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Folkekirkens
Familiestøtte

SIDEN SIDST

Folkekirkens Familiestøtte vil fra efteråret samarbejde med Fødeafdelingen i
Herning for at give gravide mulighed for
at deltage i samtalegrupper.
Folkekirkens Familiestøtte arbejder sammen med sognene i Herning-området
med at styrke relationerne i familien og
bakke forældre op i at være gode rollemodeller for deres børn. Det sker bl.a.
gennem forskellige kursusforløb for forældre. Bl.a. kommunikationskurser for par
og samarbejdskurser for skilte forældre.
Tilbuddet til gravide er et nyt tiltag, som
imødekommer et behov for at støtte forældrene i familiedannelsesprocessen allerede fra starten, da relationen mellem
forælder og barn er afgørende for barnets videre udvikling og trivsel.

En mindeværdig sommer
i præstegårdshaven

Samtaleforløbet for gravide starter i oktober og strækker sig over 6 gange. Tilbuddet er for gravide, som ønsker et rum
til at reflektere sammen med andre over
graviditeten og det at starte en familie.
For mere information kontakt:
Koordinator Lene Frølund Rasmussen
på 23 82 78 73 eller lfr@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

KONTAKT:
www.nr-omme.dk
Menighedsrådsformand
Nørre Omme:
Else Katrine Pedersen,
Tlf. 20 49 89 31
elsekpedersen@hotmail.com

Kirkeværge
Nørre Omme Kirke:
Gravers Kjærgaard,
Tlf. 40 74 73 91
gravers@kjaergaardsvej10.dk

Sognepræst:

Bodil Toftdahl, Algade 34, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 20 87 83 67, bodil.toftdahl@gmail.com

Nørre Omme Kirke
Sønderkjærsvej 8
Grønbjerg
6971 Spjald
Graver
Nørre Omme Kirke:
Iver Sørensen,
Tlf. 21 68 19 65
Organist
Nørre Omme Kirke:
Helle Majlund Jensen
Tlf. 28 94 57 62

www.ornhojkirke.dk
Menighedsrådsformand
Ørnhøj:
Pia Volsgaard,
Tlf. 20 41 67 97
pia@volsgaard.eu
Kirkeværge
Ørnhøj Kirke:
Anders Just
Tlf. 97 38 63 41
justal@outlook.dk

Ørnhøj Kirke
Hovedgaden 72, Ørnhøj
Kirkegårdsmedarbejder
Kirsten Kølbæk
træffes på tlf. 22 40 86 82
Tirsdag-torsdag 7.30-15.30
Fredag 7.30-15.00
Kirkegårdsleder
Torkil Jensen
Tlf. 20 68 44 03
Organist Ørnhøj Kirke:
Helle Majlund Jensen
Tlf. 28 94 57 62

Høsttanker
af Sognepræst Bodil Toftdahl
Sikke dog en sommer vi har haft! Solen har
skinnet fra en skyfri himmel dag efter dag, lige
fra begyndelsen af maj måned. Vi har nydt
strand og vand og skønne aftner på terrassen,
som var man under sydlige himmelstrøg. Havemøblerne har stået tørt og godt i ugevis og
indbudt til udeliv i det grønne. Eller knapt så
grønne….For en gangs skyld har vi danskere
oplevet, at sommeren også kan være noget
med tørke og dårlig vækst på markerne. Solen
er dejlig, men den kan også være ubønhørlig.
Sommervinde har udtørret det hele. De fleste
landmænd har lidt tab, men alligevel været
pragmatiske nok til at konstatere, at sådan er
det at drive landbrug: nogle år giver det meget,
andre år lidt at knokle i markerne. Vejret råder
vi ikke over. Det er med vejret og landbruget
som det er med kærlighed: man kan aldrig tage
noget for givet.
Og dog er det netop alt sammen - givet. Vi kan
ikke tage selv, når det handler om regnen over
markerne, og vi kan heller ikke tage selv, når det
handler om kærlighed. Vi kan være omhyggelige og opmærksomme og gøre et godt og

