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GUDSTJENESTERINDHOLD

DAG KIRKEÅRET NR. VIUM HERBORG TROLDHEDE

JUNI
6. 1. s. e. trin. 10.30 9.00

13. 2. s. e. trin. 10.30 9.00
20. 3. s. e. trin. 09.00 10.30
27. 4. s. e. trin. 10.30 9.0

JULI
4. 5. s. e. trin. 10.30 9.00

11. 6. s. e. trin. 9.00 10.30
18. 7. s. e. trin. 19.00 10.30
25. 8. s. e. trin. 9.00 

Karl Lund
10.30 

Karl Lund
AUGUST

1. 9. s. e. trin. 9.00
J. Esmarch

8. 10. s. e. trin. 9.00
F. Møller

15. 11. s. e. trin. 9.00 10.30 19.00
22. 12. s. e. trin. 10.30 9.00
29. 13. s. e. trin. 10.30 9.00

SEPTEMBER
5. 14. s. e. trin. 10.30 

Karl Lund
9.00 

Karl Lund
12. 15. s. e. trin. 9.00 10.30

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

KIRKEKAFFE  
Nr. Vium-Herborg menighedsråd serverer kaffe 
efter den første kl. 9 gudstjeneste hver måned. 
Troldhede menighedsråd serverer kaffe efter 
alle gudstjenester kl. 9.00.

Gudstjenester ................ 2

Det sker i IM ................ 3

Hvad er Sankt Hans
for dig? .......................... 3

Børnekor ....................... 4

Salmesang - dagplejen ... 4

Sogneudflugt ................. 4

Filmklubben .................. 5

Babysalmesang .............. 5

Nyt fra  
menighedsrådet ............. 6

Set og sket ..................... 7

Børn og unge................. 8

Nyt fra kirke- og 
kulturmedarbejderen ... 10

Præsten skriver ............ 11

Temaartikel ............12-14

Praktisk information ... 15

PS ............................... 16
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DET SKER I IM

JUNI

Tirsdag 1. Ydre Missions aften v. Annelise & Axel Rye Clausen, Tarm. 
De fortæller om deres tid i Cambodja.

Lørdag 5. Årsmødefestival. Sendes online fra Bethesda i København.

Tirsdag 8. Bibelkredsene mødes.

Tirsdag 15. »Om at følge Guds kald« ved Pastor Jens Borg Spliid.

Tirsdag 29. Bibelkredsene mødes.

JULI

Der er sommerferie.

AUGUST

Tirsdag 10. Vi tager på tur ud i det grønne med Birthe og Peter Brøgger.

Tirsdag 17. Bibelkursus i Finderup forsamlingshus v. Missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup. 
(Kreds A).

Onsdag 18. Bibelkursus i Sædding missionshus v. missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup.

Tirsdag 31. Videoaften ved pastor Jan Holm Mortensen: Løvhyttefesten.

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, tlf. 24 93 85 29

HVAD ER SANKT HANS FOR DIG?  
Førskolegruppen i Nr. Vium Børnehus og Troldhede Børnehus er 
blevet spurgt, og her er deres svar og tegninger:

»Vi brænder heksen«, »Vi holder fest«, »Vi griller og laver bål«,
»Det er ved skove og det bliver mørkt«, »Vi brænder heksen og 
spise mange pølser«.

Vi tegnede mens vi lyttede til Pigeko-
rets »Midsommervise«, vi så et Skt. 
Hans bål blive brændt på YouTube.
Se flere tegninger på side 14.
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DET SKAL VI DA MED TIL

SALMESANG 
FOR DAGPLEJEN I HERBORG KIRKE

Fra fredag den 20. august tilbyder vi salmesang for dagplejen og 
sognenes vuggestuer. Tilbuddet gælder for alle 3 sogne. Vi mødes 
fra kl. 9.30 til ca. kl. 10.30 i Herborg kirke. Vi mødes ca. hver 3 
fredag frem til jul undtagen i skoleferierne. Tilmelding til og nær-
mere information ved Kirke-og kulturmedarbejder Helle Boel på 
mail: helle@km.dk eller mobil: 20232388 inden den 1/8-2021.

BØRNEGOSPELKOR 
Børnekor i sognene starter op  
torsdag den 2. september 2021 

Spilopperne er for børn fra 0. - 2. klasse og det rytmiske go-
spelkor er for børn fra 3. - 6. klasse   Vi øver hver torsdag. 
Spilopperne fra kl. 15.00 - 15.45 og Salmerødderne fra kl. 
16.00 - 17.00. I skoleferierne har børnene fri. Børnekorene 
synger i kirkerne ved familiegudstjenester og deltager i kon-
certer og korstævner. 

