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Vi skal turde hvile i vores forskel-

ligheder og være til gavn og glæde 

for hinanden. 

At gøre sig forståelig kan være en 

opgave – både når man mødes på 

tværs af generationer, kulturer og 

sågar faggrupper. Egentlig er det ret 

fascinerende at dvæle ved faglige 

sprog, der kan åbne en helt professi-

onel verden for dem, der forstår det 

og samtidig lyder som rent volapyk 

for udenforstående.  

Tænk bare på fysikeren der læser 

formler, musikeren der navigerer 

efter noder og bibliotekaren, der ken-

der bøgerne på deres ISBN-koder. 

Uanset hvilket fagområde man be-

væger sig ind på, så er det forbundet 

med særlige fagtermer, vendinger og 

forkortelser, der er uden betydning 

for andre, men ofte afgørende for 

faget. I nogle tilfælde sker det næ-

sten, at der udvikles et selvstændigt 

sprog, og alle disse terminologier 

kan være med til at udvide vo-

res forståelse af, hvad sprog 

egentlig er, idet de alle under-

streger at kommunikation mel-

lem mennesker er meget andet 

end dansk, engelsk og norsk – 

urdu, sanskrit og swahili. 

Hvad enten der er tale om afri-

kanske stammesprog, node-

pletter til de stribede linjer eller 

stregkoden bag på mælken, så 

er formålet med modersmål såvel 

som fagsprog klart: De er nemlig bin-

deled mellem en afsender og en 

modtager, og ligeså ukompliceret og 

nemt det er, når både afsender og 

modtager forstår hinanden – mindst 

ligeså frustrerende er det, når filmen 

knækker og budskabet ikke når frem, 

som man ønskede. 

Forstår vi ikke hinanden, kommer vi 

nemlig nemt til at stå som fremmede 

overfor hinanden, sådan som Paulus 

også fremhævede det i sit første brev 

til menigheden i Korinth, hvori han 

skriver:  

Der er så og så mange slags sprog i ver-

den, og intet sprog er stumt; men kan jeg 

ikke sproget, vil jeg stå som en fremmed  

 ”At forstå forskelle” 
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for den, der taler det, og han som en 

fremmed for mig. Sådan er det også med 

jer: Når I lægger så stor vægt på åndsga-

ver, så søg at blive rige på gaver, som 

tjener til at opbygge menigheden. 

Det er altså afgørende, at vi altid for-

søger at gøre os forståelige. Dermed 

ikke være sagt, at vi skal forsøge at 

mestre alverdens sprog eller blive 

fagnørder indenfor ethvert felt, men 

derimod ved at vi gør os umage med 

det vi kan! Som Paulus skriver, skal 

vi lægge vægt på åndsgaverne, og 

endda bestræbe os på at blive rige på 

de gaver, der tjener til at opbygge 

fællesskabet. 

Det kan måske lyde lidt kryptisk og 

som formuleringer fra en helt anden 

tid, men det Paulus egentlig ville for-

tælle den fjerntliggende menighed 

er, at vi hver især med evner, kund-

skaber og formåen skal bidrage med 

det vi kan, så vi i fællesskab kan gøre 

livet rigere og større. 

Et gammelt ordsprog siger, at enhver 

fugl synger med sit næb, og når vi 

her i det nye år indleder fællessang 

på tværs af generationer, så er det 

netop for at give plads til det brede 

fællesskab: Hvad enten vi har en 

spæd barnestemme eller en gammel, 

rusten bas, så har vi alle noget at bi-

drage med, så sangen kan løfte sig. 

Det har vi ofte oplevet til fællessang i 

forsamlingshuset, men vi mærker 

det også i livet med hinanden, hvor 

vi ved fælles hjælp kan nå meget 

længere end hvad vi hver især kan 

præstere. 

