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FA STE – EN OVERSE T, 
SUND OG KRISTEN PRAKSIS

9BØN I FA STE TIDEN

Jesu grav er tom, 
skal din grav også 
være det en dag? 
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Jens Borg Spliid

NAVNE & ADRESSER

SOGNEPRÆST
Jens Borg Spliid 
jebs@km.dk 
Tlf. 20 23 37 30
Mandag er fridag 

KIRKE- OG KULTUR- 
MEDARBEJDER:
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 FOR 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: 
Inga Christensen 
Tlf. 97 19 44 61 
Mobil 29 40 30 80

KIRKESANGER: Esther Futtrup 
Tlf. 97 19 44 35
Mobil 27 21 19 42

I vores del af verden er der ofte fo-
kus på forbrug, oplevelser og spæn-
ding. Det er imidlertid ikke en 
sund, åndelig praksis 
at fokusere på ting og 
erfaringer, der kan 
tilvejebringes med 
penge. Langt mere 
vigtigt er det at huske 
på sit gudsforhold. 
Derfor har vi glæde-
ligvis fået fastetiden 
– som en gave fra Gud til os.

Evangelisten Matthæus skriver:
Når I faster, må I ikke gå med dyster 
mine som hyklerne. For de gør deres 
ansigt ukendeligt, for at det skal være 
kendeligt for mennesker, at de faster. 
Sandelig siger jeg jer: De har fået deres 
løn. Men når du faster, så salv dit ho-
ved og vask dit ansigt, så du ikke faster 
synligt for mennesker, men for din fa-
der, som er i det skjulte. Og din fader, 
som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Bemærk, at det er Jesu egne ord, vi 
hører her. Han siger ikke: »Hvis I 
faster«. Han formulerer det på en 
sådan måde, at vi ikke kan være i 
tvivl om, at vi bør faste en gang 
imellem. Derfor siger Herren: 
»Når I faster…«.

Formålet med fastetiden er at gøre 
op med vores daglige praksis. Det 

sker ved at give afkald på noget, vi 
tager for givet. Hvis du drikker 
store mængder kaffe hver dag, 

kunne det være godt 
at faste fra. Bruger du 
meget tid foran fjern-
synet, kunne 40 dage 
uden fjernsyn helt 
sikkert være sundt. 
Det behøver altså 

ikke at være den tradi-
tionelle faste, hvor 

man undlader at spise kød; men 
skulle du have lyst til at prøve det, 
kan det også anbefales. Den tid, vi 
får til overs fra aktiviteter, vi ellers 
plejer at gøre, kan med fordel an-
vendes til at bruge mere tid på bi-
bellæsning, bøn og fordybelse i 
troen. Det giver en stor belønning, 
når vi fylder vores hverdag med 
troen. Gud belønner os i det skjul-
te, som Jesus siger. 

At give afkald på noget, vi er vant 
til at have, må dog ikke blive til en 
fremhæven af os selv i andres øjne. 
Du kan jo spørge dig selv, hvor 
from man skal være for at faste?
- Hvis det er svært at svare på, så 
husk på at valget er dit eget. Anser 
du dig selv for at være from? Har 
du lyst til at kaste dig ud i at faste? 
Så er du lige præcis så from, som 

Fortsættes på næste side

Faste – en overset, 
sund og kristen praksis

❝
... det må 

dog ikke blive 
en fremhæven 

af os selv 
i andres øjne
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DAG KIRKEÅRET NR. VIUM HERBORG TROLDHEDE PRÆST/ANDET

MARTS
7. 3. s. i fasten 9.00 10.30

14. Midfaste 10.30 9.00
21. Bebudelsen 10.30 9.00
28. Palmesøndag 9.00 10.30 10.30 Troldhede: Ebbe Sunesen

APRIL
1. Skærtorsdag 10.30 19.00
2. Langfredag 10.30 9.00
4. Påskedag 9.00 10.30 10.30 Herborg: Ebbe Sunesen
5. 2. påskedag 10.30