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

Vi skal synge gospel samt salmer og sange, nye og gamle, 
glade og eftertænksomme, 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 ko-
rene, og tilbuddet gælder for alle 3 sogne.

Korene vil blive ledet af kirke- og kulturmedarbejder Helle 
Boel og pianisten Filip Boel. Du kan tilmelde dig til Helle Boel 
på mail: helle@km.dk inden den 10. august 2021.

SOGNE-
UDFLUGT
FOR ALLE 
3 SOGNE

Søndag den 15. 
august. Se omtalen på 
et senere tidspunkt i 

avisen, på Facebook og 
sognenes hjemmesider.
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FILMKLUBBEN - ER DET NOGET FOR DIG?
Er du glad for at se film - og endnu mere glad for at diskutere indholdet med ligesindede? Kunne du 
tænke dig at se en masse film med kristent udgangspunkt eller indhold? Så er vores nye filmklub 
sikkert lige noget for dig! Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig en filmaften. Du kigger bare forbi 
præstegården, hvis du har lyst til at være med.
Første gang vi mødes bliver:

Onsdag d. 8. september, hvor vi mødes vi kl. 19 for at se »Left behind« fra år 
2000. Filmen tager sit udgangspunkt i Bibelens profeti om Armageddon. De 
kristne rives bort fra Jorden ved tidernes ende, og en journalist, der bliver tilbage, 
må sande, at Anti-Krist snart vil overtage magten.
Hvordan mon det ender? Filmen kritiseres ofte for at tage Bibelen bogstaveligt. 
Det betragter vi to værter i filmklubben bestemt ikke som et problem. Vi mener 
snarere, at det kunne give næring til en god diskussion. Filmen er uegnet for børn 
under 13 år ifølge censuren. Spilletiden er på 1 time og 40 minutter. Vi regner med, 

at aftenens program slutter omkring kl. 21.30; der skulle vi gerne være færdige med at diskutere og for-
døje i fællesskab. 
Anden gang, vi mødes, bliver: 
Onsdag d. 3. november kl. 19, hvor vi viser en meget mere familievenlig film. 
»The Star« er fra 2017 og omhandler et æsel, der pludselig bliver involveret i Jesu 
fødsel sammen med sine andre dyrevenner. Det er en inspirerende tegnefilm, der 
formår at sætte tankerne i gang på kreativ vis. Det er vel aldrig irrelevant at be-
skæftige sig med julen? -Og da slet ikke i begyndelsen af november, hvor mange 
af butikkerne allerede har haft julepynten fremme i to uger? Filmen er tilladt for 
alle aldre. 
Dine værter i filmklubben er Karsten Hankelbjerg Steinecke Nielsen og Jens Borg Spliid.
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DET SKAL VI DA MED TIL

BABYSALMESANG 
I TROLDHEDE KIRKE

Fra torsdag den 12. august tilbyder vi babysalmesang 
og hyggeligt samvær fra kl. 9.30 - ca. kl. 11.00 i Trold-
hede kirke. Tilbuddet gælder for alle 3 sogne. Vi mødes 
hver torsdag undtagen i skoleferierne. Vi starter kl. 9.30 
med at synge sammen. Kl. ca. 10.15 vil der være en for-
friskning til alle. 

Tilmelding til og nærmere information ved Kirke-og kul-
turmedarbejder Helle Boel på mail: helle@km.dk eller mo-
bil: 20232388 inden den 1/8-2021.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
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NR. VIUM KIRKE OG KIRKEGÅRD
Nr. Vium kirke og kirkegård er i en fin stand, kir-
ken fik i 1984 nyt bly tag, nyt tømmer, nye kirke-
bænke, nyt gulv og blev nymalet. Senere blev klok-
kestabel udskiftet og et automatisk ringeanlæg blev 
monteret med en ekstra ny klokke.  Det gamle ka-
pel blev lavet til graverkontor, og der blev bygget 
nyt maskinhus.

I denne perionde 2020 til 2024 er der ønske om at 
få følgende ting lavet:

Der er et ønske om at få kirken til at ligge mere 
synlig i landskabet, der vil derfor blive fjernet træer 
mod nordvest ned mod Vorgod Å og mod syd. Kir-
ken har sin placering for at kunne være synlig i 
ådalen, og det bør bevares.

