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Bering Kirke står også klar i 2021 - Foto: H.M. 
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  Det forsømte år - Formandens nytårshilsen 

Det forsømte år - Uden nogen sam-

menligning i øvrigt med Scherfigs 

roman ”Det forsømte forår”, så tæn-

ker jeg her ved nytårstid tilbage på 

2020, som et år hvor meget af det der 

hos mange af os fylder, f.eks. fælles-

skab, oplevelser og rejser har været 

begrænset eller næsten er udeblevet. 

Mange – unge såvel som ældre – 

tænker tilbage på 2020 som året, 

hvor meget blev forsømt.  Vi har lært 

at leve anderledes uden håndtryk 

samt større fester og arrangementer.  

 

Vi har lært at sætte pris på det nære, 

- familien og naturen omring os. 

Også i Bering har meget af det der 

var arrangeret måttet aflyses, helt 

eller delvist. Lige fra gudstjenester 

og Markedsdag til Syng Sammen.  

Det fællesskab vi har i og omkring 

kirken har haft trange kår. 

 

Nu må vi imidlertid se fremad og 

glæde os til det håb som en vaccine 

giver.   

Om hverdagen ændres allerede i for-

året eller hverdagen først bliver nor-

mal til efteråret bliver spændende. 

Men vi glæder os…   
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Som det fremgår af dette kirkeblad 

har vi i bestyrelsen næsten kun skre-

vet gudstjenester i programmet.   

 

Vi har haft andre arrangementer i 

tankerne, men i stedet for at aflyse 

vil vi hellere annoncere arrangemen-

ter, når det er blevet ”lovligt” at sam-

les.  Vi har dog skrevet vores gene-

ralforsamling og den planlagte som-

merudflugt ind i kalenderen. 

 

Janne Sneistrup Thomsen kan som 

præst ikke være to steder på en gang. 

Derfor er flere af vores gudstjenester 

placeret om eftermiddagen og afte-

nen. Og det behøver ikke være dårli-

gere, men vi skal være opmærksom 

på det hver især. Egentligt er vores 

mål, at eftermiddagsgudstjenester 

skal bindes sammen med et andet 

arrangement f.eks. et foredrag, men 

det lader sig jo ikke gøre i disse tider.  

I Bering Valgmenighed er vi heldige 

at kunne trække på vores hjælpe-

præst Kjeld Holm. Det gør vi flere 

gange bl.a. Påskedag, hvor en for-

middagsgudstjeneste hører sig til 

både i Odder og iBering.   

 

Når vi i Bering Valgmenighed ser 

ind i 2021 har vi flere spørgsmål som 

skal afgøres. Det vigtigste er det fort-

satte samarbejde med Odder Valg-

menighed.  Aftalen med Odder løber 

frem til sommer. Vi har et godt sam-

arbejde med Odder Valgmenighed. 

På vores generalforsamling skal vi 

som medlemmer drøfte hvordan 

fremtiden for Bering Valgmenighed 

ser ud.  

 

Margrethe og Carsten flyttede ud af 

præstegården midt i december.  Et 

par fra bestyrelsen har set boligen 

igennem og selv den stadig ser pæn 

ud, er der brug for lidt maling flere 

steder. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at den skal 

udlejes for en tidsbegrænset periode 

frem til sommeren 2022.  

Det er lykkedes allerede nu at finde 

lejere. De pågældende – der har lidt 

tilknytning til Bering - flytter ind den 

1. februar.   

 

Det er en meget stor bolig som udle-

jes. Placeringen tæt ved kirken gør, 

at der i kontrakten er bemærkninger 

omkring dette. Forhold som de kom-

mende lejere er indforstået med. 

 

Med disse ord vil jeg gerne ønske 

alle et Godt Nytår. 

Thomas Bent Andersen 
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  Nadveren endevender motivet  

Da Jesus spiste det sidste måltid med 

sine disciple, bød han dem, at gøre 

det til et mindemåltid for ham: ”gør 

dette til min ihukommelse.” Denne 

del af nadveren, er til at forstå med 

vores fornuft, men alt det andet; 

hans tilstedeværelse i brødet og vi-

nen og hvordan han gør fyldest for 

vore synder, det må vi forsøge at be-

gribe på andre måder; gennem delta-

gelse, nærvær, billedsprog og poesi. 

