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Selv om Covid-19 på ingen måde er 

aflyst, så tror bestyrelsen på lysere 

tider.  Det afspejler sig i dette num-

mer af kirkebladet, hvor vi har skre-

vet om de kommende måneders akti-

viteter. Vi tror på, at vi må samles til 

gudstjenester, foredrag og sang, - og 

det afspejler sig i kalenderen. Vi hå-

ber på, at vi trygt kan mødes. Vi har 

været igennem et par år hvor det 

mest brugte ord har været aflysning, - 

det håber vi ikke vil være tilfældet 

fremover.  Kirkebladet indeholder 

også en omtale af forskellige initiati-

ver og opfordringer. Dem håber jeg I 

vil tage positivt imod. - God læselyst. 

Thomas  Bent Andersen 

Sidste nyt efter deadline - Desværre er få 

arrangementer i januar og februar blevet 

aflyst eller flyttet.  Redaktionen 

 Gudstjenester og andre aktiviteter 

  

Mange opgaver i Bering Valgmenig-

hed løses med frivillige. To af opga-

verne er i forbindelse med vores 

gudstjenester, - nemlig opgaverne 

som kirketjener og kirkesanger.   

I dag er der 5-6 personer som løser 

opgaverne på skift, - og det gør de 

godt. Der har førhen været flere og 

derfor vil det være godt, hvis der i 

medlemskredsen er nogen, der kun-

ne tænke sig, at tage del i opgaverne. 

Opgaven som kirketjener er ret prak-

tisk og der vil være lidt oplæring. 

Som kirkesanger er det jo selvsagt 

mere ens musikalske evner som 

kommer i spil. 

Opgaverne løses som sagt på skift så 

det kun er en enkelt søndag hver el-

ler hver anden måned man er på op-

gaven. 

Er du interesseret er du meget vel-

kommen til at henvende dig til mig 

på et tidspunkt. 

Thomas Bent Andersen 

Kirkesanger – Kirketjener 
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Efter jul og nytår har hverdagen nu 

igen sænket sig med dens faste ruti-

ner og kalenderen ligner sig selv 

med sine udsving i helligdage og 

højtider. Men egentlig er det ikke 

nogen selvfølge, for rundt omkring i 

verden har mennesker sat tiden i 

skema på forskellig vis, og det bety-

der, at der eksempelvis tænkes for-

skelligt om, hvornår en ny uge har 

sin begyndelse. Mange steder er 

ugens første dag søndag, sådan som 

vi også hører om det i Bibelen, men 

her i Norden kan det virke helt for-

kert, fordi vi som samfund i høj grad 

har indrettet os med, at en ny uge 

begynder mandag morgen.  

Det er dog ikke kun i måden at tæn-

ke ugens inddeling på, at der kan 

være kulturelle og historiske forskel-

le – tilsvarende forskydning gør sig 

også gældende i forhold til døgnets 

indretning. Skeler vi igen 

til Bibelen og dens aller-

første sider, hvor hver 

skabelsesdag i Skabelses-

beretningen afsluttes 

med ordene: ”Og det 

blev aften og det blev 

morgen”, så kunne man 

måske tro, at der var fejl 

i teksten, og at der i ste-

det skulle have stået, at det blev mor-

gen og det blev aften, men det er fak-

tisk slet ikke tilfældet.  

At dagen begynder om aftenen og 

ikke om morgenen svarer nemlig til, 

hvordan døgnet var indrettet i samti-

dens jødiske kulturkreds, da skabel-

sesberetningen blev nedskrevet, og 

her regnede man døgnets begyndelse 

fra solnedgang. Det er også en rest af 

denne tankegang, vi har bevaret, når 

vi tager forskud på juledag ved at 

holde fest juleaften.  

Måske er det alt sammen overflødige 

overvejelser, når smartphonen allige-

vel holder styr på både tid og kalen-

der for os, men alligevel tænker jeg, 

at disse forskelle fortæller noget af-

gørende om os mennesker, idet der 

er stor forskel på at være et solop-

gangsmenneske eller et solnedgangs-

menneske.  