11. 1. s. e. påske 10.30 9.00 Herborg: Ebbe Sunesen
Troldhede: Gert Nicolaisen

18. 2. s. e. påske 9.00 10.30
25. 3. s. e. påske 10.30 9.00
30. St. bededag 10.30 9.00

MAJ
2. 4. s. e. påske 9.00 10.30
9. 5. s. e. påske 10.30 9.00

13. Kr. Himmelfart 10.30 9.00
16. 6. s. e. påske 9.00 10.30 Nr. Vium: Gert Nicolaisen

Troldhede: Ebbe Sunesen
23. Pinsedag 10.30 9.00
24. 2. pinsedag 10.30
30. Trinitatis søndag 10.30 19.00

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

GUDSTJENESTER

fasten kræver. Men det er netop 
ikke noget, vi fortæller andre – 
for de skal ikke tænke om os, at 
vi er ekstra fromme, når vi giver 
os i kast med den slags. Fromhed 
er en sag mellem dig og Gud. Det 
er en relation, der styrker og giver 
næring i en anden forstand end 
den fysiske. Vores bøn i Fader-
vor: »Giv os i dag vort daglige 

brød« får dermed en helt ny di-
mension af betydning – den ån-
delige føde.

Som fælles initiativ inviterer vi 
derfor til andagter i Troldhede 
Kirke hver torsdag formiddag i 
fastetiden. 
Første gang bliver torsdag, d. 
18. februar, kl. 11. 

Sidste gang (i år) bliver Skærtors-
dag, d. 1. april – ligeledes kl. 11.

Rigtig god fastetid!

UNDER CORONA KL. 10.30 I HERBORG OG STREAMET FRA TROLDHEDE KL. 9-20
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NYT FRA AKTIVITETSUDVALGENE

APPETITVÆKKER
I denne Corona-prægede tid kan vi kun 
drømme om, hvornår vi får lov til at lave so-
ciale aktiviteter. Derfor kommer her en for-
omtale af nogle af de arrangementer, vi har 
på tegnebrættet i vores område. Der er altså 
ikke sat så mange datoer på – endnu. Det vil 
blive meldt ud senere.
I sidste nummer havde vi en foromtale af Spa-
ghettigudstjenester med Kirkeklovnen samt 
Gud og Gourmet. Disse initiativer er ikke 
glemt. De kommer også på et senere tids-
punkt, men vi gentager ikke foromtalen af 
dem her. Ud over de ting, der er nævnt herun-
der, kan du altså også se frem til det, der var 
omtalt i sidste blad. Arrangementerne foregår 
blandet rundt i de forskellige sogne. Du er 
velkommen til at deltage i dem alle. Det, der 
eksempelvis er planlagt til at foregå i Trold-
hede, kan du altså også være med til, selv om 
du bor i Herborg eller Nørre Vium. 

JULEKONCERTER 
I VORES 3 KIRKER

Der vil blive mulighed for rigtig at komme i 
julestemning i år. Begge menighedsråd har 
sat alle sejl ind på rigtig at få kirkerne fyldt 
med julemusik efter vores Corona nedluk-
ning. Lige nu er vi ved at få aftaler i hus. Der 
vil være nærmere omtale i næste kirkeblad. 

FILMKLUB
For alle filmentusiaster bliver der inviteret til 
filmaftner i præstegården. De kommer til at 
ligge cirka hver anden måned, og hver gang 
vil der være en mundtlig introduktion til fil-
men fra en af de to værter. Det bliver gratis 
at deltage, da menighedsrådene har anskaf-
fet licens til at vise filmene offentligt. De 
film, der er på plakaten, vil blive præsenteret 
løbende i de kommende kirkeblade. Fælles 
for filmene er, at de har en berøringsflade i 
forhold til kristne budskaber. Nogle er me-
get tydelige i deres tilgang til det kristne, 
mens andre er mere subtile. Der bliver helt 
sikkert noget at tænke over og snakke om.