Det endevendte motiv er et lille øje-

bliksbillede af noget uendelig stort.  

 

Hvis man spejler sig i nadverbæge-

rets blanke bund, er motivet ende-

vendt på alle leder og kanter.  

Det er der ikke noget mystisk ved, 

det er lyset, der bliver reflekteret i 

bægerets hulning, men det er allige-

vel et billede, som mange ser søndag 

efter søndag uden at få øje på det.   

  

Kigger du ned, kan du se dig selv i 

kreds om den treenige Guds alter. 

Du ved, du kigger ned, men du ser 

dig selv på hovedet; Det, du venter 

på, ser ud som om, det er gået forbi 

dig, og når du har taget imod, ser det 

ud som om, det kommer til dig – alt 

imens det skænkes til den næste. Det 

er et bemærkelsesværdigt billede af 

kærlighedens store mysterium, der 

udspiller sig lige for næsen af dig.  

 

Når vinen skænkes i bægeret, brydes 

det billede, du har af dig selv, og når 

du drikker heraf, stiller Kristus sit 

ansigt ind foran dit. Alt det, som du 

ikke vil, men alligevel gør, tager han 

på sig.  

Det endevendte motiv krænger, når 

han taler din sag, men brændpunktet 

er udenfor dit synsfelt; du kan ikke 

se det – du må gribe det i den tro, du 

fik skænket i dåben.    

Når du sænker bægeret, ser du dig 

selv dukke op af den gyldenrøde vin; 

du kan se dig selv i et nyt lys, en ny 

dag, en ny begyndelse.  

JST 
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  Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem 

Mit navn er 

Sara Holm, 

og for de af 

jer der har 

kommet i 

kirken i 

mange år, 

der lyder 

mit efter-

navn måske 

ikke helt 

ukendt.  

Min families tilknytning til Bering 

Valgmenighed går nemlig en del år 

tilbage, da vi altid har boet i områ-

det.  

Min farfar, Erik Holm, har også sid-

det i bestyrelsen som kasserer fra 

1959-74, og min farmor, Asta Holm, 

var fast inventar til alle højmesserne. 

Jeg har i et par år 

hjulpet til som kirke-

tjener og er glad for 

nu at være blevet en 

del af bestyrelsen. 

Her ønsker jeg at 

hjælpe til så kirken 

fortsat kan trives så 

andre kan få ligeså 

stor glæde af kirken 

som min familie, og 

særligt min farmor, 

har haft det. 

Jeg er i dag bosat i Stavtrup efter at 

have boet 5 år i Århus, hvor jeg læste 

til Agrobiologi på Århus Universitet. 

Agrobiologi handler kort fortalt om 

biologi indenfor landbrug. Her har 

jeg så specialiseret mig indenfor hus-

dyrproduktionen, så jeg ved en ting 

eller to om kvæg og grise.  

Dette bruger jeg i dag i mit arbejde i 

Landbrugsstyrelsen, hvor jeg bl.a. 

kontrollerer dyrevelfærd og økologi-

ske landbrug.  

Ved siden af mit arbejde er jeg frivil-

lig i en tænketank der hedder ”Frej”. 

Her arbejder vi på at skabe en mere 

bæredygtig fødevareproduktion gen-

nem bl.a. debat-arrangementer, pod-

casts og samarbejder med fødevare-

virksomheder.  Sara Holm 
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  Fra læreruddannet til teolog og præst 

Min vej fra lærer til præst gav me-

ning, efterhånden som jeg kom frem.  

Den giver mening, når jeg møder un-

ge mennesker, der tror, at deres mu-

ligheder i livet slutter, hvis de ikke 

får høje karakterer på deres uddan-

nelse.  

Vor tids unge er vokset op i troen på, 

at fælles mål er en naturlig del af en 

bestemt alder og klassetrin. De har 

stor erfaring med nationale test, hvor 

betegnelsen ”over middel” eller 

”under middel” viser, om de har lært 

nok. I bagklogskabens klare lys kan 

jeg se, at folkeskolen producerer nog-

le dygtige unge mennesker med 

mange færdigheder og kompetencer. 