 Godt nytår – med solopgangen fra det høje 
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Solnedgangsmennesker lever nemlig, 

som om det er ved at blive aften i 

verden og som om vi er på vej fra 

dag til nat – fra lys til mørke: Som 

om der kan ses tilbage på livet med 

længsel, imens vi ser fremad med 

angst, fordi det, vi forventer, er mør-

ke.  

Anderledes forholder det sig for sol-

opgangsmennesker, der lever som 

om solen altid er på vej op over os: 

Livet og lyset ligger foran os, som 

noget vi hele tiden kan se frem imod 

med forventning og tillid.  

Der er altså grundlæggende forskel 

på de to tilgange til livet, og måske 

kan man fristes til at spørge, om det 

overhovedet er muligt at være solop-

gangsmenneske, når vi konstant 

bombarderes af nyheder om krig, 

sygdom, død og ødelæggelse og af 

dystre fremtidsudsigter for både kli-

ma og natur. Kan vi overhovedet gå 

livet i møde med glæde og forvent-

ning, når der er så meget, der kan gå 

galt? 

Svaret skal findes i solopgangen fra 

det høje, som kom til verden med 

barnet i krybben. For både i bogsta-

velig og i overført 

forstand lader 

Gud altid solen stå 

op over vore liv, 

så alle skygger 

gennemlyses, og 

derfor må vi også 

turde holde fast i 

at være solop-

gangsmennesker, 

så lyset bliver ret-

ningsgivende i 

tilværelsen. For 

lyset i verden er nemlig ikke noget vi 

selv kan finde, opdage eller anskaffe 

os – Det er os derimod allerede givet, 

som den guddommelige solopgang, 

der sender sit lys ind gennem selv 

det allertætteste mørke, så vi kan se 

alting i et andet perspektiv – Ja, i et 

nyt lys.  

Godt nytår! - Helle 
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Siden november har vi som bekendt 

ikke haft nogen graver ved Bering 

Kirke. Vi søgte i efteråret, men uden 

held. I bestyrelsen har vi besluttet at 

genopslå stillingen både i ugeaviser 

og på nettet. Vi håber meget, at det 

lykkes denne gang. Arbejdet om-

fatter både kirkegården, vores uden-

omsarealer samt klargøring af kirken 

i forbindelse med gudstjenester.  

Det svarer omtrent til en halv tids 

stilling. 

I de sidste måneder har den opgave 

ligget hos bestyrelsen og andre med-

lemmer af valgmenigheden.   

Bent-Jørgen Sørensen har på dygtig 

vis stået i spidsen, så de mange små 

og store opgaver er blevet løst på 

bedste vis.  

Jeg har skrevet det før, men hvis no-

gen i medlemskredsen har kontakter, 

der kunne være interesseret, så sig 

det gerne til mig. I bestyrelsen har vi 

gjort den overvejelse, at jobbet som 

graver måske kan deles i to. Det sva-

rer omtrent til 10 timer om ugen i 

snit til hver.  Thomas Bent Andersen 

 Graver – vi søger igen 

Foto: Peder Juul 
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  Sæt kryds i kalenderen 

Generalforsamling 
I år håber vi det lykkes at afholde ge-

neralforsamling i Bering Valgmenig-

hed i marts. I bestyrelsen har vi fast-

sat generalforsamlingen til 

Torsdag den 31. marts kl. 20.00 - for-

inden er der gudstjeneste. 

Dagsorden udsendes på mail sam-

men med regnskab og budget. Det 

sker sidst i februar. 

Kirkerengøring 
Det har været en mangeårig tradition 

for, at der gøres hovedrent i kirken i 

det tidlige forår.  I år er datoen fastsat 

til torsdag 7. april kl. 9.00. 