Derfor skal vi turde hvile i vores for-

skelligheder og glæde os over, at vi 

kan være til gavn og glæde for hin-

anden. For med livet har vi hver især 

fået rakt forskellige gaver – evner og 

kundskaber – og de skal ikke gem-

mes af vejen, men bruges og sættes i 

spil, så livet i fællesskab bliver end-

nu rigere.  Helle 
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En bestyrelse har altid pligt til at se 

fremad for at se hvordan vi håndte-

rer de sten der ligger på vejen. Der-

for har vi i bestyrelsen for Bering 

Valgmenighed nedsat fire arbejds-

grupper der dækker de områder der 

har vores særlig bevågenhed. Grup-

perne ser hver især på de mulighe-

der og styrker der ligger indenfor 

området, men også på de trusler og 

svagheder der ligger for valgmenig-

heden.  

Hvis jeg skal sætte lidt stikord på de 

fire grupper, vil jeg fremhæve: 

 

Ansatte og frivillige:  

Fastholdelse af ansatte, opgaveforde-

ling imellem ansatte og frivillige, 

skal være ”hyggeligt” at være frivil-

lig og rekruttering af frivillige.  

 

Medlemmer og synlighed:  

Information af medlemmer, for-

bedret hjemmeside, nye ideer til 

arrangementer og mere synlig-

hed på sociale medier. 

 

Forsamlingshuset:  

Forøgede indtægter ved udlej-

ning, revurdering af anvendelsen 

af forsamlingshuset og vedlige-

holdelsesplan både ude og inde. 

Økonomi:   

Forøgede indtægter fra forsamlings-

hus og udlejningsboliger, udfordrin-

ger omkring renteudgifter og for-

brugsudgifter og mulighederne ved 

fondsansøgninger. 

 

Bestyrelsen har fordelt sig med 3-4 

personer i hver gruppe. Grupperne 

er i gang og mange bolde er kastet i 

luften. Så må vi se hvordan de lan-

der.  

Målet er, at vi til generalforsamlin-

gen i marts kan præsentere det 

igangværende arbejde, der gerne 

skal give plads til fornyelse såvel 

som styrkelse af det eksisterende. 

Men der er ikke nogen nemme løs-

ninger, så bestyrelsen står over for en 

vanskelig opgave, der på flere punk-

ter kræver nytænkning.  Thomas 

 Strategiarbejde i Valgmenigheden. 



 5 

 

I forbindelse med stikprøvekontrol-

ler hos flere Grundtvigske fri-og 

valgmenigheder har SKAT her i ef-

teråret påpeget forskellige forhold 

omkring medlemsforholdene. SKAT 

har blandt andet gjort opmærksom 

på, at der er risiko for, at medlem-

merne vil miste skattefradraget for 

det indbetalte beløb med mindre æn-

dringerne gennemføres. Derfor vil 

bestyrelsen i Bering Valgmenighed 

sikre, at disse ændringer bliver gen-

nemført i den nærmeste fremtid.  

I en kommende medlemsorientering 

vil ændringerne blive nærmere 

beskrevet, men i punktform 

drejer det sig bl.a. om følgende: 

Valgmenighedens vedtægter 

skal ændres så de passer til de 

krav som SKAT har præciseret. 

Der skal betales et egentligt 

medlemskontingent – f.eks. 100 

kr. pr. medlem pr. år, som er 

udtryk for, at den pågældende 

er medlem af valgmenigheden. Dette 

medlemskontingent er ikke fradrags-

berettiget. 

Medlemskontingentet skal som ind-

tægtspost fremgå af valgmenighe-

dens regnskab. 

Medlemmerne i Bering Valgmenig-

hed har forpligtigelseserklæringer. 

En del af disse skal fornys. Hvor 

mange og hvem er vi ved at danne os 

et overblik over. De pågældende vil 

få direkte besked. 

Bering Valgmenigheds hjemmeside 

skal på flere punkter ændres, så det 

tydeligere fremgår hvordan det for-

holder sig med medlemskontingent 

og forpligtigelseserklæringer.  

Bestyrelsen tilstræber, at disse æn-

dringer kommer til at ske på en må-

de, så det bliver til mindst mulig ge-

ne for det enkelte medlem. 

Thomas  

 Medlemsforhold 
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  Cafekoncert 

Fredag den 3. februar kl. 19.30 afhol-

der vi Cafékoncert i Bering Forsam-

lingshus, Torshøjvænget 174.  