dygtigt stykke arbejde - men væksten giver
Gud. Vi holder høstgudstjeneste for at takke for
høsten, men også for at markere, at vi ved godt,
intet ville være til, hvis ikke Gud havde indrettet
alle systemerne omkring os. Naturen har sine
luner og årene er forskellige, men Guds vilje til
at opretholde livsbetingelserne for os mennesker forandres ikke. Var sommeren tør og
brandvarm i år, så bliver den måske våd og
grødefuld næste år, sådan er naturen. Alle systemerne fungerer, så vi kan leve på denne blå
planet, og det takker vi Skaberen for ved høstgudstjenesten.
Og kærligheden? Den har også sine op- og
nedture. Vi skal huske, at også i kærligheden
mellem mennesker er der grødetid og tørketid.
Men kærlighedens kilde er ikke noget, vi skal
finde i os selv og selv stå til ansvar for. Den er i
Gud. En slags kærlighedens høstgudstjeneste
minder os om, at kilden er tilgængelig for enhver, som opdager, der er brug for at tro på
noget. Kilden, der giver vækst, både i kærlighed
og muld, løber lige dér, hvor troen har brug for
den.

SKRÅL, Ørnhøjs lejlighedskor og Nr. Ommes
Gospelkor synger sammen v. Spil Dansk

Ørnhøj Friplejehjem
DET SKAL VI MED TIL ...

Sensommerkoncert i
Nørre Omme kirke
I år sætter vi udråbstegn for sommeren med
en ganske særlig koncert i Nørre Omme
kirke. Vi får besøg af to musikere som er tilknyttet Odin Teatret i Holstebro, Domenico
Manelli og Barbara Tholozan. Det sker søndag d. 16. september kl. 19.30.
Musikerne fortæller om koncerten:
Denne koncert er en musisk og kulturel
rejse, et møde med den klassiske, franske
sang, som gennem tyverne og trediverne
utrætteligt beretter om kærlighed mellem håb og skuffelser, fremskridt og tidens elendigheder. Kærligheden herskede som en endeløs kilde til liv, med dens
glæder og sorger, i en tid hvor fattigdom
var en nær ven og døden en fjern slægtning – som ofte kom på søndagsvisit.
Det er denne uovervindelig tro på sjælens
lidenskab, på trods af al mørket i vores århundredes begyndelse, som stadig rører
os i dag, når vi hører Edith Piafs skælvende
stemme – hun som stadig sang, til sidst i et
langt liv præget af smerte, budt velkommen af glæde, »men ja, se på mig, hver
gang jeg tror på det, og jeg vil altid tro på
det, dette er hvad kærlighed er til for!«

Torsdagscafé
13/9: Formiddagshygge hos Lisbeth og
Anders. Afgang fra Sognehuset kl. 9.30.
Tilmelding til 61 74 41 38.
11/10: Bjarne Lindgren fortæller og sælger bøger
8/11: Hans Jørgen Mikkelsen fortæller
Alle møder er i Sognehuset, Søndervang
19. kl. 9.30 – hvis ikke andet er oplyst.
Evt. spørgsmål rettes til udvalget
v/ Margit Mosegaard tlf. 61 74 41 38

Morgensang torsdage kl. 10.00:
6/9 + 20/9 | 4/10 + 18/10 | 1/11 + 15/11
Gudstjenester på Friplejehjemmet
- vi begynder med kaffe kl. 14.30
26/9 og 24/10
Seniorgudstjeneste i kirken 28/11 kl. 15.00

Højskolesang
Kom og syng med fra Højskole
sangbogen onsdag d. 12.9 og
onsdag d. 5/12, begge gange
kl. 19.30 i Ørnhøj kirkecenter.
Det er gratis, kaffen laver vi,
tag selvbrød med.

Børnefestival
i Ørnhøj Kirke
Det er det flotteste hus i Ørnhøj, og
det ligger på bakken med lys på om aftenen - men hvad sker der indenfor?
Alle børn født i 2012 og 2013, der bor i
sognet inviteres lørdag d. 29. september kl. 10.00 til en spændende opdagelsestur backstage i kirken. Vi skal ud
i hjørnerne og møde dem, der arbejder
i kirken og høre hvad de egentlig går
og laver - og hvad det hele handler om.
Der bliver sendt indbydelser ud til familierne, og vi håber, at rigtig mange vil
komme. Børnene vil få en smuk gave fra
kirken, som kan fortsætte oplevelsen ind
i det spændende stof.
Hilsen dåbsudvalget

Sang og fortælling
Sang og Fortælling handler om efterår
og løvfald både i naturen og i livets kalender. Vi mødes i præstegårdens stuer
til hjemmebag og efterårshygge fredag
d. 5. oktober samt til adventshygge fredag d. 30. november, begge dage kl. 14.