Klokkestabel og maskinhus skal males. Graverkon-
toret er ret synligt i dag med dens lyse farve. Det 

overvejes derfor, om den 
evt. skal have en mørkere farve, så kirken kommer 
til at stå mere tydligt i landskabet.

Antallet af gravsteder falder, da der er færre begra-
velser og flere som vælger plænebegravelse. Ved 
etablering af nye pladser søges det, at de ligges 
langs de 2 indgangs stier.

Der er et ønske om at bevare de gamle gravsten, når 
gravstederne sløjfes. Både fordi der er plads til dem 
og for at bevare lokal historie. Det giver blot lidt 
økonomiske udfordringer da provstiet ikke må/
kan bevilge midler til det. Så der arbejdes med at 
finde en løsning som intet koster, hvor stenene ikke 
kan vælte og som passer ind på kirkegården. 

Thue Kirkegaard Madsen,  
kirkeværge i Nr.Vium

HVAD ER SANKT 
HANS FOR DIG?  
Vi stillede spørgsmålet til 
3. klasse på Herborg 
Friskole. Her kan I se 
deres svar.

(Se flere side 10 og 13)
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SET OG SKET

7

PÅSKELØBET 
Søndag den 11. april havde vi påskeløb i alle 3 sogne. Vejret var desværre ikke med os denne dag. 
Sne, slud og regn gjorde løbet til en kold fornøjelse for alle - men 7 familier med børn mødte op og 
gennemførte løbene. De udtrykte stor tilfredshed med løbene, og opfordrede os til at lave noget 
lignende på et andet tidspunkt. På en af posterne i Troldhede skulle familierne enten lave et men-
neskeligt kors, eller et kors af det materiale de kunne finde i 
naturen. Dette kom der disse gode billeder ud af. 

STRIKKEKLUBBEN VED 
JETTE OG LILLIAN 

Til september starter vi en strikkeklub op for 
alle tre sogne. Her vil der blive strikket dåbs-
klude, snakket og drukket kaffe. Klubben er 
gratis at deltage i. 

Nærmere information senere.

BESØGSTJENESTEN 
I SOGNENE  

Har du brug for 
en besøgsven, eller 
kender du en der 
har - hører vi 
gerne fra dig. 
Vi har frivillige, 
der står på spring 
for at hjælpe. 

Kontakt vores præst Jens Borg Spliid på enten 
mail: jebs@km.dk eller mobil: 20233730
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BØRN OG UNGE

DAVID & GOLIAT
Men hvor er Goliat? 
Tegn fra prik til prik.

NOA FIK ET TEGN FRA GUD
Tegn fra prik til prik og farvelæg.

88 Opgaverne er taget fra Bibel Opgave Bog nr. 3, Forlagsgruppen Lohse
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BØRN OG UNGE

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 fremover, indtil forholdene 
vedrørende kirkegang normaliseres.

Vi håber på forståelse af dette. 

99

PAULUS FLYGTER
Hvilken vej fører gennem murens labyrint?

10 ting er forskellige på de to tegninger af en tolder.FIND FORSKELLEN

Opgaverne er taget fra Bibel Opgave Bog nr. 3, Forlagsgruppen Lohse
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MINI KONFIRMAND FOR 4. 
KLASSERNE FRA NR. VIUM 

- TROLDHEDE SKOLE OG 
HERBORG FRISKOLE

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 starter op efter coronanedlukningen 
tirsdag den 31/8 og onsdag den 1/9. Vi mø-
des i hver uge frem til den 1/12. Det hele 
afsluttes med en familiegudstjeneste i begge 
kirker søndag den 5/12.
Med håb om nogle gode timer sammen med 
mini-konfirmanderne, glæder jeg mig til at 
se børnene i hver uge. 

Hilsen Helle

10

NYT FRA KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDEREN
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EN PRÆSTEKOLLEGA SKRIVER

Lige netop når vi fejrer Sct. Hans, og løvet er lyse-
grønt, og sommernatten lys og lun, skal der nok 
være nogen, som minder os om, at nu begynder 
dagene at blive kortere; nu går det igen den for-
kerte vej.

Det er jo sådan set rigtigt nok. Og så 
alligevel ikke. Det svarer til, at du 
sidder med den dejligste isvaffel. Du 
har lige taget den første bid. Og så er 
der én, der siger til dig: »Ja, nu er du 
så snart færdig med at spise den is. Det 
varer ikke længe, så er den forsvundet«. 
Jamen, du er jo netop gået i gang med 
at nyde den. Det er nu, det er dejligt. Det er nu, det 
sker.