Korinord og jazzkvartetten Dibab vil 

sammen opføre bearbejdelser af nog-

le af vores gode danske højskolesan-

ge og folkeviser. Her forenes jazz, 

kvartetspil og korsang med et præg 

af humor og en lyrisk, nordisk folke-

tone. 

Bearbejdelserne gør, at man oplever 

glæden ved gammelkendte sange, 

samtidig med at man kan nyde og 

lade sig overraske af nye måder at 

belyse musikken og teksterne på. 

Kvartetten består af Filt, alttværfløjte, 

basklarinet og barytonsax, Karsten 

Aaholm, guitar, Kim Mikkelsen, kon-

trabas og Jesper Bo Knudsen, trom-

mer.  

Korinord er et blandet kor, og kon-

certen indeholder såvel selvstændige 

korsatser som sange, hvor koret og 

kvartetten indgår i et orkestralt sam-

menspil. 

Bearbejdelserne for kor og jazzkvar-

tet er Filt Kristensens. Koret dirigeres 

af Ulla Tonni Mogensen og Marianne 

Nørholm Villadsen. Undervejs i kon-

certen er der pause, hvor baren er 

åben.  - Entre pris 100,00 kr. 

Billetter købes på:  

http://www.beringvalgmenighed.dk/ 

Billetsalget lukker 27.01 kl. 15.00 
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Velkommen, lærkelil og vel-

kommen den 9. marts til for-

årets ”Syng Sammen” i for-

samlingshuset. 

Det er kl. 19.30 i den lille sal, hvor vo-

res musikduo Filt og Marianne står 

for akkompagnement til de sange, vi 

vælger at synge fra Højskolesangbo-

gen.  

Vi kan også blive præsenteret for nye 

tekster og melodier, så deltagerne får  

udvidet repertoiret for fællessang. 

Man må gerne give de sange, man 

vælger et par ord med på vejen, og vi 

garanterer fuldtonet opbakning fra 

alle deltagerne! 

I pausen serveres kaffe, te og kage – 

leveret af erfarne hjemmebagere. 

 

Vel mødt til en hyggelig aften!  

 Ellen  

 Fællessang på tværs af generationer 

Som noget nyt vil vi i valgmenighe-

den forsøge os med en ny form for 

fællessang - nemlig Fællessang på 

tværs af generationer. 

Konkret betyder det, at vi mødes en 

times tid i kirken den sidste lørdag i 

måneden (januar, februar og marts), 

hvor vi skal synge både kendt og 

ukendt - nyt og gammelt - for yngre 

såvel som for ældre. Fællessangen vil 

blive ledsaget af musik, og den 

vil ind imellem blive krydret med 

lidt fagter og bevægelser, så både 

store og små kan være med. 

Det er gratis at deltage og alle er me-

get velkomne, så tag gerne dine for-

ældre, bedsteforældre, børn, børne-

børn, nabo eller gode ven under ar-

men, og tag del i en livsbekræftende 

formiddag. Efter fællessangen sørger 

vi for saftevand, kaffe og lidt brød. 

Første gang er lørdag den 28. januar 

2023 kl. 10.00 

Helle  

 Syng sammen 
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Det sker i Bering Valgmenighed 

Fredag 3. kl. 19.30 Cafekoncert med KORINORD & DIBAP 

  Læs mere side 6 

Torsdag 9. kl. 19.30 Syng sammen med Marianne og Filt 

  Læs mere side 7  

Torsdag 23.  kl. 20.00 Generalforsamling 

  Læs mere side 11 

Februar 

Marts 

Torsdag 23. kl. 19.00 Aftengudstjeneste HN 

  Generalforsamling bagefter   

Lørdag 28. kl. 10.00 Fællessang på tværs af generationer. 

  Læs mere side 7 

Søndag 5. kl. 10.00 Gudstjeneste HN (Dåb) 

Septuagesima  Kirkekaffe bagefter 

Søndag 26. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

1.s.i.Fasten   

Januar 

Søndag 22. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

3. s.e. H3K   

Søndag 12. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

3.s.i.Fasten  Kirkekaffe bagefter 

Lørdag 25. kl. 10.00 Fællessang på tværs af generationer. 