Konfirmandstart
Årets konfirmandundervisning går i gang
i september. Første gang i konfirmandstuen i Nørre Omme fredag d. 14. september
kl. 08.15. I Ørnhøj begynder undervisningen onsdag d. 5, september kl 13.40.

Nr. Omme
konfirmander

Høstgudstjeneste
Det er ved at være en tradition, at vi takker
for årets høst ved en fælles gudstjeneste
for de to sogne. Også i år bliver det midt
imellem, men denne gang i Abildå Brunkulsleje. Vi håber på dejligt sensommervejr,
FDF Ørnhøj er med og der bliver korsang
og alle de smukke høstsalmer. Skulle vejret
drille, er der stadig fri luft omkring os under
brunkulslejets store halvtag, så hvis vi klæder os efter vejret, bliver det fint under alle
omstændigheder.
Efter gudstjenesten er der forskellige supper, man kan smage, og der bliver holdt
auktion over de medbragte høstgaver fra
marker og haver. Vi opfordrer alle til at pakke smukt ind og dermed sikre, at alle kan
blive fristet til at købe rigeligt, til fordel for
modtagerne af årets høstoffer. Det vil blive
fordelt mellem PULS u-landsprojekt og Kirkens Korshærs Børnehjørnet i Herning.

i Grønbjerg konfirmandstue tirsdag d.
18. september kl. 17
Der bliver en orientering om undervisningen og øvrige aktiviteter. I Grønbjerg
undervises fredag morgen sædvanligvis
hele klassen fra Friskolen uanset hvilket
sogn man kommer fra og hvor man gerne
vil konfirmeres. Undervisningen i Ørnhøj
er tilrettelagt efter aftale med Vinding
Skole som en kombination af hele dage
og onsdag eftermiddage.

Ørnhøj
konfirmander

Minikonfirmander

Alle Helgen
Alle, som gerne vil mindes deres kære afdøde, indbydes til en stille gudstjeneste
med oplæsning af navnene på dem, som
er døde i det forløbne år her i sognene.
Det sker Alle Helgens søndag d. 4. november.
I Ørnhøj er det om formiddagen kl. 10.30,
og i Nørre Omme er det i mørkningen kl.
16. Efter gudstjenesten er der mulighed
for at sætte lys på gravene på kirkegården. Hvis man gerne vil have navnet
nævnt på nogen, som er død og begravet eller bisat et andet sted end her, er
man velkommen til at give mig besked,
så vil jeg læse det med.
				

Der er indskrivning og forældremøde
i Ørnhøj kirke
onsdag d. 19. september kl. 17

BT

Nørre Omme: Vi planlægger et forløb i
samarbejde med skolen for 3. klasse i efteråret. Minikonfirmanderne får direkte besked.
Ørnhøj: Undervisningen af minikonfirmander tilbydes efter jul. Mere om det i
næste nummer af kirkebladet.

Soldatervenner
Soldatervenner holder 50 års jubilæumsfest onsdag d. 31 okt. kl 19.30 i
Spjald missionshus.
Taler er generalsekretær Per Møller Henriksen.
Alle er velkommen.

BT

DET SKAL VI MED TIL ...

Nyt fra organisten
De små synger i konfirmandstuen i Grønbjerg
onsdage kl. 9.30-10.15
5. september, 3. oktober, 7. november
SKRÅL øver hver onsdag kl. 15.00 i Ørnhøj kirkecenter. Alle fra 4. klasse og op er velkomne.
Det er gratis at deltage. Vi synger ved Ørnhøj
Friplejehjems gudstjenester, første gang onsdag d. 23/8, og også i kirken d. 26/8. Ellers er vi
med til høstgudstjeneste d. 23/9, koncert d.
1/11 i Nr. Omme, og Luciafest d. 12/12 i Ørnhøj.
Nr. Omme Gospelkor starter op efter ferien
torsdag d. 13. september kl. 19.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg. Vi øver danske sange til Spil
Dansk arrangementet d. 1/11 i Nr. Omme kirke,
og i år også traditionelle danske julesange til
vores julekoncert d. 13/12.
Lejlighedskoret i Ørnhøj synger til høstgudstjenesten d. 23. september kl. 10.30 i Abildå, og
øver derfor: Torsdag d. 6/9, tirsdag d. 11/9 og
onsdag d. 19/9. kl. 19.30 i kirkecenteret i Ørnhøj.
Generalprøve på Spil Dansk i Nr. Omme kirke
torsdag d. 25/10 kl. 19.30.
Vi synger også til julegudstjenesten d. 2/12, og
øver derfor: Onsdag d. 14/11, tirsdag d. 20/11
og onsdag d. 28/11.