KRISTENDOMSKURSUS
Kirkerne inviterer til introduktionskursus 
for alle, der gerne vil lære mere om Kristen-
dommens ABC. 
Vi tager fat i det grundlæggende og taler om 
Guds væsen, Jesu fremfærd og bønnens ka-
rakter. Hvordan er det at læse i Bibelen? Og 
hvad skal der til for at blive frelst? Det kan 
du få svar på ved dette kursus. Har du tanker 
om at blive døbt, så kan dette forløb også be-
tragtes som dåbsoplæring for voksne. Planen 
er, at kurset begynder til efteråret og foregår 
over ti undervisningsgange, hvor der er rige-
lig plads til at stille spørgsmål og undres. Det 
bliver et aftenforetagende, og der vil være tre 
uger imellem hver gang. Har du længe gået 
og tænkt, at du gerne ville vide mere om, 
hvem har Jesus var og er, så kan du med for-
del begynde her.
Deltagelse er gratis  
– ligesom Guds nåde!
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NYT FRA AKTIVITETSUDVALGENE

ORGELKONCERTER I HERBORG KIRKE
Menighedsrådet har nedsat et koncertudvalg, 
der har til opgave at arrangere orgelkoncerter i 
Herborg kirke. Vi har brugt mange penge på 
vores nye orgel, vi har fået det orgel, vi gerne vil 
have og så skal det også bruges til mere end 
gudstjenester og kirkelige handlinger. Derfor 
ønsker vi, at der bliver afholdt koncerter, at der 
bliver en tradition for, at Herborg kirke har or-
gelkoncerter. Selvfølgelig med vores egen orga-
nist, men også organister fra Danmark og i 
hvert fald Nordeuropa. Når det igen bliver mu-
ligt, vil Margit Toftdahl invitere til korte fyraf-
tenskoncerter i kirken af en halv times varig-
hed. Vi vil annoncere med det, når muligheden 
er til stede. Menighedsrådet har et ønske om, 
der både kommer klassiske koncerter på vores 
orgel og mere folkelige koncerter og nogle gan-
ge en blanding. Selvfølgelig kommer der højtra-
vende koncerter, men vi skal også have orgel-
musik, der er helt nede på jorden for os jævne 
borgere her i Herborg og Nr. Vium sogne.

GOSPELWORKSHOP
I januar 2022 byder vi velkommen til en heldags-
oplevelse, hvor du kan være med til at synge gospel. 

Vi begynder om formiddagen med opvarmning og 
indlæring, sang og sjov. Sidst på eftermiddagen vil 
der være koncert, hvor hver sangfugl får lov til at 
prise Gud med sit næb. Folk, der ikke har deltaget 
i workshoppen, er velkommen til at nyde resultatet 
ved koncerten.

Der vil blive serveret frokost midt på dagen for de 
deltagende i workshoppen. Der er engageret både 
korleder og musikledsagelse udefra. Den forvente-
de deltagerafgift ligger i omegnen af 150,- per næb.
Det giver en dejlig fornemmelse i kroppen at synge 
lovsang. Vil du være med?

5
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NYT FRA KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDEREN

MINI-KONFIRMANDER
Vi er en flok, der mødes et par timer hver 
tirsdag i Troldhede kirke, og en anden flok, 
der mødes et par timer hver onsdag i Her-
borg kirke. 
Vi er lige startet op her efter vinterferien, og 
vi mødes i hver uge frem til den 2/6. Det hele 
afsluttes med en familiegudstjeneste i begge 
kirker søndag den 6/6.
Der er 14 friske mini - konfirmander fra 
Troldhede og Nr. Vium sogne, og der er 11 
fra Herborg sogn.
Vi mødes når skolen slutter, hvor jeg henter 
børnene, og vi følges ad til kirken sammen. 
Når vi er fremme, starter vi med at få depo-
terne fyldt op med lidt mad og drikke.
Derefter skal vi lære om den kristne tro gen-
nem fysiske bevægelser, sange og gode snakke.
Vi har en bog »Min mini-katekismus«, som 
vi arbejder ud fra. Bogen vil børnene få med 
hjem til familiegudstjenesterne den 6/6, 
samt en personlig gave fra kirken og menig-
hedsrådet. Jeg har sat nogle af billederne fra 
bogen ind i denne omtale. 
Med håb om nogle gode timer sammen med 
mini-konfirmanderne, glæder jeg mig til at 
se børnene i hver uge.