  Læs mere side 7 

Lørdag 28. kl. 10.00 Fællessang på tværs af generationer. 

  Læs mere side 7 

Lørdag 25. kl. 10.00 Fællessang på tværs af generationer. 

  Læs mere side 7 
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Det sker i Bering Valgmenighed 

 Præst: HN: Helle Nørby 

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

Torsdag 6.  kl. 19.00 Aftengudstjeneste HN  

Skærtorsdag   

Søndag 9.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

Påskedag   

Maj 

Søndag 7.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

4. s.e. Påske  Kirkekaffe og kirkegårdsvandring bagefter 

Lørdag 13. kl. 10.00 Markedsdagen åbner 

  Læs mere side 13.  

April 

Søndag 28.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

Pinsedag  Kirkekaffe bagefter   

Søndag 18.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

2.e.trinitatis   

Juni 

Fra den 13. til 21. Bering Amatør Teaters familieforestilling 

  Ronja Røverdatter - Læs mere side 15 

Søndag 2. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

Palmesøndag  Kirkekaffe bagefter 

Torsdag 27. kl. 19.00 Hverdags aftengudstjeneste HN  

   

Søndag 4. kl. 8.00 Menighedsudflugt til Oksbøl 

  Læs meget mere side 10-11.  
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  Menighedsudflugten 2023 

Vel mødt til årets udflugt søndag 

den 4. juni med bus til egnen om-

kring Oksbøl og dens fantastiske na-

tur med store åbne hedelandskaber, 

klitplantager og brede sandstrande.  

Turens omdrejningspunkt er 

FLUGT - Danmarks internationale 

museum for flygtningehistorier. 

Vi starter fra forsamlingshuset ved 

Bering Kirke søndag morgen kl. 8.00 

og kører til Børsmose Kirke i Oksbøl, 

hvor vi deltager i højmessen kl.10.30. 

I nærheden af FLUGT – museet spi-

ser vi den medbragte frokost og er 

herefter klar til besøg på museet. 

Museet blev åbnet den 22. juni 2022 

og museumsdirektør Claus Kjeld 

Jensen beretter:  

”Med FLUGT vil vi fortælle om den 

største flygtningestrøm, Danmark no-

gensinde har modtaget. Men også histo-

rien om de mange flygtninge, som er 

kommet til landet i nyere tid. FLUGT vil 

gøre tal til mennesker og formidle de helt 

universelle problemstillinger, følelser og 

mange nuancer, der knytter sig til dét at 

være et menneske på flugt. Dengang og i 

dag”. 

Efter Anden Verdenskrigs afslutning 

i 1945 kom 250.000 tyske flygtninge 

til Danmark. De fleste flygtede fra 

den Røde Hær. 100.000 af dem kom 

forbi den nyanlagte flygtningelejr i 

Aal Plantage ved Oksbøl i løbet af de 

fire år, lejren eksisterede. Til enhver 

tid var der omkring 35.000 menne-

sker i lejren, der var en regulær lille 

by med skoler, teater og værksted, 

men omgivet af pigtråd. Lejren var 

en af Danmarks største byer den-

gang. 

Museets arkitektur er skabt af BIG – 

Bjarke Ingels Group og udgør en  
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arkitektonisk ramme, der forbinder 

fortiden med nutiden. Byggeriet er 

meget bemærkelsesværdigt og har 

modtaget flere store priser. 

Eftermiddagen afsluttes med kaffe 

og lagkage under private former i 

Jegum Ferieland. Det er et fritidsom-

råde fra 1978 med fritidsgrunde og 

mulighed for mange naturoplevelser 

og legeaktiviteter for børn og voksne. 

Herefter går turen til Bering med for-

ventet hjemkomst omkring 18.00. 

Pris per person 150 kr., børn gratis. 

Tilmelding senest 24. maj til Ellen på 

telefon 26 81 52 90 eller mail:  

ellenmatthiesen@mail.dk. 

Ellen  

 Generalforsamling 23.3.2023 

Hermed indkaldes til generalforsam-

ling i Bering Valgmenighed: 

 

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 20.00 i 

Bering Forsamlingshus. 