Spil Dansk
Torsdag d. 1. november kl. 19.00, i anledning af Spil Dansk ugen, er der koncert i Nr. Omme kirke.
Kom og vær med, enten som publikum til
en dejlig koncert med dansk musik og
sang på programmet, eller som deltager,
fordi du synger eller spiller et instrument.
Sidste år i Ørnhøj deltog alle 3 kor fra
begge kirker, samt lokale aktører. I år skal
vi gerne have endnu flere ud af busken
og med. Måske skal ukulelen røres?
Ring til organist Helle Majlund
på 28 94 57 62, hvis du vil vide mere.

Brunch & banko
Lørdag d. 6. oktober i Ørnhøj sognehus
10.00 Lækker brunch
		
voksne 75,00 kr
11.15 Spiller vi banko m/ mange
		
brugbare og fine gevinster
12.30 Sluttes af med en efterårssang
Denne gang er der også børne banko i
FDF lokalerne- pris 40,00 kr for brunch
incl. 1 banko plade for børn op til 12 år.
Overskudet fordeles med 2/3 til drift af
sognehuset -1/3 til FDF`s missionsprojekt.
Ps. Vil man bidrage med noget kontakt
Lisbeth Just 61 75 44 00.
Arr. Ørnhøj sognehus

Julemarked
Tirsdag d. 13. november kl. 19.00 starter forberedelser til FDF`s julemarked i
sognehuset.
Kom og mød Johnny Haugaard, også kaldt
Blomstermanden (kendt fra TV og Facebook siden: Blomstermandens venner)
Han vil være kreativ og underholdende i ca.
1 time, derefter får vi selv lov at prøve kræfter (det vi fremstiller går til FDF`s julemarked -så kan vi jo evt. købe det der). Lad dig
inspirere og støt et godt formål, du vil nemlig få en masse inspiration til at gå hjem og
lave ting til din egen juleforberedelse.
Pris for aftenen incl. Kaffe og boller med
tilbehør 80,00 kr.
Alle er velkomne – også selv om man ikke
har noget med FDF´s julemarked at gøre.
Vi glæde os til at fylde sognehuset til en
kreativ og underholdende aften.
Vel mødt.
Arrangører: Ørnhøj sognehus,
FDF Ørnhøj og KFUM & K

P ROGR A M FO R Ø R N H Ø J K F UM & K
Alle møder er i Sognehuset og kl. 19.30, medmindre andet er nævnt.
Til alle fælles møder gælder det, at man kan blive hentet og afleveret ved sit hjem, når blot man
ringer og aftaler med enten Lisbeth Just tlf. 61 75 44 00 eller Margit Mosegaard tlf. 61 74 41 38.
AUGUST
28.
		
		

Bibeltime
Senior hos Bodil & Anders Lundgaard, Abildåvej 20
Familie/voksen hos Gitte & Erik Jensen, Trehøjevej 91

SEPTEMBER
2.
		
4.

Gudstjeneste i Ørnhøj kirke kl. 9,00 - Medbring kaffekurv hver især, som vi vil
nyde sammen v/ Præstbjerg naturcenter-bagefter går vi en tur rundt om søen.

		

»Humor i Bibelen og muntre oplevelser fra kirkens hverdag«
v/ pastor Kai Bohsen, Ikast. Sted: Tarm kirkehus, Kirkevej 11, kl. 19,30
– pris 50,00 kr. Afgang: Ørnhøj sognehus kl. 18,45

14.		
		
		

Høstfest i Ørnhøj sognehus kl. 19,30
Familieaften v/sognepræst Christoffer Olesen Timring
Alle er velkommen – kaffe 30,00 kr

23.

Høstgudstjeneste i Abildå brunkulsleje kl. 10,30. Se omtale andensted

OKTOBER
2.
		
6.		

25 års jubilæum i Skjernkredsens M & K m/ middag – aftenens tale Allan Trellborg
Sted: Finderup efterskole. Endelig program senere
Brunch & Banko. Se program andensted

9.
		
