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GUDSTJENESTER

DAG KIRKEÅRET NR. VIUM HERBORG TROLDHEDE

SEPTEMBER
5. 14� s� e� trin� 10�30

Karl Lund
9�00

Karl Lund
12. 15� s� e� trin� 09�00  

Høstgudstj�
10�30 Gudstj� 
Derefter cykel-

sponsorløb
19. 16� s� e� trin� 09�00 10�30

Karl Lund 
Høstgudstj�

22. 19�30 
Rytmisk gudstj�

26. 17� s� e� trin� 09�00 10�30  
Høstgudstj�

OKTOBER
3. 18� s� e� trin� 10�30 9�00
6. 17�30  

Taizé-gudstj�
10. 19� s� e� trin� 09�00

Karl Lund
10�30

Karl Lund
17. 20� s� e� trin� 09�00 10�30
24. 21� s� e� trin� 09�00

F� H� Møller
31. 22� s� e� trin� 09�00 10�30

NOVEMBER
7. Alle Helgen 16�00 10�30

Karl Lund
10�30

14. 24� s� e� trin� 10�30 09�00
17. 19�30

Thomas-messe
21. S� søndag i  

kirkeåret
10�30

Karl Lund
28. 1� søndag i 

advent
16�00

De ni læsninger
10�30 Gudstj�
Derefter jule-

marked
DECEMBER

5. 2� søndag i 
advent

14�00
Afslut� minik�

10�30
Afslut� minik�

Gudstjenestelisten er med forbehold, da ændringer kan forekomme. 
Se venligst avisen eller sogn.dk
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KIRKEKAFFE  
Nr. Vium-Herborg menighedsråd serverer kaffe 
efter den første kl� 9�00 gudstjeneste hver måned� 
Troldhede menighedsråd serverer kaffe efter alle 
gudstjenester kl� 9�00�

DET SKER I IM

SEPTEMBER

Tirsdag 7. Fødselsdagsmøde v/ pastor Johannes Esmarch, Videbæk�

Onsdag 8. Filmaften� Se side 7�

Tirsdag 14. Bibelkredsene mødes�

Fredag 24. Høstfest v/ pastor Samuel Sandegaard Høeg, Sdr� Felding�

Tirsdag 28. Videoaften ved Jan Holm Mortensen: Løvhyttefest� 

OKTOBER

Tirsdag 5.
kl. 19.00

Møde i Vorgod Kirke v/ pastor Johs� Esmarch, Videbæk�
Derefter samvær i missionshuset�

Torsdag 7. Oktobermøde i Sædding missionshus v/ Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing�

Tirsdag 12. Bibelkredsene mødes�

Tirsdag 19. Efterårsferie: Videoaften�

Tirsdag 26. Generalforsamling i missionshuset�

NOVEMBER

Mandag 1. 
- søndag 7.

Kredsmøder i Skjern� Nærmere program senere�

Tirsdag 9. Bibelkredsene mødes�

Tirsdag 16. Alle Hjem� Besøg af Helle Noer, Børkop� Emne: »Når kunst bli’r tro«�

Tirsdag 23. Bibelkredsene mødes�

Tirsdag 30. Adventsmøde v/ pastor emeritus Christian Poulsen, Gullestrup�

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
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NYT FRA FORMANDEN – TROLDHEDE

I skrivende stund er Danmark netop blevet slået ud 
i semifinalen til fodbold-EM, en kæmpe begiven-
hed som for alvor har farvet Danmark rødt og 
hvidt og har skabt fællesskabsfølelse på kryds og 
tværs mellem os alle� Vi er mange, der har været 
både bevægede og ladet os rive med i festlig fod-
boldfeber, det har føltes godt at have noget så posi-
tivt at være fælles om, efter så lang en periode med 
selvisolation og strikse retningslinjer, der har be-
sværliggjort det naturlige og nære samvær�  

Men vi er nok også mange, der undrende har kun-
net konstatere, at der er store forskelle på de coro-
na-retningslinjer, der gælder for det ene eller andet 
type arrangement� Og det kan være svært at skulle 
overholde og forklare de regler der fortsat er gæl-
dende i vores kirker, når man samtidig bevidner 
store fodboldfester, hvor afstands- og arealkrav til-
syneladende ikke længere skal overholdes�  