Og selvfølgelig har du på et tidspunkt fået spist 
isen. Så har du haft den fornøjelse. Og du kan jo 
heller ikke blive ved med at spise is hele tiden. Men 
det gælder her i livet om at glæde sig over det, som 
er nu - både for at nyde det, men også for at enga-
gere sig i det. Vi skal så at sige lægge mobilen fra os. 
Vi skal leve med i livet.

Alt her i livet forandrer sig, og til sidst går det til 
grunde. Men Jesus er altid den samme. Jesus tilby-
der os sin fred. Vi kan komme til ham, hvornår det 
skal være. Og hans ord har evig gyldighed.

Sct. Hans er egentlig en kirkelig højtid. Den har 
navn efter Johannes Døberen. Han var en slægt-
ning til Jesus og blev født et halvt år før ham. Jo-
hannes opholdt sig ved Jordan-floden og prædike-
de, at mennesker skulle vende om og holde sig til 

Gud og gøre Hans vilje.

Døberen pegede hen på Jesus med sin 
forkyndelse. Han sagde om ham: »Se 
det Guds lam, som bærer verdens synd«. 
Dermed forudsagde han, at Jesus vil-
le blive ikke bare jødernes, men hele 
verdens frelser. Jesus kom for at kalde 
os alle til et liv med Gud.

Johannes Døberen sagde også om Jesus, at »han 
bør vokse / blive større, og jeg blive mindre«. Johan-
nes var klar over, at det var Jesus, det drejede sig 
om. En huskeregel for dette er, at Johannes bliver 
født, mens dagene er længst. Så bliver de kortere, 
og da Jesus bliver født, begynder de at blive læn-
gere igen.

Årstider og vejrlig skifter konstant. Vi kan ikke 
være sikre på, at det er godt vejr, selv om kalende-
ren fortæller os, at det er sommer. Men med Jesus 
er det noget andet. Han er altid den samme. Vi 
kan bede til ham, hvornår det skal være. Vi kan 
søge ind i den fred, som han bringer med sig. Det 
er en stadig og vedvarende glæde at høre ham til.

Ebbe Sunesen

Der er noget, som står fast

❝
... det gælder her

i livet om at glæde 
sig over det, 
som er nu ...

11



TEMA

Sankt Hans - sommersolhverv - et vendepunkt. 

Solen, der på den tid højest på himlen, skifter nu 
retning. Vi bor i et land med 4 årstider. Hele tiden 
skift. Vi snakker meget om vejret. Bliver det en 
hård vinter? - Bliver det en god sommer, eller skal 
vi tage syd på? Vi kan snakke, alt det vi vil om 
vejret, men vi kan ikke gøre noget ved det - det er 
uden for vores kontrol.

Derfor er det vel også ret symbolsk, at vi netop fej-
rer Sankt Hans - sommersolhverv med ilden.

Ilden giver varme og lys - betingelserne for liv. 
Samtidig er den truende - den kan være altfortæ-
rende - ødelæggende og destruktiv. Den kan være 
meget svær at styre - til tider umulig at kontrollere. 
Nogle gange vil den ikke brænde - andre gange er 
den umulig at slukke. Derfor bliver den ofte sym-
bol på begreber som lidenskab - passion - angst - 
had og ikke mindst kærlighed. Disse og mange 
andre følelser kommer tit i spil, når vi står ved et 
vendepunkt.

Vi står mange gange i vores liv ved vendepunkter, 
hvor vi må træffe valg. Det kan være, når noget 
holder op, og vi skal beslutte, hvad vi nu skal. Ofte 
står vi overfor, at der er rigtig mange ting at vælge 
imellem - og netop det at »træffe et valg« kan være 
rigtig svært. For nogle går det, som i Leif Esper 
Andersens bog »Heksefeber«, hvor Kloge Hans si-
ger til drengen Esben: »Det handler hele tiden om at 
vælge - de fleste vælger at lade være« - men netop det 
»at lade være med at vælge« er jo også et valg.

I dag, hvor vi bliver bombarderet fra alle sider med 
tilbud og muligheder - i alle medier. Ja selv ud af 
det, der før i tiden bare var en telefon, sprøjter det 
med nyheder, tilbud, muligheder og holdninger.