Dagsorden vil være i henhold til vo-

res vedtægter, og indkomne forslag 

skal være foreningens formand Tho-

mas Bent Andersen i hænde senest 

den 13. marts på mail: 

thomas@skovlide.com 

Det kan allerede nu afsløres, at besty-

relsen har et punkt vedrørende ved-

tægtsændringer.  

Dagsorden og regnskab/budget vil 

blive fremsendt på mail/via post før 

generalforsamlingen. I brevet vil det 

fremgå, hvilke  

vedtægtsændringer  

bestyrelsen foreslår.  

 

 Bestyrelsen 

mailto:thomas@skovlide.com
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  7-dages rejse til Gotland 8.-14. juni 2023 

7-dages rejse til Gotland - Udvan-

drernes Land, Glasriket og Øland 

Skærum Mølleudvalget under 

Grundtvigsk Forum har i samarbejde 

med rejseleder Poul-Erik Uttrup og 

Fjerritslev busserne planlagt en rejse 

til Gotland, og sendt tilbuddet til 

blandt andre Bering Valgmenighed.  

Rejsen er planlagt til den 8.-14. juni 

2023 og rummer et spændende pro-

gram, hvori det blandt andet lyder: 

Gotland er Sveriges største ø, og den har 

utrolig meget spændende at byde på: Hi-

storisk, kulturelt og naturmæssigt.  

På vej til Gotland har vi 2 overnatninger 

i Småland, hvor vi skal se og høre om 

"Udvandrernes Land" - for det var her 

fra en meget stor del af befolkningen ud-

vandrede i slutningen af 1800-tallet. Det 

er også i dette område, man har tradition 

for at producere glas 

- så vi skal selvfølge-

lig også besøge 

"Glasriket". 

Derpå har vi 3 dage 

på Gotland og vi 

kommer godt rundt 

på øen - og skal na-

turligvis besøge flere 

af øens næsten 100 

middelalderkirker. 

På hjemrejsen besø-

ger vi Øland - og her 

håber vi at finde en 

del af de mere end 30 orkidé-arter, som 

gror her. Vi overnatter i Kalmar. 

Pris for turen er cirka 7.350,00 kr. pr. 

person med indkvartering i delt dob-

beltværelse. Bliver deltagerantallet 

højere, reduceres prisen. Tillæg for 

enkeltværelse: 1.600 kr. 

For nærmere information om rejsen 

og tilmelding kontaktes enten Karen 

Bjerre Madsen: 23 84 79 29 - ka-

ren.bjerre.madsen@mail.dk eller  

Birgitte Holm Eskildsen: 42 26 15 59 - 

birgitte.eskild@gmail.com  

Hurtig tilmelding anbefales - ”først-

til-mølle” - Absolut seneste tilmel-

ding er den 1. april 2023. 

mailto:karen.bjerre.madsen@mail.dk
mailto:karen.bjerre.madsen@mail.dk
mailto:birgitte.eskild@gmail.com


 13 

 

Har du problemer med at komme 

frem og tilbage til kirken? Så vil vi 

prøve at arrangere kørelejlighed med 

en fra menigheden. Ring til Lilan på 

23 47 39 70 el. Dorthe på 20 67 47 36, 

så forsøger de at hjælpe dig.. 

 Markedsdag i Bering 2023 

 Kørsel til kirke og arrangementer 

Lørdag, den 13. maj kl. 10 – 15 

Torshøjvænget 174, 8361 Hasselager 

 

Velkommen til den hyggelige Mar-

kedsdag for hele familien, hvor om-

rådet omkring kirken, præstegården 

og forsamlingshuset igen bliver for-

vandlet til en plads med den helt rig-

tige markedsstemning. 

Der bliver boder til køb og salg af 

genbrugsguld, musikalsk underhold-

ning på pladsen, legeaktiviteter i 

gymnastiksalen, kaffe og kage, øl og 

pølser, hyggelig snak med folk fra 

nabolaget, en stille stund i kirken og 

fællessang på plænen. 

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 tel-

tene, så skriv en mail til Arne Ryge 

Petersen: arneryge@gmail.com. Eller 

ring 60 64 83 62. 

