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Det har været et mærkeligt forår. Fyldt med afsavn. 

Meget har ændret sig siden Danmark lukkede ned 
i marts. Der har været mange pressemøder fyldt 
med alvorlige beskeder. Covid19 er blevet en del af  
vores hverdag. For nogle har det været en 
fjern og ukendt størrelse, der gjorde at 
vi måtte sætte livet lidt på standby, 
gå ned i gear. For andre er det 
kommet alt for tæt på. I skriven-
de stund er det april og vi ved 
endnu ikke hvad der sker efter 
10. maj, men rundt omkring os 
begynder håbet at spire, flere og 
flere steder har langsomt fået lov 
til at genåbne og folk begynder at 
vise sig i gadebilledet. 

Rundt omkring har folk været gode til at sprede 
håb, finde på initiativer i en tid, hvor mange sav-
ner at ses med dem de holder af. Der har været 
mange regnbuer med beskeden »Det bliver godt 
igen«. Mange greb muligheden for at nå ud til folk 
via livestreaming - dette var især et hit hjemme hos 
os imens skolen var lukket helt ned, og vi kunne 
således komme »på besøg« i Randers Regnskov 
hjemme i vores egen stue hver eneste morgen. 

Fællessangsarrangementerne har været noget helt 
særligt. Tænk at vi i Danmark har kunne samle så 
mange til morgensang hjemme i stuerne. Fælles-
sangen som mange måske havde troet i høj grad 
var på vej ud af  vores liv. Men nu er den kommet 
tilbage igen hos mange. 

For mig kan fællessangen noget helt særligt. Den 
kan give håb og løfte en op. Når man synger sam-
men, bliver man en del af  noget større, og det 
bevæger mig og opløfter mig altid. Indimellem kan 
fællessangen endda røre mig så meget at jeg får 

kuldegysninger. Den er noget helt særligt. 

Det handler ikke om det musikal-
ske i fællessangen, men om at vi 
mærker at vi har noget sammen. I 
fællessangen kan alle være med, 
bare man har lysten, for det er 
den energi der bærer det hele. 

Lysten til at synge sammen. 

Jeg håber at vi snart kan samles om 
fællessangen igen. 

Vi har brug for hinanden som mennesker og jeg 
håber inderligt at vi snart kommer på den anden 
side af  Corona-krisen, så vi kan få lov at samles 
igen. Det er en svær og mærkelig tid at gå igennem, 
som kun må være endnu sværere for dem, der har 
måtte isolere sig på grund af  øget risiko for smitte. 
Jeg håber at du har nogen, der er der for dig. Det 
har glædet mig at der er opstartet så mange frivil-
liggrupper, der blandt andet hjælper med at handle 
for de isolerede. Folk har været gode til at hjælpe 
hvor de kunne, og det giver håb.  

Jeg håber at du og dine kære har det godt og er 
ved godt mod.

Med venlig hilsen
Mira Bang Pedersen, 

Sognepræst

Indimellem 
kan fællessangen 
endda røre mig så 
meget at jeg får 
kuldegysninger...

FORÅR MEDAFSAVN
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AFSAVN KONFIRMATION
På grund af nedlukningen af Danmark 
blev konfirmationerne udskudt, men 
der er blevet fastsat nye datoer, som 
vi håber på holder  

Lørdag 22. august kl. 10.00   
i Veerst Kirke 
• Karoline Daugaard 
• Hjalte Schlünsen Preston
• Kristian Dam Thomsen
• Mathias Guldbjerg
• Kaspar Bollerup Petersen
• Mikkel Jørgensen
• Casper Møller Larsen
• Caroline Andrea Weltz Straarup

Lørdag 5. september kl. 10.00   
i Bække Kirke
• Jade Victoria Troccon Philipsen
• Yann Louis William Troccon Philipsen
• Christian Ebbesen
• Nadia Snor Sørensen
• Jonas Schmidt
• Gahyeon Yu
• Mathias Dokkedal Brandorff
• Kimi Emilie Thrane Hjorth
• Johanne Juul Olesen
• Silke Prüsse Jensen
• Caroline Volter Skovrup 
• Ida Guldbjerg Andersen
• Sava Atanasov Tsekov
• Martine Milo
• Lærke Meier Dansbo 
• Rasmus Pedersen
• Josefine Simonsen