Opgaven er både at gøre rent og at 

pudse lysestager mv. – både messing 

og sølv. Vi starter med at spise rund-

stykker og det plejer at være en hyg-

gelig dag. 

Den gruppe som løser opgaverne er 

blevet mindre. Derfor vil jeg herigen-

nem gerne opfordre medlemmerne til 

at slutte op omkring opgaven. Jo flere 

vi er, jo hurtigere bliver vi færdige.  

Mere herom kommer i en medlems-

orientering.  

Årsmødet i Bering 
Søndag den 28. august er Bering 

Valgmenighed vært ved de østjyske 

valgmenigheders årsmøde. Det bliver 

en dag med blandt andet gudstjeneste 

og foredrag, så sæt allerede nu kryds 

i kalenderen. 
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  Skærtorsdagssammenkomst 

Torsdag den 14. april er der aften-

gudstjeneste i Bering kirke kl. 19.00, 

hvor vi sammen vil fejre Skærtors-

dag. Efter 

gudstjene-

sten vil der 

være lidt 

brød og et 

glas vin i 

forsamlings-

huset, så vi 

kan mødes 

ved et lille 

måltidsfæl-

lesskab og 

synge nogle 

af forårets 

og påskens mange sange og salmer.  

Alle er naturligvis velkomne.   

Helle 

 Kørsel til kirken 

Har du fået problemer med at 

komme frem og tilbage til kir-

ken? - Så vil vi gerne prøve at 

arrangere kørelejlighed med en 

anden fra menigheden. 

Ring til Lilan tlf. 23 47 39 70 eller 

Dorthe tlf. 20 67 47 36, så forsø-

ger vi at finde kørelejlighed til 

dig. Vi skal bruge nogle dage til 

at finde en ”taxa”, så du skal 

helst bestille 4 dage før. 

Bestyrelsen  
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Det sker i Bering Valgmenighed 

Søndag 20. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

Sexagesima   

Torsdag 17.  kl. 19.30 Syng sammen med Marianne og Filt 

  Læs mere side 12 

Januar 

Februar 

Marts 

Søndag 6. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

1.s. i fasten  Kirkekaffe efter gudstjenesten 

Torsdag 31. kl. 19.00 Aftensgudstjeneste HN 

  Generalforsamling bagefter 

Søndag 30. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

4.e. H3K  Kirkekaffe efter gudstjenesten 

Søndag 27. kl. 15.00 Fastelavn for børnene i forsamlingshuset. 

  Gennemføres delvist, læs mere side 15  

Søndag 20. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

3.s. i fasten   

Torsdag 31. kl. 20.00 Generalforsamling i forsamlingshuset 

  Se mere side 6 

Torsdag 7. kl. 9.00 Kirkerengøring 

  Se mere side 6 

April 

 Præst: HN: Helle Nørby 

 Har du brug for kirkebil? Ring til Lilan tlf. 23 47 39 70 eller Dorthe tlf. 20 67 47 36 

Januar - februar   Bem! - Nogle planlagte arrangementer blev på 

grund af Corona/COVID-19 enten aflyst eller flyttet til senere på året. 
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Det sker i Bering Valgmenighed 

Søndag 10.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

Palmesøndag  Kirkekaffe bagefter 

Søndag 17.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

Påskedag   

Torsdag 14.  kl. 19.00 Aftensgudstjeneste HN  

Skærtorsdag  Påskearrangement bagefter. Se side 7  

Maj 

Søndag 1.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

2. s.e. påske   

Søndag 8. kl. 8.30 Menighedsudflugt til Herning 

  Læs mere om udflugten på side 13  

April 

Torsdag 21.  kl. 19.30 Premiere på ”Frøken Nitouche”  

  Bering Gymnastik og Teater. Se side 14-15 

Søndag 15.  kl. 10.00 Højmesse HN  

4. s.e. påske  Kirkekaffe bagefter 

Lørdag 21.  kl. 11.00 Åben kirke HN  

  I forbindelse med markedsdagen   

Juni 

Søndag 5.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

Pinsedag    

Lørdag 21. kl 10.00 Markedsdagen åbner. I samarbejde med  

  Bering GT  - Se mere side 12 

Søndag 19.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

1.s.e.Trinitatis    

 Præst: HN: Helle Nørby 
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Igennem de seneste år har vi i Bering 

Kirke lagt rum til mange dejlige kon-

certer. Før jul var Kurt Ravn gæst i 

kirken.  Vi havde udbudt 130 bil-

letter og ret hurtigt blev der udsolgt.  