Hvis du vil vide mere eller vil tilby-

de din hjælp på markedsdagen, kan 

du kontakte Ellen Ryge Matthiesen: 

ellenmatthiesen@mail.dk.  Eller ring 

26 81 52 90 

Vi kunne godt bruge en ekstra hjæl-

pende hånd til opstilling af telte på 

pladsen. 

Arrangørerne bag Markedsdagen er 

medlemmer af Bering Gymnastik og 

Teater og Bering Valgmenighed. Vi 

glæder os til igen at få en dejlig dag i 

godt selskab. Ellen  
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I Bering har vi en dejlig og velholdt 

kirkegård. Vi bruger den for det me-

ste hver i især, når vi dvæler ved 

gravsteder, hvor vores pårørende 

ligger. 

I foråret vil vi i kirkegårdsudvalget 

gerne lave en kirkegårdsvandring, 

hvor vi ser lidt mere overordnet på 

kirkegården. Fra kirkegårdsudvalget 

vil vi fortælle om de tanker og ideer 

der ligger bag de tilpasninger og æn-

dringer vi arbejder med.  Det gælder 

bl.a. beskæring af buske og hække 

samt etablering af et nyt område 

med urner. 

Samtidig giver kirkegårdsvandrin-

gen også mulighed for at høre jeres 

mening om kirkegården. Har I ideer 

til forbedringer? 

Kirkegårdsvandringen sker efter 

gudstjenesten den 7. maj 2023 og tu-

ren slutter med kaffe i det fri.  

Bent-Jørgen og Thomas 

Den 27. august 2023 er det valg-

menigheden i Odder, der indby-

der til årets sommermøde for de 

østjyske valgmenigheder.  

Det kan allerede nu oplyses, at 

salmedigter og forfatter Iben 

Krogsdal er engageret til at holde 

dagens foredrag.  

Husk at sætte kryds i kalenderen. 

Bestyrelsen 

 Sommermøde i de østjyske valgmenigheder 2023 

 Kirkegårdsvandring  
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2022 er nu vel overstået og vi kigger 

fremad mod nye udfordringer. Gym-

nastikafdelingen har netop afsluttet 

første halvår og kigger frem mod vo-

res årlig opvisning i Hasselagerhal-

len søndag den 19. marts. Hos bad-

mintonspillerne er der dejlig hygge 

hver tirsdag, så alt går også som det 

skal. 

Efter et hårdt forår i 2022 for teater-

folkene, hvor vi dog fik lov til at spil-

le alle tre skuespil vi havde planlagt, 

men med lidt færre tilskuer end hå-

bet, kigger nu også de fremad. Som 

årets første forestilling har vi  fået 

tilladelse  til at opføre Astrid Lind-

grens  ”RONJA RØVERDATTER”. 

I 2011 opførte vores børneskuespille-

re en mindre udgave af historien. 

Billederne her på siden er derfra.  

I år sætter vi alle sejl til og med over 

20 børn og voksne er vi gået i gang 

med denne store opgave.  

Astrid Lindgrens spændende histo-

rie er både for børn og voksne og fo-

restillingen er fyldt med Sebastians 

flotte sange og musik.  

Der er planlagt premiere i april. Du 

kan følge med på Bering GT’s hjem-

meside og Facebook-side i løbet af 

foråret. Billetsalget starter februar 

2023 på Bering GT’s hjemmeside. 

Glæd dig, det gør hele holdet bag 

dette års familieforestilling, RONJA 

RØVERDATTER.   

Henning 

 Bering Gymnastik og Teater 
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Næste nummer udkommer primo juni. 2023  
Deadline for indlæg 01. 05. 2023 
Ved adresseændring giv os venligst besked,  
på telefon 20 67 47 36  eller mail: demads@youmail.dk.  

Bestyrelsen Telefon Mail 

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 

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

 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 

Mail til Valgmenigheden med personfølsomt indhold: 
    hnje@km.dk   
Præst:    
 Helle Nørby 21 49 15 10  hn.bering@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 

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

Kirkebladet: Ansvarshavende redaktør: 
 Thomas Bent Andersen 
Redaktionen:  
 Helle Nørby, Ellen Ryge Matthiesen og Henning Madsen. 
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