HUSK DU 
KAN LÅNE 

KONFIRMATIONSTØJ
Husk at vi har konfirmandtøj som man kan 
låne - Står du og mangler, så skynd dig ind 
på vores facebookside »Veerst & Bække 
Kirker« og find gruppen »Udlån af  konfir-
mandtøj« - der er meget godt at finde 
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FÆLLESSANGSARRANGEMENTER
I løbet af  foråret har der været arrangeret mange skønne fællessangsarrangementer og det har 
varmet at kunne finde sammen om musikken, selvom vi ikke har kunne samle os fysisk. Det glæder vi 
os til at vi må igen, og som altid har vi en særlig salme til måneden. 

Månedens salme juni: Nu slår glæden ud med hånden.
Månedens salme juli: Den lange lyse sommerdag.
Månedens salme august: Begik du livet.

Der er snart menighedsrådsvalg og i Veerst håber 
vi på nye medlemmer, der har lyst til at arbejde 
sammen med os om at styrke det lokale og tænke 
stort sammen med os for at skabe liv i og 
bevare Veerst Kirke. 

Kirken kan være rum for mange 
oplevelser og inden Corona-kri-
sen nåede vi at have en dejlig 
koroplevelse i Veerst Kirke til 
workshoppen og koncertguds-
tjenesten med Thomas Lennert, 
Signe Nørgaard Fischer og Tom 
Kræmer Lindby. Det var skønt med 

alle de gode sange vi lærte. En af  sangene har den 
seneste tid været spillet flere gange om dagen i 
radioen, nemlig Hymns of  Ninevehs »Stråle - Tåre 

- Dråbe«.

Workshoppen var en dejlig måde at 
være sammen med hinanden på 
- og jeg håber på at vi snart kan 
samles igen i Veerst Kirke til nogle 
gode oplevelser. 

Med venlig hilsen
Kirsten Landmark

Formand for Veerst Menighedsråd 

... at styrke
det lokale og 
tænke stort 

sammen med os 
for at skabe liv ... 

DET LOKALESTYRK

NY DATO FOR ORIENTERINGSMØDER
Der er orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg og arbejde. Veerst menighedsråd afholder 
orienteringsmøde den 9. juni kl 19.00 i Veerst forsamlingshus. Bække menighedsråd afholder 
orienteringsmøde den 11. juni kl. 19.00 i konfirmandhuset. Vi glæder os allesammen til at se jer.

BEMÆRK at der kan forekomme ændringer. Følg med på sogn.dk

Med venlig hilsen Veerst og Bække menighedsrådene
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Der er snart menighedstrådsvalg og vi håber alle 
sammen at der sidder nogen derude, der kunne 
tænke sig at sidde med i enten Veerst eller Bække 
menighedsråd. 

I et menighedsråd er der arbejdsopgaver. Det er 
mange forskellige områder, hvor vi nedenunder 
vil beskrive nogle af  de arbejdsopgaver 
der er forbundet med det at sidde i 
et menighedsråd. Måske kan du se 
dig selv i f.eks.: 

PR-UDVALG: Her arbejders der 
bl.a. med kirkebladet, annoncer 
til ugeavisen og Facebook.

GUDSTJENESTEUDVALG: Her ar- 
bejdes der med planlægning af  guds- 
tjenesterne sammen med sognepræ-
sten Mira. 

KIRKEGÅRDSUDVALG: Du vil have ansvaret for at 
kirkeværgen holder sine forpligtigelser.

PRÆSTEGÅRDSUDVALG: Du vil have ansvaret for 
at præstegården er i stand. Det vil sige, at der vil 
i udvalget arbejdes med de ting præsten ønsker 
at få ordnet. Præstegårdsudvalget tager hånd om 
opgaverne og informerer menighedsrådene om ar-
bejdet.

FORMANDEN:  Du vil have det overordnede an-
svar. 