Heldigvis nåede vi at afholde kon-

certen inden Coronaen satte en kæp i 

hjulet for den type arrangementer. 

Vi, der var i kirken, var vidne til en 

meget smuk, stemningsfuld men og-

så munter koncert.  Kurt Ravn for-

måede med sin trio at levere en af de 

bedste musikalske oplevelser jeg har 

haft i kirken. 

Bestyrelsen vil arbejde på, at vi igen 

til efteråret kan samles til en ny mu-

sikalsk oplevelse.  

Thomas Bent Andersen 

 Koncert med Kurt Ravn 

Foto: Rebecca Skovlide Andersen og  

Thomas Bent Andersen 
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Foto: Rebecca Skovlide Andersen og  

Thomas Bent Andersen 
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I Bering er vi glade for at synge fra 

højskolesangbogen, og derfor er det 

blevet en tradition at holde ”Syng 

sammen” i forsamlingshuset. 

Vores musikalske venner, Filt og Ma-

rianne, står for musikledsagelsen, så 

det er en lyst og til kaffepausen sørger 

en flok hjemme-bagere for lækre ka-

ger. Aftenen foregår på den måde, at 

alle kan foreslå en sang, og hvis man 

gerne vil give sangen et par ord med 

på vejen, er man velkommen til det. 

Vi synger fra den nye udgave af høj-

skolesangbogen og der bliver også 

mulighed for at lære nogle af de nye 

tekster og melodier at kende.  

Vi begynder kl. 19.30. - Ses vi den 17.? 

 Ellen Ryge Matthiesen 

21. maj kl. 10.00 - 15.00 
Torshøjvænget 174, 8361 Hasselager 

Velkommen til en hyggelig Markeds-

dag for hele familien, hvor vi igen 

har fået mulighed for at skabe den 

rigtige markedsstemning. 

Området omkring kirken, præstegår-

den og forsamlingshuset bliver den-

ne dag forvandlet til en livlig mar-

kedsplads. 

Der bliver boder til køb og salg af 

genbrugsguld, musikalsk underhold-

ning på pladsen, legeaktiviteter for 

alle aldre, kaffe og kage, øl og pølser, 

hyggelig snak med folk fra nabola-

get, åben kirke og fællessang i kirke-

kaffeteltet 

Hvis du vil vide mere eller vil tilby-

de din hjælp på markedsdagen, kan 

du kontakte Ellen Ryge Matthiesen: 

ellenmatthiesen@mail.dk./26 81 52 90 

Der er mulighed for at leje bordplads 

til en bod i kræmmerteltene. Det ko-

ster 100 kr. for voksne og er gratis for 

børn. Hvis du vil leje bordplads i et 

af teltene, så skriv en mail til Arne 

Ryge Petersen, arneryge@gmail.com 

eller ring 60 64 83 62. 

 

Arrangørerne bag Markedsdagen er 

medlemmer af Bering Gymnastik og 

Teater og Bering Valgmenighed.  

Vi glæder os til igen at møde naboer 

og venner og få en dejlig dag i sel-

skab med de mange mennesker, der 

bruger området, forsamlingshuset og 

kirken i dagligdagen 

 

Ellen Ryge Matthiesen 

 Markedsdag 21. maj 

 Syng sammen i Bering Forsamlingshus 17.3. 
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Årets udflugt fører os med bus rundt 

på den jyske hedeslette, nærmere 

bestemt Herning, Videbæk og Vrads.  