Havde jeg gået i den skole, var jeg 

næppe blevet lærer og præst. Så hav-

de jeg målrettet fulgt den plan, jeg 

lagde i 3. klasse og var blevet dyrlæ-

ge. Så havde jeg sikkert fået så gode 

karakterer som student fra Roskilde 

Katedralskole, at jeg ikke havde haft 

nogen grund til at passe søer og små-

grise et år i Jylland.  Så havde 

jeg ikke stiftet bekendtskab 

med Jelling Statsseminarium og 

Grundtvigs tanke om læring 

for livet, og så var min kærlig-

hed til fortælling, poesi og bil-

ledsprog måske aldrig blevet 

vakt. 

 

Nu blev jeg læreruddannet i 

1998, og mens jeg afholdt min 

første barselsorlov, rystede Pisa

-chokbølgen den danske skole-

verden. ”Hvorfor leverede et så 

velfinansieret skolesystem så middel-

mådige resultater?” lød spørgsmålet 

fra mange sider, og mens jeg fik 

yderligere to børn, blev folkeskolen 

fremtids- og kvalitetssikret. Havde 

det ikke været for nedtoningen af 

skolens dannelsesdimension, så hav-

de jeg næppe valgt at bruge mine 

linjefag i billedkunst og biologi, som 

hjemmegående husmor og med-

hjælpende ægtefælle ved landbruget.  
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Nu fik jeg til gengæld nogle værdi-

fulde år med vores tre børn, mens de 

var små.  

Alt har sin tid, og børn vokser med 

alderen, så i 2013 søgte jeg ind på 

samtlige restpladser på Århus uni-

versitet; klassisk filologi, østasienstu-

dier, agro-biologi og teologi. Teologi 

var min førsteprioritet; ikke fordi jeg 

tænkte tanken til ende, og så mig 

selv som præst, men fordi Biblen har 

irriteret mig lige så meget, som den 

har fascineret mig. Min forestilling, 

om deltidsstudium og fordybelse i 

tid og rum, blev dog hurtigt til valget 

mellem alt eller intet; fremdriftsre-

formen betød fuldtidsstudium eller 

intet studium. Så med fuld fart på 

familielivet, aftenjob som svømmein-

struktør og weekendjob som livred-

der fik jeg brugt alle trin på karakter-

skalaen. Seks år senere, stod jeg som 

teologisk kandidat; stakåndet, men 

overbevist om Guds kærlighed til 

det middelmådige, og klar til præste-

uddannelsen i Aarhus.   JST 

 Lucia og familiegudstjenesten  

I december blev hele samfundet luk-

ket næsten ned. Det betød for os at 

den traditionelle familiegudstjeneste 

og julefest i Bering 13. december, 

blev reduceret ret kraftigt.  

Forsamlingsforbuddet betød, at jule-

træsfesten i forsamlings-

huset måtte aflyses.  

Bering Gymnastik og Tea-

ter måtte skuffe rigtig 

mange børn, der havde 

glædet sig til juletræ, jule-

sange og salmer, og nok 

ikke mindst julemanden 

og alle Berings nisser.  

 

Luciaoptoget, der plejer at 

afslutte juletræsfesten, 

blev i stedet en del af kirkens familie-

gudstjeneste.  

Luciapigernes fine sang og de mange 

levende lys blev et dejligt lyspunkt i 

en mørk tid.   

Ellen/Henning  
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Januar 

Søndag 31.  kl. 16.00 Gudstjeneste JST 

Septugesima Bemærk gudstjenesten er klokken 16.00  

JST: Janne Sneistrup Thomsen - KH: Kjeld Holm 

Søndag 14. kl. 10.00 Højmesse KH 

Fastelavn 

Februar 

Marts 

Søndag 17.  kl. 10.00 Højmesse JST 

2.s.e. H3K   

Søndag 7.  kl. 10.00 Højmesse JST 

3. s. i fasten   

Torsdag 18.  kl. 19.00 Gudstjeneste JST 

    Gudstjeneste før generalforsamlingen  

Torsdag 18. kl. 20.00 Generalforsamling 

  I forsamlingshuset.  

Søndag 28.  kl. 10.00 Højmesse JST 

Palmesøndag   

Det sker i Bering Valgmenighed 

8 
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Det sker i Bering Valgmenighed 

JST: Janne Sneistrup Thomsen - KH: Kjeld Holm 

April 

Søndag 9. kl. 8.30 Menighedsudflugt. Afgang kl. 8.30 fra  

  forsamlingshuset. - Læs mere side 12. 