NÆSTFORMANDEN: Du vil i formandens fravær, 
overtage formandens opgaver. Formanden kan vi-
deregive arbejdsopgaver til næstformanden.

KONTAKTPERSON: Du vil have ansvaret for 
kirkens ansatte. Du sørger for planlæg-

ning af  ferie, sygemelding, vikarer, 
MUS-samtaler.

KIRKEVÆRGE: Du vil have an-
svaret sammen med menigheds-
rådene og graverne, for kirken. 
Det kan f.eks. være flytning af  

urner, kalkning af  kirkerne. En ge-
nerel overblik over kirken.

KASSERER: Du vil bl.a. have ansvaret 
for budgetter, regnskab, lønninger.

SEKRETÆR: Du vil have ansvaret for at skrive re-
ferater til menighedsrådmøder. Du vil få nogle få 
opgaver fra formanden, i dennes fravær.

MENIGHEDSRÅDSMEDLEM: Hvis du ikke ønsker 
en af  posterne, vil du have mulighed for at komme 
med i et udvalg. Udvalgene er med til at varetage 
opgaver der er i menighedsrådet vedrørende vores 
kirker. 

Vi håber, at der 
nogen, der kunne 
tænke sig at sidde 
med i et af  vores 
menighedsråd...

MENIGHEDSRÅDSVALG
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Når I er ude og gå med børnene i naturen, finder de garanteret en masse sten som de tager med hjem i lom-
men. I stedet for at smide dem væk, kan I med fordel tage dem med hjem. Nedenunder vil der komme nogle 
forslag til, hvad I kan bruge stenene til. God fornøjelse

KREATIONER - STEN
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SØD ZOOLOGISK HAVE 

Materialer: 
• Sten i forskellige størrelser og former. 
• Tuscher: 0,8 mm tykke, i hvid, sort og lyserød.
• Filtrester i forskellige farver, broderegarn   
 eller anden garn i forskellige farver. 
• Universallim eller smeltelim.

Sådan gør du: 

Find stenene frem, og overvej hvilke sten der sam-
men kunne udgøre hvilke dyr. Brug din fantasi. 
Derefter klæber du stenene sammen med univer-
sal- eller smeltelim, sådan som du havde forestillet 
dig det. Bagefter maler du ansigter på dyrene med 
tynde tuscher. Til slut pynter du dyrene med manke, 
snabel, næb, ører eller ben af  filtrester samt hale af  
garn. Din zoologiske have er nu færdig.

KRYDS OG BOLLE MED STEN

Materialer: 

• 1 træ skive - ca. 15 x 15 cm stor. 
• 10 små sten. Rød og blå akrylfarve.
• Tuscher i hvid, grøn og orange. 
• Pensel, blyant og lineal. 

Sådan gør du: 

Tegn to lodrette linjer og to vandrette linjer med lineal og 
blyant i samme afstand fra hinanden på træskiven. Derefter 
tegner du alle linjer op med en hvid tusch. Nu har du alle-
rede spillebrættet færdigt. Mal oversiden af  fem sten med 
blå akrylfarve og fem med rød akrylfarve. Lad farven tørre 
godt. Derefter tegner du orange cirkler med tusch på de 
røde sten. På de blå maler du et grønt kryds med tusch. Lad 
farven tørre, inden du går i gang med at spille.
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LUNEFULDE STENANSIGTER

Materialer: 

• Flade og runde sten. 

• Tuscher: 3 msigtig matlak og pensel.

Sådan gør du: 

Du skal bruge nogle i forskellige former og størrel-
ser. Til øjnene skal du altid bruge to sten, der har 
nogenlunde den samme form. Start med at tegne 
dine øjne og munde med en blyant. Du har garan-
teret mange gode ideer til, hvordan man kan tegne 
dem. Brug endelig fantasien. Når du er tilfreds med 
resultatet, kan du begynde at farvelægge. Først 
maler du de store flader med den tykke tusch og 
lader det tørre. Efterfølgende maler du de andre 
farver, som f.eks. pupillen eller det indvendige af  
munden. Derefter tegner du en tynd streg rundt om 
det, du har malet, med en tynd tusch i sort eller 
hvid. Alt efter hvad der ser bedst ud. Til slut pens-
ler du et tyndt lag matlak på stenene, så farverne 
holder sig pæne og lysende i lang tid. Nu kan du 
kombinere øjne og munde, som du har lyst til. Hvil-
ket ansigt kan du bedst lide?
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»Livet ville føles lyst som på en solskinsdag; selv på 
mørke dage ville du mærke morgenlyset. Så kunne 
du stole på, at der var håb for dig, se dig trygt om-
kring og lægge dig til ro«. 