Vi er i skrivende stund i Troldhede kirke fortsat 
underlagt både et afstands- og arealkrav, der bety-
der at mulighederne for at samle hele familien og 
venneflokken til bryllup eller bisættelse/begravelse 
er begrænset� Arealkravet betyder at der maksimalt 
må være 48 i kirken, og afstandskravet betyder at 
hvis der skal synges, skal der være 2 meter mellem 
personer, der ikke bor i samme husstand, dette be-
tyder reelt, at der ofte kan være endnu færre i kir-
ken� Vi ønsker naturligvis, at der i vores kirke skal 
være både liv og vækst og at Troldhede Kirke kan 
være rammen om både de glædelige og sørgelige 
begivenheder, hvor man har brug for at mærke 
støtte og opbakning fra sit netværk�  

Vi beder til og forventer at vores retningslinjer også 
snarest (i august) bliver ophævet, så vi forhåbentligt 
når dette blad er udkommet, igen har kunnet fylde 
kirken med de lokale konfirmander og deres stolte 
familier til en festlig konfirmation, at kommende 
brudepar igen kan have alle deres gæster med i kir-
ken til bevidning af deres velsignelse og at alle sør-
gende igen får mulighed for at deltage i bisættelse/
begravelse af deres kære� 

Af andre udfordringer og opgaver for menighedsrå-
det, kan nævnes et 5 års syn på kirkerenoveringen/ 
tilbygningen samt 1 års syn på taget, foruden det 
almindelige årlige kirkesyn� Derudover arbejder vi 
med forskellige ideer på kirkegården, hvor de gam-
le og bevaringsværdige sten i lapidariet fortjener en 
ny og mere sikker placering�  

Til sidst vil jeg orientere om status for ekstra præ-
stetimer i pastoratet� Som de fleste sikkert ved, fik 
vi ved dannelsen af det nye pastorat med Nr� Vium 
og Herborg sogne, lovning på at kunne ansætte en 
ekstra præst på deltid, for fortsat at kunne have en 
rimelig kirkebetjening og der ikke skulle blive for 
mange søndage uden gudstjeneste i de enkelte kir-
ker� Ligeså er det også af stor betydning, at vores 
fælles præst har ordentlige og rimelige vilkår for at 
kunne passe sit vigtige embede og have mulighed 
for at søsætte de spændende specialgudstjenester og 
andre arrangementer, der ligger i støbeskeen� Den-
ne deltids præstestilling har vi imidlertid måttet 
vente på trods flere forespørgsler til Ribe Stift og 
Skjern Provsti herom� Senest er der kommet en ud-
melding fra Ribe Stift, at hele stiftet på grund af en 
større budgetoverskridelse ikke kan ansætte præ-
ster eller indsætte vikarer eller afløsere resten af 
året� Dette er en uholdbar situation i vores fælles 
3-sogns pastorat� Vi har derfor sammen med Nr� 
Vium og Herborg Sogne besluttet, at vi er nødt til, 
som en midlertidig løsning i en forhåbentlig kort 
periode, at selvfinancere vikartimer til afløsning og 
hjælp til vores præst Jens Borg Spliid, så det dels 
bliver muligt at afholde gudstjeneste i pastoratet 
ved fri- og feriedage, at kirkebetjeningen ved f�eks 
begravelser bliver mere fleksibel samt at der kan fri-
gøres timer til, at vi igen kan komme i gang med 
spaghettigudstjenester, og opstarte de nye gudstje-
nesteformer som tidligere beskrevet her i kirkebla-
det� Som skrevet er det en midlertidig løsning ind-
til vi får grønt lys til at fastansætte den lovede 
deltidspræst, som skal aflønnes af kirkeministeriet 
via Ribe Stift� Kathrine Stampe

formand for Troldhede Menighedsråd
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DIAKONI

VI STRIKKER DÅBSKLUDE 
V/ JETTE 

Mandag den 6. september starter jeg en 
strikkeklub op for alle tre sogne� Her vil der 
blive strikket dåbsklude, 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: 20 23 37 30

KOLLEKTLISTEN
FOR NR. VIUM-HERBORG OG TROLDHEDE PASTORAT

Måned Nr. Vium – Herborg og Troldhede MobilePay kontonr. + CPR nr.