BØRNEKOR
Børnekor i Troldhede regner vi med kunne 
starte op til september 2021.

Planen indtil videre er følgende:
Et Spirekor for børn fra 0.-2. klasse og et ryt-
misk gospelkor for børn fra 3.-6. klasse. 

Planen er at de kommer til at øve torsdage. 
Spirekoret fra kl. 15.00-15.45 og det rytmi-
ske gospelkor fra kl. 16.00-17.00.

Børnekorene synger i kirken ved familie-
gudstjenester og deltager i koncerter og kor-
stævner.

Korene øver i Troldhede kirke, Kirkegade 
18, 6920 Videbæk.

Korene skal synge gospel samt salmer og 
sange, nye og gamle, glade og eftertænksom-
me, nogle børnene kender, og nogle de aldrig 
har hørt før - og så skal vi selvfølgelig have 
det rigtig hyggeligt og sjovt sammen.

Det er gratis at synge med i korene, og til-
buddet gælder for alle 3 sogne.

Korene vil blive ledet af Kirke og kultur-
medarbejder Helle Boel og en pianist.

6

Flyttes til  
efter sommerferien 

pga. Corona
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NYT FRA KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDEREN

DÅBSKLUDE
Ved barnedåb i alle 3 sogne, vil dåbsbarnet, udover den normale 
gave, i fremtiden modtage en strikket hvid dåbsklud i gave fra 
sognet, som dygtige strikkende sogneboere fra alle 3 sogne har 
lavet. Kluden vil blive brugt til at tørre barnets hoved efter dåben.

Symbolerne på kluden er følgende:
Korset i midten:  Livet overvandt døden via Jesus
Hjerte:  Kærlighed til Jesus
Kirke:  Komme til tro ved at høre Guds ord
Anker:  Håbet om evigt liv  
Englen: Sendebud til os fra Gud

Labyrint med påske figurer Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: MAZ.265.1.1.da www.gratisskole.dk

Find vej mellem de to pile. Nederst på siden skal du tegne en ring om de figurer du fandt.PÅSKE LABYRINT Find vej 
mellem de to pile.

Labyrint med påske figurer Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: MAZ.265.1.1.da www.gratisskole.dk

Find vej mellem de to pile. Nederst på siden skal du tegne en ring om de figurer du fandt.

Labyrint med påske figurer Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: MAZ.265.1.1.da www.gratisskole.dk

Find vej mellem de to pile. Nederst på siden skal du tegne en ring om de figurer du fandt.

Labyrint med påske figurer Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: MAZ.265.1.1.da www.gratisskole.dk

Find vej mellem de to pile. Nederst på siden skal du tegne en ring om de figurer du fandt.

Labyrint med påske figurer Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: MAZ.265.1.1.da www.gratisskole.dk

Find vej mellem de to pile. Nederst på siden skal du tegne en ring om de figurer du fandt.

Labyrint med påske figurer Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: MAZ.265.1.1.da www.gratisskole.dk

Find vej mellem de to pile. Nederst på siden skal du tegne en ring om de figurer du fandt.

Til højre skal du tegne en ring  omkring de figurer du fandt

7



Troldhede menighedsråd har ved kirkeårets begyn-
delse d. 1. søndag i advent budt hjertelig velkom-
men til Jens Futtrup og Jørgen Nielsen som nye 
rådsmedlemmer, samtidig har vi sagt farvel og 
1000 tak for godt samarbejde til tidligere formand 
Hans Christensen og tidligere kirkeværge Henning 
Eeg Jensen. Ved den efterfølgende konstituering 
blev jeg valgt som formand for det nye menigheds-
råd, jeg havde dog ikke drømt om at min første op-
gave som nytiltrådt formand skulle blive d. 23. de-
cember om aftenen at aflyse julegudstjenesterne. 