For mange år siden overværede jeg, at min lille dat-
ter blev tilbudt en sodavand et sted, hvor vi var på 
besøg. På værtens spørgsmål: »Vil du ha’ sodavand?«, 
svarede hun: »Hva’ har du?«

Jeg tænkte umiddelbart: »Hvad i al verden bilder 
hun sig ind!« Da jeg var barn havde jeg sagt pænt ja 
tak og taget, hvad der var kommet. Men ved nær-
mere eftertanke måtte jeg erkende, at det var et 
sundhedstegn. Hun kunne først vælge, når hun 
kendte valgmulighederne.

I starten blev jeg irriteret over, når nogen zappede 
rundt i programmerne på fjernsynet, men i virke-
ligheden er det jo en fremragende øvelse i at skabe 
sig et hurtigt overblik, før man træffer sit valg - en 
egenskab der er helt afgørende for at kunne begå sig 
- ikke mindst når man står over for løsning af de 
helt store opgaver. Netop sådan én opgave har vi 
stået overfor i mere end ét år - Covid-19!

Her har vores politikere, sundhedseksperter og 
sundhedspersonale hele tiden stået over for helt af-
gørende valg. Mange gange er de på vej ind i en 
rundkørsel med rigtig mange frakørsler. Her har de 
hurtigt skulle skaffe sig et overblik for at træffe det 
rigtige valg - hvilken frakørsel skulle de vælge? De-
res arbejde er ikke blevet lettere af, at de konstant er 
blevet presset af »utrolig kloge hoveder« som er helt 
sikre på, at de har den helt rigtige løsning.

Jeg vil derfor bruge mit Sankt Hansbål i år til at 
fejre de dygtige og modige sundhedsfolk og politi-
kere, som under stort pres har truffet gode valg, der 
har bragt os godt igennem pandemien. De har 
fulgt Kloge Hanś  ord »at turde vælge«. Min heks 
på toppen af mit Sankt Hansbål er derfor Covid-19, 
som jeg håber, vil brænde ned med bålet.

Rigtig go’ sommer til alle!
Flemming Lauritsen

Sankt Hans - et vendepunkt
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TEMA

Jeg er blevet bedt om at skrive til kirkenyt om hvor-
dan jeg oplevede Skt. Hans i min barndom.
Jeg husker særlig en gang vi var til Skt. Hansfest, 
jeg har nok været ca. 5 år.
Det var ved nogen af mor og fars ven-
ner, som også var min søndagsskole-
lærer, de havde et lille landbrug, jeg 
husker ikke så meget hvad der fore-
gik, men husker helt tydelig, at der 
var mange mennesker og et kæmpe bål, med en 
heks ovenpå, da der kom godt ild i bålet skreg hek-
sen helt vildt, jeg syntes det var meget uhyggeligt.
Der lå en ovre i træerne bagved og skreg på heksens 
vegne, fandt jeg ud af senere.
Dengang havde vi ingen bil, transporten foregik på 
mor og fars cykel, jeg sad på stangen på fars cykel, 
det gjorde meget ondt bagi, hvis der var ret langt.

Da jeg var 7 år, fik jeg selv en cykel, det var bare 
dejlig.
Da jeg blev større syntes jeg, det var spændende at 

være med til St, Hansfest, der var 
både børn, unge og gamle (dem over 
40 var gamle i mine øjne)
Der har nok været en taler, det husker 
jeg ikke så meget af, men jeg husker, 
der blev leget sangleje og at det var en 

fest at være med.
Når jeg tænker tilbage, husker jeg som somrene var 
meget varme, og at det var på den tid vi bjergede 
hø, jeg blev sat til at vende høet med en såkaldt 
sparkemaskine med en hest for, der var en jernsad-
del ovenpå, hvor man sad på og styrede hesten, 
ikke helt ufarlig, men det gik godt.
Det er minder fra 1950 til ca. 1957 hvor vi boede i 
Albæk ved Snejbjerg

Jens Mortensen,Troldhede

Sankt Hans i min barndom
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HVAD ER SANKT 
HANS FOR DIG?  

Vi stillede spørgsmålet til 3. 
klasse på Herborg Friskole. 

Her kan I se deres svar.  
(Se flere side 6 og 10)

❝
... da der kom godt 

ild i bålet skreg 
heksen helt vildt...