		

Bibeltime.
Senior hos Margit & Laurids Mosegaard, Abildåvej 14
Familie/voksen hos Pia & Jens Ole Vagner, Hovervej 63 Hee

23.		
		

Bible study i sognehuset kl. 19,30
Bogen »Vingeslag« om helligånden af Peter Madsen læses/fortælles af Bodil Toftdahl

28.		
		

Gudstjeneste i Ørnhøj kirke kl. 10,30 derefter let frokost og samvær
hos Lisbeth & Anders Just. Tilmelding fredag d. 26 på 61 75 44 00

NOVEMBER
3.		

Voksen Event på Nøvlingskov efterskole

6.
		
		
		

»Men størst er kærligheden – skitse til et Paulus portræt«
v/ Svende Grøn - konsulent for skole – kirke i Thy og Mors provstier
Sted: Hanning missionshus Tingagervej 16 kl. 19,30 – pris 50,00 kr
Afgang: Ørnhøj sognehus kl. 19,00

13.

Besøg af Johnny »Blomstemand«. Se program andensted

20.
		
		

Bibeltime
Senior hos Agnete & Egon Svendsen Nørhedevej 19
Familie/voksen hos Lisbeth & Martin Kjær Østerbyvej 12 Tim

DECEMBER
1.		

FDF `s julemarked i sognehuset

GUDSTJENESTER
DATO

NR. OMME

2. september

-

9. september

ØRNHØJ
9.00 AH

KIRKEÅRET
14. s. e. trinitatis

10.30

-

15. s. e. trinitatis

16. september

19.30 Musik

10.30

16. s. e. trinitatis

23. september

10.30 Høst Abildå

10.30 Høst Abildå

17. s. e. trinitatis

30. september

10.30

9.00

18. s. e. trinitatis

7. oktober

9.00

10.30

19. s. e. trinitatis

14. oktober

10.30

-

20. s. e. trinitatis

21. oktober

-

19.30 AH

21. s. e. trinitatis

9.00

10.30

22. s. e. trinitatis

16.00

10.30

Alle Helgen

28. oktober
4. november
11. november

-

9.00 AH

24. s. e. trinitatis

18. november

10.30

9.00

25. s. e. trinitatis

25. november

-

10.30

Sidste s. i kirkeåret

28. november

-

15.00

Seniorgudstjeneste

15.30

10.30

1. s. i advent

2. december

Adventsgudstjeneste
Onsdag d. 28. november er der en
kort gudstjeneste i Ørnhøj kirke, med
de gode adventssalmer og altergang
i kirkerummet, så alle kan være med.
Beboerne på Friplejehjemmet deltager, med hjælp fra de trofaste frivillige, og alle seniorer i byen er velkomne
til at nyde denne eftermiddag i vores
smukke kirke. Efter gudstjenesten er
der kirkekaffe med lækkert hjemmebag og adventshygge i kirkecentret.

Advent
Traditionen tro synger
vi advent ind i Nørre
Omme kirke søndag
d. 2. december. Vi begynder det nye kirkeår
med en lille reception
kl. 15.30, og så er der
gudstjeneste kl. 16
med en perlerække af
de kendte julesalmer
og god musik! Kom og
vær med til en munter
og hyggelig start på
den søde juletid!

Kirkelige
handlinger
På grund af EUs nye
dataforordning er det
ikke længere muligt
at bringe navnene på
dem, der døbt, viet
og døde i vore sogne
her i kirkebladet.
Vi beklager!

I N F O R M AT I O N

Indlevering af stof til dette blad senest
mandag d. 22. oktober 2018
til Bodil Toftdahl på mail:
bodil.toftdahl@gmail.com
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.

REDAKTION:
Pia Volsgaard, Marianne Hansen, Ulla Skødeberg og Else Pedersen. Ansv. Bodil Toftdahl
KIRKEBIL: Kirkebilen er for alle, der ikke selv
har kørelejlighed til kirken.
Begge kirker: Ring senest kl. 18.00 aftenen før
til: Videbæk Taxi, Bent Steffensen, tlf. 97 17 12 60.

BILLEDER: Pia Volsgaard, Gravers Kjærgaard, Mogens Ballegaard, Bente Mikkelsen og Hans J. Mikkelsen

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Næste nummer af Kirkebladet
december, januar og februar.