Maj 

Torsdag 1.  kl. 19.00 Gudstjeneste JST 

Skærtorsdag Bemærk gudstjenesten er klokken 19.00   

Fredag 2.   

Langfredag Bemærk ingen gudstjeneste  

Søndag 4.  kl. 10.00 Gudstjeneste KH 

Påskedag   

Søndag 18.  kl. 10.00 Højmesse JST 

2.s.e. påske   

Søndag 2.  kl. 14.00 Højmesse JST 

4.s.e. påske   

Søndag 23.  kl. 10.00 Højmesse JST 

Pinsedag   

Lørdag 29. kl. 10.00 Markedsdag i Bering. Kl. 10.00-16.00   

  Læs mere side 13. 

9 
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  Ann-Mette Elten på besøg i Bering 

Torsdag den 1. oktober 2020, besøgte 

Ann-Mette Elten og Niels Kirkegaard 

Bering kirke, og gav den dejligste 

kirkekoncert.  

Det lunede i en svær tid at kunne få 

lov til at sidde stille og roligt i kirken 

og nyde den skønne sang og musik, 

selvom publikum nok var mere stille 

end de plejer at være til en koncert i 

kirken. Corona/COVID-19 reglerne 

skulle overholdes og det blev de, så 

der blev ingen syngen med. Det var 

nu ærgerligt, når man ved hvor vig-

tig sang er i Bering Valgmenighed. 

Uden tvivl savnede Ann-Mette 

og Niels det også. Men med god 

afstand og nyafsprittede hænder 

sad de 75 glade gæster og nød 

Ann-Mettes og Niels’ fantastiske 

repertoire.  

Der blev stille og roligt startet op 

med salmer f.eks., ”Lysets en-

gel”.  

I løbet af aftenens koncert blev vi 

taget med på en skøn rejse rundt i 

Ann-Mettes univers af skønne 

toner. Ud over de smukke salmer, 

bød hun også på Kai Normann 

Andersen og Lennon/McCartney, 

og sandelig om vi ikke også nåede 

at komme hjem til Århus. Aftenen 

bød også på klassiske sange og 

arier.  

Vi fik lov til at opleve Ann-Mette 

synge Hoffmanns Barcarolle, der 

sang hun duet - med sig selv akkom-

pagneret af hele Prags symfoniorke-

ster og næsten uden snyd – morsomt 

og utroligt smukt.  

På vegne af Bering Valgmenighed 

og, tror jeg uden at have spurgt på 

forhånd, samtlige 75 gæster siger vi 

mange tak for en helt fantastisk aften 

i Corona/COVID-19’s skygge.  

Med så dejlig musik, er der lys for-

ude. Dorthe 
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Flere fotos på vores hjemmeside 
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  Menighedsudflugt søndag, den 9. maj 2021 

Hvis beskrivelsen af udflugten lyder 

bekendt, er det ikke så sært! Det var 

nemlig denne tur, vi havde planlagt i 

maj 2020, som bekendt måtte aflyses. 

Vi håber på en bedre situation i dette 

forår. 

Årets udflugt fører os med bus rundt 

på den jyske hedeslette, nærmere 

bestemt Herning, Videbæk og Vrads.  

Turens hovedmål er Vestjyllands 

Kunstpavillon i Videbæk. 

 

Vi starter fra forsamlingshuset ved 

Bering Kirke søndag, den 9. maj kl. 

8.30 og kører til Herning, hvor vi del-

tager i gudstjenesten, ved valgme-

nighedspræst Morten Kvist, i en af 

de to valgmenighedskirker.  

Ved samme lejlighed er der mulig-

hed for at se en altertavle af billed-

kunstneren Arne Haugen Sørensen, 

som en lille optakt til besøget i Vide-

bæk. 

I Herning spiser vi medbragt frokost 

og kører derefter til Vestjyllands 

Kunstpavillon, der præsenteres som 

et arkitektonisk og kulturelt fyrtårn 

for kunst og kultur i Vestjylland.  

Her får vi en rundvisning i de to mu-

seer, dels afdelingen med skiftende 

kunstudstillinger og dels i Arne 

Haugen Sørensens Museum. 

 

Hjemturen går til Restaurant Vrads 

Station, hvor vi nyder kaffen og lag-

kagen med udsigt til de gamle tog-

vogne. 

