker om Gud� Det er en måde at lovprise 
Gud på og fortælle, hvor stor vi synes, Han er� Det 
er en måde at forstå Gud bedre på, og ikke mindst 
er lovsang en af de ting, der kan samle os i fælles-
skabet om at prise og lovsynge Ham, som i sand-
hed har fortjent det�

Næste gang, vi har lovsangsgudstjeneste, er emnet 
»Engle«� Ses vi? 
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TEMA

Fortalt af en mand, som ønsker at forblive anonym. 
Vi kan sige, at han bor i Aarhusområdet. Redaktio-
nen er bekendt med hans identitet.

Dengang jeg var dreng, var kristendommen og 
Gud ikke noget, vi talte om derhjemme� I det hele 
taget var religion ikke noget, vi beskæftigede os 
med� Faktisk fik jeg at vide flere gange i min barn-
dom, at religion var ’opium for folket’ – altså en 
måde for magthavere gennem historien at kontrol-
lere og udøve magt over menneskerne i et samfund 
på� Når jeg ved forskellige lejligheder kom i en 
kirke til gudstjeneste eller i anden sammenhæng, 
så var det forbundet med oplevelsen af at være ved 
siden af� At det ikke havde noget med mig at gøre, 
ikke havde relevans, var lidt mærkeligt og at det 
ikke var noget for mig� Jeg vendte mig væk fra det� 
Sådan skulle hele min barndom, ungdom og første 
del af voksenlivet forløbe�

Men en dag skete der noget, som skulle forandre 
mit verdenssyn ret dramatisk� Jeg var i en periode 
med opbrud og overvejelser over, hvad jeg skulle 
med mit liv� En dag sidder jeg så derhjemme i disse 
spekulationer, og pludselig kommer der en engel til 
mig� Jeg begynder spontant at grine, for den er så 
stereotyp at se til, at den bogstaveligt talt kunne 
være vandret ud af et kalkmaleri i en kirke� Den er 
i hvide lange gevandter og lyser eller stråler imod 
mig� Jeg kan ikke fortælle dig, om den er en kvinde 

eller mand og ansigtet er ikke synligt for mig – 
kun den strålende skikkelse og en klar fornem-
melse af energi, tryghed, varme og kærlighed�

Den taler ikke og først er jeg i tvivl om, hvad den 
vil og hvad meningen er� Svaret kommer prompte, 
tydeligt og utvetydigt men uden ord� Den ville 
have mig til at vise mig selv� Vise alt hvad jeg er og 
hvad jeg har gjort af godt og skidt i mit liv – vise 
mit inderste frem� Først bliver jeg overrasket og 
overrumplet over forespørgslen� Jeg tænker: Hvad 
er det her for noget? Kan jeg stole på den, er det ok, 
det her?

Jeg trækker vejret dybt, stopper op og mærker ef-
ter… og kan mærke, at det er godt�

Med en kraftanstrengelse overvinder jeg mig selv 
og min umiddelbare forbeholdenhed og den frygt 
der er forbundet med at blotte mig selv på den 

Mit møde med en engel – og troen
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TEMA

måde� Og derefter følger i lynhurtig rækkefølge en 
række overvindelser for at vise det hele startende 
med det grimmeste og mest modbydelige i mig 
selv og gående mod det bedste, smukkeste og dej-
ligste� Som når man piller lagene af et løg� Over-
vindelserne var sværest til en start og blev så grad-
vist nemmere� Processen fortsætter helt ind til 
kernen af mig – til min sjæl� En kugle af energi 
som lyser kraftigt hvidt med et blåligt skær� 

Jeg er forbavset – over hele situationen, det der lige 
er sket men også over at min sjæl lyser hvidt med et 
blåligt skær� Hvis jeg skulle have gættet, tænker 
jeg, ville jeg have gættet på, at den lyste orangegult 
som solen� Eller at JEG lyste orangegult� Men det 
gør jeg ikke� Jeg hænger her og lyser hvidt med et 
blåligt skær� Hvor vildt! Hvor underligt!

Det næste der sker er mærkeligt nok lige så over-
rumplende for mig som det første� For nu beder 
englen om at få lov at plante noget i mig� Jeg kan 
mærke, hvordan den vil have adgang til mit inder-
ste og have lov at putte noget derind� Jeg bliver 
bange igen�

Igen trækker jeg vejret dybt, stopper op og mærker 
efter… og kan igen mærke, at det er godt�

Jeg overvinder mig selv og åbner op� 

Den planter noget i min sjæl… et lille lysende 
korn… som spirer og hurtigt bliver til først en lille 
plante, snart til en stor og til sidst et fuldvoksent 
lysende træ af kærlighed, lys og energi i mit inder-
ste� Min tro er født!