September  Mission Aviation Fellowship  
(MAF)

84744 1551-9581162

Oktober  Ydremissions arbejde i Skjern provsti 5958-1102650

November  Møltrup Optagelseshjem 90703 7670-1093702

Alle 3 mdr. Menighedsplejen i alle 3 sogne 84363

Indsamlingen kan foregå på MobilePay, kontooverførsel eller ved kon-
tanter i kirkebøsserne� 
I forbindelse med den årlige høstgudstjeneste fremlægges der kuverter 
til høstoffer i kirkernes våbenhus 3 uger i forvejen� De vedtagne ind-
samlingsformål fremgår af kuvertens forside, hvor man kan sætte kryds 
ud for det formål, man ønsker at donere til� 
Kuverten afleveres til høstgudstjenesten�
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

TROLDHEDE
Jeg blev valgt ind i menighedsrådet i Trold-
hede første gang i 2016� Jeg stillede op til 
menighedsrådsvalget, fordi jeg stod ved en 
skillevej� På det tidspunkt havde jeg plejeor-
lov til min storesøster, og jeg havde meget 
svært ved at acceptere, at jeg skulle undvære 
hende� Jeg blev genvalgt i 2020� Efter menig-
hedsrådsvalget skal det nye menighedsråd 
konstitueres, inden det nye kirkeår starter� 
Jeg blev valgt til kontaktperson, som er en 
stor men spændende opgave� 
Kontaktpersonens overordnede opgave er at: 
Varetage den daglige arbejdsgiverfunktion 
overfor kirkens ansatte, præsterne undtaget� 
Fungere som bindeled og koordinator imel-
lem menighedsrådet, de ansatte og præsterne 
– og skal med sit virke fremme samarbejdet 
mellem de 3 parter� 
Som kontaktperson står jeg for at afholde 
medarbejderudviklingssamtale (MUS) hvert 
år� Jeg har været med at skrive stillingsan-
noncer til organist, gravermedhjælper, præst, 
kirke-og kulturmedarbejder og kirkesanger 
samt afholde ansættelsessamtaler� Det har 
været en lærerig og spændende proces� 
Lønforhandling med kirkens ansatte og de-
res faglige organisation, dog ikke præsten, 
hører også under kontaktpersonen� Det har 
jeg dog ikke prøvet endnu� Men jeg har for-
handlet en god senioraftale til en ansat� 
I første periode var det også min opgave at 
finde afløsning for organisten i forbindelse 
med sygdom� Jeg finder også afløsere til kir-
kesangerne i forbindelse med sygdom� Det 
handler om at have en liste med forskellige 
personer, der enten spiller orgel eller synger� 
Det er også kontaktpersonen, som underskri-
ver vikar- og kørselssedler� Om jeg genopstil-
ler i 2024, har jeg ikke besluttet endnu�

Sussi Højmose 
Kontaktperson i Troldhede Menighedsråd

HERBORG
I skrivende stund er det højsommer og som-
merferie skal afvikles en dejlig tid på året�
Herborg kirke har fået installeret ledpærer 
med lysdæmper� Lydanlægget er fornyet med 
teleslynge, mikrofoner og projektor med et 
lærred i venstre side af kirken� Der er også 
opsat et kamera i loftet, så nu kan lyd og bil-
lede sendes til Kuben, hvor der også er opsat 
projekter og et stort lærred�
Nuværende udfordring i kirkerummet er, at 
der mangler et skab ved kirketjenerens plads� 
Når det er kommet, er der håb for, at hjørnet 
i kirken igen bliver brugbar�
De fine birketræer langs Kirkemuren er nu 
blevet så sammengroet, at de må beskæres i 
antal og størrelse, så der igen kan blive ind-
sigt til kirken�
Der er en ønske om at få moderniseret og 
omlagt grus parkeringspladsen øst for kirken 
med asfalt og nyt beplantning� Det er Ung-
domsforeningen, der er tovholder i projektet� 
Alle foreninger har tilkendegivet at hjælpe til 
med det, de nu kan, så må vi bare håbe, at 
Ringkøbing-Skjern kommune også synes, at 
det er en god ide�
Kirkegården er meget velholdt, og for det 
skal der lyde en stor tak til graveren og med-
hjælperen� Rundt på kirkegården er der man-
ge gravsten, som står løst placeret på sokke-
len� De skal sikres, således at de ikke kan 
vælte ned på nogen besøgende eller medar-
bejder� Når du kommer på kirkegården, så 
spørg graveren om hvordan dit gravsten sik-
res bedst mulig�
Over døren er der igen opsat det velkendte 
citat: »Gaa da frit enhver til sit og stole 
paa Guds naade«.