Turens omdrejningspunkt er 

Vestjyllands Kunstpavillon i Vide-

bæk.  

Bussen starter fra forsamlingshuset 

ved Bering Kirke søndag, den 8. maj 

kl. 8.30 og vi kører til Herning, hvor 

vi deltager i gudstjenesten, ved valg-

menighedspræst 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 egen medbragte 

frokost og kører derefter til Vestjyl-

lands Kunstpavillon, der præsente-

res som et arkitektonisk og kulturelt 

fyrtårn for kunst og kultur i Vestjyl-

land.  

Her får vi en 

rundvisning i 

de to museer, 

og vi får mu-

lighed for at 

opleve forårets 

særlige udstil-

ling i anled-

ning af billed-

kunstner Arne 

Haugen Søren-

sens 90-års 

fødselsdag. 

Hjemturen går 

til Restaurant 

Vrads Station, hvor vi nyder kaffen 

og lagkagen med udsigt til de gamle 

togvogne. 

Vi glæder os til en dejlig dag i godt 

selskab! 

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 ellen-

matthiesen@mail.dk 

Ellen 

 Menighedsudflugt søndag, den 8. maj 2022 
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I år fejrer vi 100 året for den første 

forestilling i Bering regi. Den 22. fe-

bruar 1922 blev der spillet ikke min-

dre end tre forestillinger, ”Det høje 

C”, ”Kloge Ellen” og ”Tvende par”. 

Vi havde store planer om at holde 

en kæmpe jubilæumsfestforestil-

ling på selve 100 årsdagen. 

Men…. Tja, den der virus, den 

bliver da bare ved og ved. Vi 

overgiver os ikke, og som vores 

dronning, så udsætter vi bare ju-

bilæet til senere på året, for i 2022 

vinder vi over Corona/COVID-19 

– BASTA. 

At vi vinder, er vi slet ikke i tvivl 

om, så vi er, for tredje år i træk, be-

gyndt at øve på forestillingen 

”Frøken Nitouche” af Hervé, Meil-

harc og Millaud. Det er ikke første 

gang vi spiller ”Frøken Nitouche”. 

Første gang var i 1984, anden gang ti 

år senere i 1994, og tredje gang i 

2010.  

Vi er helt sikker på at vi kan forestil-

lingen til fingerspidserne, for vi be-

gyndte at øve allerede i januar 2020. 

Vi var næsten klar til premieren i 

april 2020, ca. 14 dage før lukkede 

hele landet ned for første gang. I 

2021 skulle vi så prøve på ny. I løbet 

af efteråret 2020 så alt nogenlunde 

godt ud, og vi mødtes inden vinteren 

rigtig fik fat, klar til at øve og lægge 

taktikken til 2021 forestillingen 

”Frøken Nitouche” - Og så skete det 

jo igen, nedlukninger. 

NU tror vi på det. Vi er begyndt med 

at øve, men ikke som vi plejer. For-

samlingshuset har været lukket land, 

ikke kun for os, men mere eller min-

dre for alle. Når du læser dette, har 

vi endelig været i huset for første 

gang i 2022. Der øves i meget små 

hold, max. 5-6 stykker ad gangen. 

Dans og korsang går det lidt mere 

trægt med, men det begynder vi så 

småt på, og når vi kommet ind i fe-

bruar, så håber vi at vi kan give den 

fuld gas. 

Vores instruktør, Sanne Falkenberg 

Andersen, har ikke ligget på den la-

de side.  

 Frøken Nitouche 2020 2021 2022 
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 Fastelavn i Bering Forsamlingshus 27.2. 