Om formiddagen d. 23. december havde menig-
hedsråd og ansatte i samarbejde med Tove ellers sat 
alle sejl til i hallen til en julegudstjeneste efter alle 
kunstens – og covid-19 restriktionernes - regler, 
men også med blomster, lys og lyd, så vi på trods af 
større afstand kunne gennemføre en hyggelig og 
stemningsfuld juleaftensgudstjeneste i hallen. Alt 
var således klart og julefreden kunne begynde at 
sænke sig… Men om aftenen begyndte begivenhe-
derne at tage fart, sundhedsmyndighederne kom 
med nye retningslinjer for gennemførelse af julens 
gudstjenester, og da vi netop havde fundet en måde 
at håndtere dette, meddelte alle landets biskopper 
på tv2 NEWS, at de nu på det kraftigste anbefale-
de, at alle menighedsråd i samråd med præsterne 
skulle aflyse alle julens gudstjenester frem til og 
med d. 3. januar. 

Den officielle mail fra biskopperne kom lidt senere, 
og der var derfor efter vores vurdering ikke andet at 
gøre, end at følge de enslydende henstillinger fra 
biskopperne, præsteforeningen og Landsforeningen 
af Menighedsråd om aflysning og derfor ringe 
rundt til medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer 
og hallen og sende aflysning ud på hjemmeside og 
Facebook. 

Et uskønt og kaotisk forløb, som over hele landet 
såvel som her, vakte skuffelse og frustration. Ikke så 

meget pga. aflysningen, men mere på grund af det 
sene tidspunkt udmeldingen kom, efter der i løbet 
af ugen hele tiden var blevet pointeret, at alle jule-
gudstjenester SKULLE gennemføres. Det vil jeg 
ikke komme nærmere ind på her. Vi må jo også 
huske på, at det bestemt ikke kun er kirken, der i 
disse tider har måttet omstille sig med meget kort 
frist. Det er vilkårene i en tid med en virus og et 
smittetryk som ændrer sig hele tiden.

Fra d. 4. januar blev det igen muligt at afholde 
gudstjenester, mens alle andre former for kirkelige 
sammenkomster fortsat skal være nedlukket. I skri-
vende stund afvikles gudstjenesterne i Troldhede 
kun online. Med de skrappe retningslinjer vi skal 
følge, ville der kun være plads til ganske få kirke-
gængere, og gudstjenesten skulle i så fald forkortes 
og være uden fælles salmesang. Vi mener, at vi med 
denne online version kan tilbyde den bedst mulige 
gudstjeneste under disse vilkår.

Det er i det hele taget aflysningernes og ændringer-
nes tid i kirken såvel som i resten af samfundet. 
Med en pandemi der snart har varet et år med skif-
tende retningslinjer til følge, er der mange af de 
kirkelige aktiviteter, udover gudstjenesterne, der 
har måttet aflyses, ændres eller udskydes. Det er 
svært, når vi står i den ellers glædelige situation, at 
vi har fået ansat en præst, Jens Borg Spliid, og en 
kirke- og kulturmedarbejder, Helle Boel, der begge 
er fulde af gode ideer til anderledes gudstjenester og 
aktiviteter for alle målgrupper, som vi alle glæder os 
til kan blive sat i søen. Ligesom vi også glæder os til 
at de gudstjenester vi allerede kender og er glade for 
kan genoptages, især har jeg hørt at spaghettiguds-
tjenesterne med Kirkeklovnen er savnet. Vi må 
håbe, at vi med udvisning af forsigtighed og sam-
fundssind snart får mere bugt med Covid-19, og 
dermed kan mødes, som vi foretrækker det: ikke 
bag skærmene, men i vor alles kirke, og i alle de 
andre arenaer, hvor det bedre kan mærkes, at vi kæ-

FORMANDENS KLUMME
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DET SKAL VI DA MED TIL ... I TROLDHEDE

rer os om hinanden, og vi mærker, at vi er en del af 
gode fællesskaber. 

Alle disse aflysninger, ændringer og udsættelser har 
tydeliggjort behovet for en platform, hvor der hur-
tigt kan kommunikeres ud til alle borgere i vores 3 
sogne i pastoratet. Der er derfor blevet oprettet en 
fælles side på Facebook, hvor fælles information vil 
blive skrevet, samt hvor gudstjenesterne lægges op 
om søndagen. Information og synlighed er noget vi 
kommer til at arbejde videre med i 2021, ligesom 
der af kommende opgaver for menighedsrådet kan 
nævnes et 5 års gennemgang af tilbygningen, 1 års 
syn af taget, opstart af et diakoni-udvalg, samar-
bejdsmøder med Nr. Vium – Herborg menigheds-
råd, og meget andet spændende.