Albert Dyrvig 
Kirkeværge ved Herborg Kirke,  

Nr. Vium-Herborg Menighedsråd
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DET SKAL VI DA MED TIL

FILMKLUBBEN
I sidste nummer af kirkebladet omtalte vi de 
kommende film i dette efterår�
Onsdag den 8. september, kl. 19.00:
»Left behind« (2000)
Onsdag den 3. november kl. 19.00:
»The Star« (2017)
Velkommen i præstegården!

ALLE HELGEN
Søndag den 7. november

Har du mistet en i det forgangne år, som du 
elskede højt?
– Eller måske savner du en, der døde for 
flere år tilbage?
Vi mødes første søndag i november i kirker-
ne og mindes dem, vi hver især savner�
Fokus er på sorg og trøst Alle Helgens søn-
dag� Navnene på dem, der er gået bort i det 
forgangne år læses højt, og vi tænder lys for 
dem� 

Se gudstjenesteplanen.

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

Spilopperne er for børn fra 0�-2� klasse, og det rytmiske gospelkor 
er for børn fra 3�-6� klasse� 
Vi øver hver torsdag� Spilopperne fra kl� 15�00-15�45 og Salme-
rødderne fra kl� 16�00-17�00� I skoleferierne har børnene fri� Bør-
nekorene synger i kirkerne ved familiegudstjenester og deltager i 
koncerter 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 korene, 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
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DET SKAL VI DA MED TIL

SPAGHETTIGUDSTJENESTER 
I HERBORG OG TROLDHEDE

Torsdag den 14. oktober kl. 17 i Herborg kirke kommer kirkeklov-
nen for første gang til Herborg� Kom og tag godt imod ham� Han vil 
sammen med præsten underholde til en familiegudstjeneste for alle 
børnefamilierne� Efterfølgende spiser vi spaghetti og kødsovs sammen 
i Kuben� Vi slutter ca� kl� 19� Ingen tilmelding nødvendig.

Fredag den 15. oktober kl. 17 i Troldhede kirke er kirkeklovnen 
tilbage efter den lange coronanedlukning – HURRA! Kom og tag 
godt imod ham� Efterfølgende spiser vi spaghetti og kødsovs sammen 
i Missionshuset� Vi slutter ca� kl� 19� Ingen tilmelding nødvendig. 

DE NI LÆSNINGER  
I HERBORG KIRKE

28. november kl. 16.00
Vi holder traditionerne i hævd, og hører 
konfirmanderne læse, skolekoret synge og 
ser luciaoptog�

CYKELSPONSORLØB I TROLDHEDE
Søndag den 12. september efter gudstjenesten 

Konfirmanderne tager på 
studietur til Israel i uge 7 
næste år� 
Formålet er at gøre troen så 
levende for dem, at det ikke 
længere bare handler om, 
hvad præsten siger� De får 

selv lov til at stikke hånden ned i det hul, hvor 
Jesu kors stod� De får lov til at se, hvor Han gik 
på vandet� De kommer til at se, hvor Han hel-
bredte en lam, og hvor Han opstod fra de døde� 

Kort sagt er formålet med turen at bringe san-
serne i spil, så Jesu liv fremstår som et historisk 

faktum frem for et eventyr� De kommer til at 
opleve sandheden bag evangeliet�
I den forbindelse samler vi penge ind til at be-
tale for deres tur� Du kan bidrage ved at støtte 
konfirmanderne i forbindelse med cykelspons-
orløbet søndag den 12� september efter gudstje-
nesten i Troldhede� Menighedsrådet har sørget 
for en pølsevogn, så du kan købe lidt at styrke 
dig på, mens de unge mennesker ser, hvor langt 
de kan nå at køre på én time� 

For at blive sponsor kan du henvende dig til den 
enkelte konfirmand, eller til præsten.
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DET SKAL VI DA MED TIL

GUD OG GOURMET
Lørdag den 13. november kl. 13-24
I et tidligere nummer af kirkebladet har vi lavet reklame for 
Gud og Gourmet� Nu, hvor corona-forholdene endelig 
tillader det, tager vi hul på rækken af oplevelser med både 
eftertanke og smag i skøn forening�
Der er Gud og Gourmet hver tredje måned� 
Første gang er i Nørre Vium Sports- og Kultur-
center�

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

KORT INTRODUKTION TIL TEMAGUDSTJENESTER
Måske har du kigget på gudstjenesteplanen og tænkt: Hvad er?