TEMA

Sankthansbål i Fiskbæk har været afholdt i 90 år 
på engen bag Fiskbækgård. 
Ejerne Jenny og Jens Lindvig, har startet denne 
tradition, måske allerede da de overtog gården i 
1926.
Deres yngste datter, som jeg kender, har kontaktet 
sin bror på 90 år og han fortæller at i al den tid han 
kan huske, har der været Sankthansbål nede i en-
gen.
Alle familier i Fiskbæk mødte op for at se bålet, der 
var ingen båltale, men man sang Midsommervisen 
inden man gik hjem.
Jens Lindvig overdrager i 1965 gården til sin søn, 
Thomas, og han fortsætter traditionen. Det bliver 
efterhånden sådan, at borgerne i Fiskbæk finder ud 
af, at det er fint at samle afskårne grene hele året på 
bålpladsen, så bålet er klar til Sankt Hans.
Et år måtte Sankthansbålet aflyses pga. afbræn-
dingsforbud - hvad gør man så - alt var klar. Mie 
Dalgård tilbyder så at man kan samles på hendes 
terrasse og der får man så kaffe og båltale og hyg-
geligt samvær.
På et tidspunkt overtager Fiskbæk Borgerforening 
at stå for arrangementet og det har så udviklet sig 
til den folkefest det er i dag.

Vi mødes kl. 18.00 ved Fiskbækgårds Maskinhus 
hvor der er dækket borde og pyntet op, der får vi en 
dejlig middag med et glas vin eller en øl og pølser 
og sodavand til børnene.
Hvis man er medlem af Borgerforeningen koster 
det ikke noget.
Derefter går vi ned til engen ved Fiskbæk bæk, bå-
let er flyttet lidt syd på fra det sted hvor det var i 
begyndelsen. Her holdes båltale og vi synger Mid-
sommervisen. I mange år er vi heldige at have mu-
sik til, »Lille Gunnar« som han blev kaldt, spiller 
på harmonika.
Når bålet er ved at være brændt ned, går vi tilbage 
til maskinhuset og drikker kaffe, snakker og må-
ske spiller Gunnar igen og den der har holdt bål-
tale underholder.
Børnene leger og hygger sig udenfor med at bage 
snobrød. 
I 2020 måtte Sankthansbålet aflyses pga. Corona 
restriktioner, vi håber at vi kan mødes i år.
KFUM og K i Fiskbæk holdt også Sankthansfest, 
det blev holdt på forskellige gårde i omegnen. Man 
samledes ved bålet hvor der var båltale og derefter 
drak man kaffe i laden og fortsatte aftenen med 
sanglege.

                                           Birte Sig Andersen

Sankt Hans i Fiskbæk
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Hvad er Sankt Hans?
• Altså man brænder en  
 heks af på nogle pinde.
• Det er ved skoven man  
 brænder en heks af.

Hvad gør I til Sankt Hans?
• Man synger, når bålet er  
 blevet tændt.
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KLOKKESPILLET  
I TROLDHEDE 

KIRKE
Juni - juli og august

   7.45  Lysets engel går  
 med glans

10.07  Amazing Grace

11.35  Det dufter lysegrønt  
 af græs

15.45  En yndig og  
 frydefuld 
 sommertid

18.45  Nu er jord og  
 himmel stille

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 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.

PRAKTISK INFORMATION

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

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

Kalender kan læses på: www.sogn.dk

KIRKEBILEN KØRER IGEN...
til gudstjenesterne. Du kan kontakte vores præst Jens Borg 
Spliid på enten mobil: 20233730 eller mail: jebs@km.dk - 

hvis du/I har brug for at blive hentet. 



PS!

En konfirmand fortæller 
At være i kirke fem gange på en søndag er noget 
jeg nok kun gør en gang. Det var en oplevelse 
som ingen andre, men det kan godt være lidt 
langtrukket.

 Jeg har tit hørt at præster ikke gør alt ens. Og 
det kan man tydeligt høre bare ved at prøve to 
forskellige kirker, men fem er bare noget helt 
andet. Jeg vil ikke sige at det er noget man skal 
gøre hver søndag, men det er sjovt at prøve en 
gang. 

Det er også en god måde at finde ud af hvilken 
præst man bedst kan lide. Man får helt klart 
også mere ud af gudstjenesten når det er en 
præst man kan lide. 

Nu er jeg jo 14 år og de fleste andre på min al-
der syntes også det kan være kedeligt, men jeg 
kan kun anbefale andre at prøve. Hvis jeg kan, 
kan alle andre også.

Marius Kombak Mastrup