Kathrine Stampe

INDRE MISSION 
MARTS
Ti.  2. Bibelkursus i Troldhede missionshus 
  v. Dansk Bibel Institut, København.
To. 4. Bibelkursus i Hanning missionshus 
  v. Dansk Bibel Institut København.
Ti. 9. Bibelkredsene mødes.
Fr. 19. kl. 18.00 Basar v. volontør for Viva Impact 
  Camilla Neesgaard Nielsen, Troldhede.
  Hun fortæller oplevelser fra arbejdet 
  på Filippinerne.
Ti. 23. Alle Hjem v.  landsleder Indre Missions 
  Tværkulturelle Arbejde Krista Rosenlund 
  Bellows. Videbæk. 
  Emne: »Flygtninge og andre nye i landet«.
Ti. 30. »Påskehygge«. Vi synger nogle af vore 
  dejlige forårs- og påskesange.

APRIL
Ti. 6. Videoundervisningsaften 
  v. Jan Mortensen, Kolding. 
  Emne: »Tjenesten ved Kristus«.
Ti. 13. Bibelkredsene samles.
Ti. 20. Møde v. konsulent i DFS 
  Karen Markussen, Gjellerup. 
Ti. 27. Møde v. præsteparret 
  Susanne og Jens Spliid, Nr. Vium.

MAJ
Ti. 4. Evt.  Videoundervisningsaften.
Ti. 11.  Besøg i »Bibelland« i Brejning. 
  Gert Grube, Brejning for tæller om det. 
  Fælleskørsel fra missionshuset.
Ti. 18.  Bibelkredsene mødes.
Ti. 25. Møde v. Tidl. forstander Ernst Skipper, 
  Herning.

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

BØN I FASTETIDEN
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 18/2 og sidste 
gang den 1/4 - 2021
Der vil blive læst fra Bibelen, holdt en kort re-
fleksion 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.
Den forventede varighed er omkring 15 mi-
nutter.
NB! Du kan læse mere om initiativet på side 3.



NYT FRA NR. VIUM-HERBORG MENIGHEDSRÅD

FORMANDENS ORD
Nu er vi i gang i det nye menighedsråd, der er 5 
nyvalgte ud af 8 medlemmer. Vi har masser af mod 
på opgaverne, og så er alt næsten lukket ned. Det er 
næsten ikke til at holde ud, men ikke desto mindre 
virkeligheden.

Vi skal lære at være kirke og være menighedsråd på 
en ny måde, konfirmanderne undervises virtuelt, 
møder afholdes på nettet, og der holdes gudstjene-
ster med streaming på nettet og med få deltagere 
ved fysisk fremmøde.

Menighedsrådet glæder sig til, der igen bliver nor-
male forhold at lave kirke på i Danmark. Indtil da 
laver vi kirke under de betingelser, forholdene by-
der os.

Menighedsrådet har konstitueret sig med Johannes 
W. Jakobsen som formand, Thue Kirkegaard næst-
formand og kirkeværge i Nr. Vium, Villy Svinth 
kasserer, Maren Madsen sekretær, Ejnar Nygaard 
Mikkelsen kontaktperson, Albert Dyrvig kirkevær-
ge i Herborg, Jette Jensen Kjærgaard og Marie 
Eriksen. 

Vi har nedsat vore stående udvalg: Kirke- og kirke-
gårdsudvalg, præstegårdsudvalg sammen med 
Troldhede. Og vore øvrige udvalg: Aktivitetsud-
valg, diakoniudvalg, kirkebladsudvalg sammen 
med Troldhede, PR - udvalg og et koncertudvalg.