Rytmisk 22. september kl. 19.30 i Troldhede kirke
En gudstjeneste for dig, der ønsker mere dynamik� Vores nye lovsangs-
band synger både for os og med os� Masser af musik, let forståelig prædi-
ken og masser af tænke over, krydret med bøn� 

Thomasmesse 17. november kl. 19.30 i Nr. Vium kirke
En stille-gudstjeneste, hvor der er små stationer rundt i kirken med  
mulighed for fordybelse� Træk et manakorn, tænd et lys, gå til forbøn 
– nyd stilheden og samværet med Gud�

Taizé 6. oktober fra kl. 17.30 i Herborg kirke og derefter i Kuben
Et gudstjenestefællesskab på tværs af sprog og kultur� Vi mødes i troen på 
Jesus� Umiddelbart bagefter er der »middag på tværs«, hvor vi nyder mad 
fra forskellige kulturer og dyrker det sociale�
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BØRN OG UNGE

HYRDEN OG FÅRET
Farv alle felter, der har en prik�

Opgaverne er taget fra Bibel Opgave Bog nr. 3, Forlagsgruppen Lohse

JONAS OG HAVDYRET
Find 12 små fisk på tegningen�
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BØRN OG UNGE

MAND PÅ VEJ
Tegn fra prik til prik� Hvor er denne mand på vej til?

10 ting er forskellige på de to tegninger af Jesus og kvinden ved brønden�FIND FORSKELLEN

Opgaverne er taget fra Bibel Opgave Bog nr. 3, Forlagsgruppen Lohse 11



NYT FRA KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDEREN

STUDIETUR FOR MENINGHEDSRÅD OG ANSATTE I  
NR. VIUM-HERBORG OG TROLDHEDE DEN 2. JULI 2021

Vejret var perfekt, stemningen var god� Der var 
fællessang og livlig snak i bussen, da menighedsråd 
og ansatte med ægtefæller deltog i den årlige studi-
etur� Dagens program bød på mange forskellige 
oplevelser og indtryk�

Første stop var Timring Kirke-
gård� En meget stor kirkegård 

med små par-
klignende anlæg 
placeret rundt 
omkring, som gav 
mange forskellige 
synsindtryk� Vi så 
flere eksempler på 
placering af gamle 
gravsten�

Derefter besøgte vi Studs-
gård kirkegård og så her et 
lapidarium med et fint bund-
dække af guldjordbær�

På Sønderborg Slot så vi slotska-
pellet, som er bygget efter  
Luthersk forskrift med skriftste-
der på tysk i stedet for latin�

I slottes riddersal kunne vi først 
høre historien om Christian II, som sad i husarrest 
på slottet og derefter se en udstilling om kongen� I 
det hele taget var vi i fornemt royalt selskab – Kon-
geskibet Dannebrog var også i Sønderborg  
den dag�

Fra Sønderborg Slot kørte vi til 
Broager Kirke – En kirke med 
meget historie og med mange hi-
storier � 

Vi mødte bl�a� Sct� Georg og 
Dragen og hørte historien om de 
»siamesiske« tvillingetårne� 
På kirkegården så vi kriger-
graven med mindesten efter 
faldne i 1� verdenskrig, både 
tyske og danske� 

Eftermiddagskaffen blev 
nydt ved Kathrines Minde 
(et teglværksmuseum), og ef-
ter et hyggeligt aftensmåltid 
i Kolding kørte bussen os hjem 
igen efter en indholdsrig og læ-
rerig dag, hvor der også var god 
mulighed for at mødes på 
»tværs« af sognene� 

Stor ros til de to medlemmer af aktivitetsudvalget, 
som havde planlagt turen� 

Det var en rigtig god dag� 

Skrevet af 
Maren Madsen fra Herborg
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Den første november hvert år er det Alle Helgens 
dag� Aftenen før kaldes for Alle Helgens aften, li-
gesom vi også fejrer juleaften dagen før juledag� 
Men hvad er det egentlig, der foregår ved Alle Hel-
gen?