” Jeg har ønsket at give forestillingen 

et lille tvist. Skuespillerne skal have 

lov til at lege med deres roller, dog 

indenfor rollens figur. Alle kender og 

elsker Dirch Passers udgave af Flori-

dor/Celestin, så det var fristende 

igen at lægge sig helt op af den. Men 

hvorfor ikke prøve at lave en ander-

ledes, men lige så sjov hovedrolle. Så 

det er vi i gang med,” udtaler Sanne. 

”Og bare rolig, alle de dejlige sange 

er med og vi laver ikke om på histo-

rien. De unge skal stadig så meget 

igennem, inden de måske får hinan-

den til sidst.” 

Vi glæder os til at præsentere 

”Frøken Nitouche” til april 2022. Pre-

mieren bliver torsdag den 21. klok-

ken 19.30. Herefter spiller vi fredag 

den 22. april klokken 19.30, lørdag 

23. og søndag 24. april klokken 15.00. 

Hvis alt går efter vores plan, bliver 

det med det populære beringske 

kaffebord om søndagen. Ugen efter 

spilles der 27.-29. april alle tre dage 

fra klokken 19.30. 

I løbet af de næste måneder kommer 

der meget mere på vores hjemme-

side, hvor du også skal bestille dine 

billetter. Vi regner med at salget be-

gynder omkring den 15. februar, så 

hold øje med: www.beringgt.dk. 

Vi i teatertruppen glæder os i den 

grad, til atter at spille teater i Bering  

og til at se jer alle sammen i forsam-

lingshus til april.  

Henning 

  

Vi havde store planer om et fælles 

arrangement, lidt som vi plejer, med 

både kirken og forsamlingshuset i 

brug, men Coronaen og tidsnød her i 

vinter gør, at kun arrangementet i 

forsamlingshuset bliver gennemført i 

år. Der bliver god tid til sanglege, 

hygge og selvfølgelig tøndeslagning. 

Vi slutter af med sodavand og faste-

lavnsboller til børnene. Hvis du, dine 

børn eller børnebørn vil med, så er 

der tilmelding hos formanden for  

Bering GT, Jette, enten på 30 22 43 80 

eller jette.nygaard@outlook.com 
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Næste nummer udkommer ultimo maj. 2022 Copyright 
Deadline for indlæg 15. 04. 2022 
Ved adresseændring giv os venligst besked,  
på telefon 20 67 47 36  eller mail: demads@youmail.dk.  

Præst:  Telefon Mail 
 Helle Nørby 21 49 15 10  hn.bering@gmail.com 

Bestyrelsen:  

Formand:  
 Thomas Bent Andersen 51 50 47 10   thomas@skovlide.com  

Næstformand:  
 Ellen Ryge Matthiesen  26 81 52 90   ellenmatthiesen@mail.dk 

Kasserer:  
 Else Marie Pedersen 31 22 13 15 beringkasserer@gmail.com 

Sekretær:  
 Sara Holm 28 71 07 08 saraholm@hotmail.dk 

Medlemsansvarlig:  
 Dorthe Madsen 20 67 47 36  demads@youmail.dk 

Kontakt ang. graver og kirkegård 
 Bent-Jørgen Sørensen 21 63 39 72 bjvi@mail.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
 Peder Juul 25 70 97 36  pederhorning@gmail.com 

 Lilan M. Sørensen 23 47 39 70  per-lilan@mail.dk 

 Torkil Skovgaard 21 71 26 72  torkil.skovgaard@gmail.com 

Organist:  
 Niels Jakob Filt 26 50 48 44 filtkristensen@gmail.com  

Forsamlingshusets forpagter:  
 Marianne Ankersen 25 52 32 81  marianne.ankersen@jubii.dk 

Sankt Peders Kirke - Bering Kirke  
 Torshøjvænget 15 - Bering - 8361 Hasselager 

Kirkebladet: 
Ansvarshavende redaktør: Billeder brugt i bladet: 
 Thomas Bent Andersen Hvis ikke andet står på fotoet: Henning Madsen 
Redaktionen:  
 Helle Nørby, Ellen Ryge Matthiesen og Henning Madsen. 
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