Vi ønsker at øge aktivitetsniveauet ved vore to kir-
ker. Meget af det kender vi, koncerter, sangaftener, 
foredrag, osv. Men jeg kan høre på vandrørene fra 
aktivitetsudvalget, at der gøres tanker om nye akti-
viteter, noget af det er allerede lagt ud på nettet i 
forbindelse med fastelavn. Vi glæder os til at se og 
høre mere om det. Det vil vise sig efterhånden som 
forsamlingsmulighederne igen bliver bedre. Det er 
vort ønske at have gudstjenester og aktiviteter ved 
begge vore kirker, det håber vi sognebørnene vil 
bakke op om, når vi igen inviterer. Her i januar og 
februar er vi stærkt begrænset i vore muligheder. 
Jeg håber det er bedre allerede når dette læses.

Vi har et stort ønske om, at der er aktiviteter for alle 
aldersgrupper i vore sogne. Det er ikke bare noget 
vi lige gør, men vi vil være meget lydhøre for de 
ønsker, der er i vore to sogne. I må endelig tage kon-
takt til menighedsrådsmedlemmerne, vores Kirke- 
og kulturmedarbejder Helle Boel og vores sogne-
præst Jens Borg Spliid. 

I det seneste år har arbejdet i menighedsrådet haft 
meget fokus på Herborg Kirke. Vi har fået dette nye 
orgel sat ind i kirken. Det er blevet afleveret med 
nogle meget fine anmeldelser fra stiftets orgelkonsu-
lent, Torben Krebs. Vi glæder os til at kunne invitere 
til orgelkoncerter i kirken. Noget af det første, vi in-
viterer til, er nogle korte fyraftenskoncerter, hvor vo-
res organist Margit Toftdahl vil glæde os en gang om 
måneden og vise sine evner på orglet.

Herborg kirke er begunstiget med en arv, som me-
nighedsrådet nu skal have disponeret. Nogle har 
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KLOKKESPILLET  
I TROLDHEDE KIRKE

1. - 27 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 så stille

28. marts - 5. april (Påsken) 
 7.45  En spire voksede frem
10.07  Hil dig frelser og forsoner
11.35 Amazing grace
15.45  Han er opstanden 
18.45  Den kærlighed

6 april - 30 april 
 7.45  Jeg vil din pris udsjunge
10.07  Lover den Herre
11.35  Velkommen lærkelil
15.45  Nu blomstertiden kommer
18.45  Natten så stille

Kirkebladet kan læses på: www.nrvium.info, www.6910herborg.dk og www.troldhede.nu 
- 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: 
Helle Boel
helle@km.dk / Tlf. 20 23 23 88

Udgiver: 
Nørre Vium-Herborg 
og Troldhede menighedsråd

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

måske set, der er kommet gardiner op i sydsiden af 
kirken, der kommer et nyt kommunikationsan-
læg, hvor det er vores ambition at store begivenhe-
der kan sendes over i Kuben. Sydsiden overfor org-
let skal friskes op med nye møbler og et bord, der 
kan anvendes af eksempelvis dåbsforældre, ved 
kirkekaffe, osv. Vi får desuden nye energibespa-
rende pærer i lysekronerne. Alt sammen noget, vi 
kan finansiere med arven.

Vi har et stort ønske om at opbygge en tradition 
for at gå til orgelkoncert i Herborg. Vi har en liste 
med 25 personer, vi gerne vil invitere til Herborg. 
Ikke på ét år. Vi vil også bruge af arven til at op-
bygge traditionen de kommende år.
Vi har ikke glemt Nr. Vium kirke. Pastoratets 
gamle middelalderkirke, som bestemt skal spille 
en aktiv rolle i kirkelivet. Vi glæder os til at arbejde 
også med den udfordring i menighedsrådet.

Med venlig hilsen
Johannes W. Jakobsen
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»JULEN DER FORSVANDT«

– men julens budskab lever heldigvis stadig
Kirkens dygtige ansatte havde virkelig lagt sig i selen for, at det blev kirkejul - trods Corona. 

Men skønne spildte kræfter – uden det blev til glæde for menigheden

Biblen i gran fra Nr. Vium

Julehjerte i gran fra Nr. Vium

Kors i gran fra Herborg

Nyanlagt grav i Nr. Vium

Nr. Vium

 Herborg

Troldhede