Jo, fra gammel tid mindedes man og 
fejrede man de helgener, der var gået 
bort� Med Reformationen i Danmark 
gik vi bort fra at fejre helgener� Nav-
net har dog hængt ved, selv om vi nu 
fejrer Alle Sjæles dag, hvor vi mindes 
dem, vi hver især savner, der er gået 
bort� Alle Sjæles dag falder på anden 
november hvert år� Første søndag i november kal-
der kirkerne i Danmark til Alle Helgens gudstje-
neste og i størstedelen af kirkerne bliver navnene 
læst op på dem, der er døde i sognet siden sidste års 
Alle Helgen� Mange steder er der også mulighed 
for at tænde lys for dem, man savner og har mistet� 
Det er altså en sjælesorgens dag, hvor der er plads 
til at græde og savne, men også en dag, hvor der 
bliver tændt lys i mørket� 

Der opstår navneforvirring, fordi vi fejrer Alle Sjæ-
les dag, men kalder det ved det gamle navn Alle 
Helgen� 

Men hvad angår det med at tænde lys i mørket, så 
er der håb midt i sorgen� Håbet har Jesus tilveje-
bragt i kraft af, at Han har overvundet døden, så 
enhver der tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men 
arve evigt liv� Gravens og dødens mørke er brudt, 
og Jesus, som er det klareste lys af dem alle, har vist 
os, at Han er stærkere end døden� I Salmernes bog 
kapitel 139 finder vi ordlyden:

Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg 
flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du 
dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg 
morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet en-

der, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd 
holder mig fast. Siger jeg: »Mørket skal dække mig, 
lyset blive til nat omkring mig,« så er mørket ikke 
mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som 
lyset.

I Guds nærhed er der intet mørke� 
Det er fortrængt� I Himmelen er der 
heller intet mørke, ja sågar ingen 
skygger� For hvor Gud er til stede, er 
der lys� Hans guddommelige lys er 
overalt, og når lyset kommer fra alle 
sider, kan der ikke være skygger til 
stede� Det er der, vi som kristne håber 

på at komme hen� Det er det, vi tror på� Jesus op-
stod som førstegrøden, og vi skal få lov til at følge 
efter, når blot vi tror i hjertet, at Han er herre og 
frelser og med munden bekender, at Han er op-
standen�

Så er det da forunderligt, at man nu til dags kan se 
en kommerciel tendens brede sig, der modarbejder 
trygheden og trøsten i Jesu opstandelse� Den nye 
tendens går under navnet Halloween� Egentlig 
stammer navnet fra Alle Helgen� På engelsk bliver 
det til All Hallows Eve� Hvis du fjerner »all« og 
trækker det efterfølgende »hallows evening« sam-
men, fremkommer navnet� Problemet er bare, at 
den nuværende tendens intet har at gøre med hver-
ken Alle Helgen eller Alle Sjæle� Snarere tværti-
mod� 

Med baggrund i keltisk kult og en tur i vridema-
skinen gennem mexikansk overtro, hvor man til-
beder de døde og dyrker dødekult under navnet 
»de dødes dag« eller på spansk »día de los muertos«, 
er der ikke meget tilbage af det oprindelige Alle 
Helgen� Det er i stedet blevet til en alternativ faste-
lavnsfest med fokus på død, uhygge, skræmmende 
tendenser og vamle indslag� 
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TEMA

Halloween eller  
Alle Helgen?

Jens Borg Spliid
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TEMA

I flere supermarkeder kan du f�eks� købe en afskåret 
hånd udformet af plastik� Det er makabert – og det 
er en misforståelse, som forretningerne dog ser 
stort potentiale i, fordi der åbnes op for et nyt mar-
ked gennem den importerede tradition fra USA og 
Mexico� Spørgsmålet er, hvor børnene står henne i 
denne sag� Er de klar over, hvad der foregår om-
kring dem?

Er de klar over, at de ledes væk fra den vej, der fører 
til Jesus, når man i stedet går Djævelens ærinde? 