 

Forventet hjemkomst omkring 17.30. 

 

Pris per person 100 kr., børn gratis. 

 

Tilmelding senest 2. maj til Ellen på 

telefon 26 81 52 90 eller mail  

ellenmatthiesen@mail.dk  Ellen 



13 

  Markedsdag i Bering 

Foreningerne omkring Bering Kirke 

og Forsamlingshus håber, det bliver 

muligt af afholde vores hyggelige 

Markedsdag for hele familien  

 

lørdag, den 29. maj kl. 10 til 16 

Sæt X i kalenderen.  

 

Frivillige fra Valgmenigheden, Be-

ring Gymnastik og Teater er parate 

til igen at stille op med kræmmerbo-

der, cafetelt med fællessang, øl- og 

pølsebod, Folkemusik, åben kirke og 

aktiviteter for børnene i gymnastik-

salen. 

Det kommer til at ske, hvis det er 

sundhedsmæssigt forsvarligt til den 

tid.   

Ellen Ryge Matthiesen 
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  Hårdt år for Bering Gymnastik og Teater 

Bering Ungdoms- og Gymnastik For-

ening, skiftede i 2020 officielt navn til 

Bering Gymnastik og Teater, Bering 

GT.  

Der har ikke været meget at juble 

over i foreningen. I foråret nåede vi 

lige at få afholdt en flot afslutnings-

opvisning i Hasselagerhallen, inden 

Corona/COVID satte alt i stå.  

Gymnastikken startede op efter som-

merferien, uden de store restriktio-

ner. Alle hold var næsten fyldt op af 

glade gymnaster, og den kendte hyg-

ge i forsamlingshuset bredte sig 

atter, det gik mod lysere tider. Men 

endnu en gang viste Corona/COVID 

sig fra sin grimme side. Da de første 

restriktioner blev indført, blev vok-

senholdene sat ned i antal, kun 10 

måtte træne samtidig. Omklædnings-

rummene måtte ikke benyttes og ind- 

og udgangene måtte ikke bruges 

samtidigt af de forskellige hold. Be-

sværligt, men gymnasterne tog det 

med godt humør og stor tålmodig-

hed. 

Familiedagen og juletræsfesten blev 

aflyst. Men julemanden og hans tro 

hjælpere fik besøgt alle børnegymna-

sterne ,der fik en julegodtepose. 

 

I gymnastik-afdelingen er vi meget 

spændte på hvad 2021 vil bringe. 

Gymnasterne skal stadig følge de 

stramme restriktioner indtil videre. 

Om det bliver muligt at afholde op-

visningen i marts måned, er i øjeblik-

ket usikkert, men vi krydser fingre. 
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For teateret er det ikke gået særligt 

godt. Ingen forestillinger i 2020, det 

gav skuffede publikummer og fru-

strerede skuespillere og instruktører. 

Forårets store forestilling ”Nitouche” 

blev aflyst få uger inden premieren. 

Børneteaterets forestilling, ”Bølle 

Bob”, blev sammen med resten af 

Sankt Hans arrangementet ligeledes 

aflyst. Da alt så begyndte at se lysere 

ud, begyndte teaterfolkene med stor 

optimisme at øve juleforestillingen, 

”Pippi Langstrømpe fejrer jul”. Da 

de stramme restriktioner blev indført 

i november, blev det umuligt at øve 

og gennemføre forestillingen.  

I teaterafdelingen er vi meget spænd-

te på hvad 2021 vil bringe. Den store 

forårsforestilling er allerede blevet 

aflyst. Der må ikke øves med fuld 

bemanding før den 1. marts og med 

kun 3 uger til premiere, vil det ikke 

give nogen mening. Om foreningen 

finder et mindre stykke, der kan gen-

nemføres med en meget mindre be-

manding, vides endnu ikke.  

Hvis alt går vel, bliver ”Bølle Bob” 

opført til Sankt Hans.  

Efterårets juleforestilling håber vi 

bliver til noget, da må vi da for pok-

ker have vundet over den rædsom-

me sygdom. I 2022 er det 100 år si-

den første forestilling havde sin pre-

miere i Bering. Der er virussen forhå-

bentlig lagt i graven, så det rigtig kan 

fejres.   

Henning 
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