Jobs bog, kapitel 11, vers 17-18.

 

Den 12. marts 2020 blev en 
skelsættende dag for os alle i 
Danmark - også for vores kirker. 
Alt blev lukket ned og det betød 
desværre også at gudstjenester 
blev aflyst, konfirmationer udsat, 
menighedsrådsmøder begrænset m.v. 
og ansatte der blev sendt hjem. Det fik be-
tydning for bisættelser og begravelser, hvilket vi var 
meget kede af. En ny og usikker fremtid er i gang 
og intet er som før.

Som formand var og er det en svær tid. Der skulle 
tages nemme og svære beslutninger. Beslutninger 
som ville få konsekvenser for ikke kun os, men for 
alle. 

Men! Jeg mistede ikke håbet. Håbet for at vores kir-
ke og sognebørn ville finde ro og trøst i kristendom-

men. For håbet er vigtigt for os mennesker - håbet 
er grundlæggende for menneskelivets grundvilkår. 
Det siges at, et menneske der ikke håber, ikke læn-

gere lever og det er der noget om. Fredag 
efter fredag var der »Fællessang - hver 

for sig«. Det gav os danskere håb 
for hinanden. Håb for fremtiden og 
håb for at alt skal blive godt igen.

Mit håb er at Danmark vil genfin-
de sig selv. At vi efter COVID-19 
vil stå stærkere sammen og at vi 

som kirke kan åbne dørene op for 
alle igen.

I skrivende stund, har kirken stadig lukket. 
Jeg håber, at når I sidder med jeres kirkeblad, vil 
vores smukke kirke være lukket op og at vi sammen 
kan fejre at vores håb gav pote. At håbet var med til 
at åbne Danmark op igen. For uden håb, ingen tro 
og ingen tro, uden håb.

Pas på jer selv, jeres kære og hinanden.

Med venlig hilsen
Heidi Poder

Formand for Bække menighedsråd 

For uden håb, 
ingen tro og 
ingen tro, 
uden håb.

ER VIGTIGTHÅBET
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GRAVMINDER PÅ BÆKKE KIRKEGÅRD
De bevaringsværdige gravminder er blevet flyttet på Bække Kirkegård. Gravminderne er blevet 
renset af, malet op og sikret, så de ikke kan vælte. Det er en tidligere provst, der har fået Museet på 
Sønderskov til at vurdere, hvilke sten der skulle bevares. Der står flere bevaringsværdige sten rundt 
omkring på gravstederne på kirkegården.

DITTE TILBAGE
Vores kirkesanger i Veerst kirke, Ditte W. Jensen, er tilbage fra barsel.

Velkommen tilbage!

DØVEGUDSTJENESTE
Der afholdes søndag den 5. juli 2020 døvegudstje-
neste ved Døvepræst Christina Ebbesen i Bække Kirke. 
Der vil efterfølgende være kaffe på Bække Kro. 

BEMÆRK: Der kan forekomme ændringer til 
denne dag, følg derfor med på sogn.dk

9
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TIRSDAGS-
KREDSEN 
Møderne begynder kl. 19.30
Kontakt. Kisser Hørlyck, tlf. 4159 8896

Vi håber at kunne starte møderne igen den 
1. september. 

INDRE MISSION 
I BÆKKE 
Konfirmandhuset, 
Søndergade 13, 6622 Bække

Møderne begynder kl. 19.30

Kontakt. Sten Præstholm, tlf. 2890 9501

Onsdag den 26. august 
Møde i Vejen v/ Jørgen Bækgård Thomsen, 
Beder. 