For hans domæne er netop frygt, afmagt, mismod 
og ængstelse� Det har vi ikke noget at bruge til� 
Nej, vi skal bekæmpe det til enhver tid og i stedet 
pege på Jesus� Egentlig kan vi se, at den nyligt 
komne tradition med at fejre Halloween på ameri-
kansk manér vækker minder om Middelalderen, 
hvor der også var frygt for Djævelen, og man derfor 
tyede til at brænde hekse på bålet� Dengang var 
man bange, når man gik om et gadehjørne, for 
hvad kunne der ikke gemme sig i mørket? Nej, i 
stedet så begynder vi vores trosbekendelse med af 
fremsige forsagelsen� Vi vil intet have med Djæve-
len at gøre – ej heller hans gerninger eller hans væ-
sen� 

Så hvorfor er denne nye tendens så ved at vinde 
land? Jo, fordi det er pengene, der taler� Samtidig er 
folk så dårligt oplyst om det sande kristne, at man 
ikke lægger mærke til, når man er på vej væk� 

Vi har hver især en pligt til at oplyse vore børn og 
børnebørn om, at det handler om Jesus og evig-
hedshåbet ved Alle Helgen – og det hverken må 
eller skal handle om dødekult� Nej, for i Jesus fin-
der vi fred� I Jesus fornemmer vi det klareste lys af 

dem alle� Han og kun han kunne bryde gravens 
mørke, så livet blev stærkere end døden� 

Grundtvig formulerede det sådan her i sin velkend-
te salme, Den Signede dag med fryd vi ser:

Det kendes på os som lysets børn, 
at natten hun er nu omme!

Det skærer i mit hjerte, hver gang jeg ser en græs-
karlygte med et uhyggeligt ansigt� Hvorfor forsøge 
at skære ansigter, der skal skræmme onde ånder 
bort? Lad i stedet være med at beskæftige dig med 
det – overhovedet� I de sidste 15 år er det også kom-
met på mode at lege med »Ånden i glasset« og ouija 
boards� Det er som at åbne for Pandoras æske� Lad 
være med at begynde på det, for pludselig er man 
ude, hvor man ikke kan bunde og må ringe til præ-
sten for at bede om hjælp, fordi huset er blevet 
hjemsøgt eller besat� Det er ikke en leg, når man 
ikke kan styre det længere!

Vi står midt i en åndskamp� Fra alle sider vælter det 
ind med forslag til, hvad vi skal tro på, og hvad vi 
skal gøre� Men kun ét er det rette – og det er at 
følge Jesus! 

Derfor må vi stå fast i denne svære tid� Vi må bede 
uden ophør til, at Jesus leder og fører os på vejen� 

Må Guds fred råde i vore hjerter!
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KLOKKESPILLET  
I TROLDHEDE KIRKE
1. sept. - 27. nov.
  7�45 Min mund og mit hjerte 
10�07 Om alle mine lemmer 
11�35 Slip os arme ej
15�45  Vipper og springe over 

klinge
18�45 Nu skrider dagen under

28. - 30. november
  7�45 Mit hjerte altid vanker
10�07 Den yndige rose
11�35 Gør døren høj
15�45  Nu kom der bud fra 

englekor
18�45 Nu tændes tusind julelys

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�

PRAKTISK INFORMATION

KIRKEBLADET
Redaktører: Jens Borg Spliid og Helle Boel

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

KIRKEBILEN KØRER IGEN ...
til gudstjenesterne� Du kan kontakte vores præst Jens Borg 
Spliid på enten mobil: 20 23 37 30 eller mail: jebs@km�dk, 

hvis du/I har brug for at blive hentet� 
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PS!

Julekoncert 
i Nr. Vium og Troldhede kirker

Onsdag den 1. december kl. 19.30 
kommer Hans Jørn Østerby til Troldhede kir-
ke� Han vil synge og spille en julekoncert for os, 
krydret med historier fra hans eget liv� 

Hans Jørn er sanger, sangskriver, forfatter, bug-
taler, tryllekunstner mm� Han laver koncerter 
og forestillinger for både børn og voksne� 

Onsdag den 8. december kl. 19.30 
kommer Klittens tenorer fra Hvide Sande til 
Nr� Vium kirke� Vi havde besøg af dem alle til-
bage i 2012, hvor de fik taget til at lette sig i 
kirken� 

Koret begyndte i sin tid med 3 sangglade teno-
rer, 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 Helligåndskirkens kor, ledet af 
Anne-Marie Hjelm� 

Koret har sunget ved forskellige begivenheder i 
det vestjyske: Gudstjenester og forårskoncerter 
i Helligåndskirken, gudstjenester i utraditio-
nelle rammer: Auktionshallen og friluftsscenen 
ved Globen i Hvide Sande� Desuden har koret 
givet koncerter i flere af egnens kirker, pensio-
nistforeninger, plejehjem, Odd Fellow Logen 
og på Hospice� 

De vil synge skønne julesange for os alle, så ju-
lestemningen kan sprede sig i sognet� 