Englen forsvinder den vej den er kommet og tilbage 
står jeg med kærlighed og lys blæsende ud af mig i 
alle retninger totalt overvældet, eksistentielt bestyr-
tet og med mange ubesvarede spørgsmål� Hvordan? 
Hvorfor? Hvad er meningen? Hvad så nu? Hvordan 
hænger det hele sammen? Hvad skal jeg nu?

I dagene, ugerne og månederne der kommer bliver 
mange ting tydelige for mig� Jeg går med kærlig-
hed og lys voldsomt strålende ud fra mig klodset 
rundt som en rummand i en virkelighed, som jeg 
troede, jeg kendte, men som nu ser anderledes ud� 

Som en ny planet� Hvor jeg må forstå… eller må-
ske genforstå… hvordan virkeligheden hænger 
sammen og hvad formålet med det hele kan være� 
Nogle valg bliver nemme at tage – også store og 
livsomvæltende, mens andre bliver sværere og kræ-
ver megen anstrengelse og søgen� Først alene og 
senere med hjælp fra en præst begynder jeg lang-
somt at genetablere en livsanskuelse, der hænger 
sammen med det faktum, at Gud eksisterer, at jeg 
har mødt en engel og at troen lever i mig som det 
smukkeste og mest fantastiske gyldne træ af lys og 
kærlighed� 

Heldigvis finder jeg noget i Bibelen, som ikke var 
synligt for mig første gang, jeg læste den� Pludselig 
giver den mig vigtige ledetråde og følelsen af klar 
retning� En fornemmelse af nærhed til Gud� Jeg 
kan ikke forstå alt og meget giver anledning til 
flere spørgsmål end svar, men jeg lever i en klar 
bevidsthed om, at jeg før i mit liv hørte uden at 
høre og så uden at se, men nu kan se og høre på en 
ny måde� Og lige så fantastisk det er at have fået 
denne ekstra sans, lige så underligt er det også� For 
hvorfor? Hvorfor lige mig, hvorfor lige nu og hvor-
for ikke før? Og måske vigtigst af alt… hvad så nu?
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ÅRETS KONFIRMANDER

Konfirmander i 
Herborg kirke

Konfirmander i 
Troldhede kirke

Konfirmander i 
Nr. Vium kirke

14



NAVNE & ADRESSER
SOGNEPRÆST 
Jens Borg Spliid  
jebs@km�dk  
Tlf� 20 23 37 30 
Mandag er fridag 

KIRKE- OG KULTUR- 
MEDARBEJDER OG KIRKE-
SANGER I TROLDHEDE: 
Helle Boel - Tlf� 20 23 23 88

NR. VIUM  
OG HERBORG SOGNE
FORMAND:  
Johannes W� Jakobsen,  
Tlf� 40 38 36 05

NR. VIUM SOGN
GRAVER:  
Birgitte Birkbak 
Tlf� 26 71 83 23
KIRKESANGER:  
Margit Mastrup 
Tlf� 25 52 17 68
KIRKESANGER:  
Gjøde Carlsen 
Tlf� 25 67 49 06
ORGANIST I ALLE TRE SOGNE: 
Margit Toftdahl Sørensen  
Tlf� 20 95 47 83

HERBORG SOGN
GRAVER: 
Kurt V� Kristensen 
Tlf� 61 36 20 32
KIRKESANGER: 
Gjøde Carlsen 
Tlf� 25 67 49 06

TROLDHEDE SOGN
FORMAND:  
Kathrine Stampe 
Tlf� 20 66 29 02
GRAVER: 
Flemming Najbjerg 
Tlf� 23 11 96 94
KIRKESANGER:  
Esther Futtrup 
Tlf� 97 19 44 35 - 27 21 19 42

BESØG AF  
PRÆSTEN

Ønsker du et besøg af 
præsten i dit hjem, på sy-
gehuset eller plejehjem-
met – eller en samtale 
hjemme hos præsten – el-
ler ved du, at én af dine 
kære gør det – så kontakt 
præsten, så vil han efter-
komme ønsket�

Præsten kan udelukkende 
besøge sog nets medlem-
mer på sygehuset, hvis 
han ved, at de er indlagt 
og kender deres fulde 
navn og adresse�

KIRKEBLADET
Redaktører: Jens Borg Spliid 

Udgiver: Nørre Vium-Herborg og Troldhede menighedsråd
Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S - Tlf� 97 17 11 22

Kirkebladet kan læses på: 
www.nrvium.info – www.6910herborg.dk – www.troldhede.nu 

Kalender kan læses på: www.sogn.dk

FORSIDEBILLEDET
Forsidebilledet er med en englestatue af Sussi Højmose 

PRAKTISK INFORMATION

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  Bethesdasøjlernes buegang 
18�45  Nu hviler mark og enge
1.-31. marts
  7�45  Jeg vil din pris udsjunge 
10�07  Lover den Herre
11�35  Velkommen lærkelil 
15�45  Nu blomstertiden kommer
18�45  Natten er så stille 
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PS!

Fra alle os til alle jer
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

N.F.S. Grundtvig 1849