Tirsdag den 8. september
Høstfest v/ sognepræst Jørgen Johansen, 
Hejnsvig.

Sogne- og ældreeftermiddage skifter navn til »Sommerhygge« i konfirmandhuset. Der er planlagt sommeref-
termiddage hen over sommeren fra den 24. juni - 5. august (7 gange). 

Planlægningen er i fuld gang, så følg med på sogn.dk og i avisen for annonceringer. 

BEMÆRK: Der kan forekomme aflysninger.

Vi håber på at kunne afvikle disse sommeraftenener.

Med venlig hilsen

Veerst- og Bække menighedsrådene.

SOMMERHYGGE

Gennemførelsen af de nævnte møder forudsæt-
ter at udviklingen i Coronakrisen tillader det!
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KIRKELIG VEJVISER
Kirkebogsførende sognepræst
i Veerst og Bække Kirker
Mira Bang Pedersen
Søndergade 15 • 6622 Bække
mira@km.dk • Tlf. 7538 9377
Træffes ikke mandag 

Organist i Veerst og Bække Kirker
Larisa Volchenko
Kamillevej 8 • Nr. Bjert • 6000 Kolding
Tlf. 2929 7563

Formand for Veerst Menighedsråd 
Kirsten Maybrith Landmark
Kirkevej 21 • Veerst • 6600 Vejen
Tlf. 6178 1265

Formand for Bække Menighedsråd
Heidi Poder
Ribe-Vejle Landevej 29 • 6622 Bække 
Tlf. 3048 1214

Graver ved Veerst Kirke
Henrik Sommer
Kirkevej 21A • Veerst • 6600 Vejen
veerkirke@hotmail.com 
Tlf. 7555 5085 (ml. 8-16)

Graver ved Bække Kirke
Brian Frøstrup 
Stadionvej 2A • 6622 Bække
baekkekirke@mail.dk
Tlf. 7538 9944

Gravermedhjælper ved Bække Kirke
Lise Lotte Beck

Kirkesanger ved Veerst Kirke
Ditte W. Jensen

Kirkesanger ved Bække Kirke
Lily Enemark

Grafisk produktion: Videbæk Bogtrykkeri A·S

KFUM-
SPEJDERNE 
Grupperådsformand Anita Hansen 
tlf. 2611 2694 .

Gruppeleder Martin Andersen tlf. 2227 9655.

Faste mødetider i »Klebækhytten«   
Hamborggårdvej, Bække:

Bæverflokken | bh.-1. klasse |  
tirsdag kl. 18.00-19.30.

Ulveflokken | 2.-3. klasse |    
tirsdag kl. 18.00-19.30.

Junior- og spejdertroppen | 4.-7. klasse |   
tirsdag kl. 18.45-20.45.

Seniorspejdertroppen | 8.-10. klasse |   
tirsdag kl. 18.45-20.45.

Roverklanen | Det år man fylder 17 år til 25 år | 
mandag kl. 18.00-21.00.
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HAR DU BRUG 
FOR EN AT 
TALE MED? 

Du er altid velkommen til at kontakte Sogne-
præst Mira Bang Pedersen for en fortrolig 
samtale. 

Du kan også få sjælesorg på nettet på www.
sjælesorg.nu som er Folkekirkens onlinetil-
bud om sjælesorg. Her sidder der altid en 
klar til at chatte med dig. 

Du kan også ringe til Nicolai-tjenestens på 
telefon 7012 0110, hvor der også sidder 
folk klar til at tale med dig. 

GUDSTJENESTER 
OG AKTIVITETER 
I skrivende stund (april 2020) er alle guds-
tjenester og aktiviteter udsat. Vi håber på 
snart at kunne lukke op, og så snart vi ved 
noget, lægger vi det ind på sogn.dk og face-
book. Der kommer også fysiske opslag op. 

Hold dig opdateret på:

• www.sogn.dk/veerst

• www.sogn.dk/bække 

• Facebooksiden »Veerst & Bække Kirker« 

Find gudstjenester på 

• www.dr.dk

• www.ribestift.dk

• www.youtube.com

 


