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Midt i en Corona/COVID-19 tid
Kære medlemmer.
Det er jo ikke længere en hemmelighed, at Corona/Covid-19 virussen
desværre har medført, at vi har
aflyst en del gudstjenester og arrangementer.
Ud over gudstjenesterne frem til pinsen, måtte vi desværre også aflyse
følgende arrangementer :

åbne kirken for gudstjenester. Første
gudstjeneste bliver højmessen pinsedag. Reglerne for gudstjenesterne er
forklaret af Margrethe på næste side.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke
om Sankt Hans bliver afholdt. Det vi
foreløbig ved, kan du se på side 12.
Ændringer/aflysning, vil du kunne
se på beringvalgmenighed.dk i juni.

1. maj: Kirkerengøringen
16. maj: Markedsdagen
24. maj: Udflugten

Vi beklager meget og håber snart,
Danmark igen kommer til at fungere.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Men nu har vi endelig fået lov til at
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Coronaåben kirke
Endelig har vi fået mulighed for at
være sammen igen til gudstjeneste i
vores kirke.
Kirken bliver coronaåbnet. Regeringen og folketinget er så småt ved at
kunne åbne Danmark igen og give os
plads til en mere genkendelig tilværelse.
”Verden bliver aldrig den samme
som før”, er der blevet sagt mange
gange i løbet af de sidste godt to sygdomssmittende måneder. Og det er
jo helt rigtigt. Coronavirus eller ej.
Dagen i går får vi under ingen omstændigheder tilbage. Hver ny dag,
vi får, vil altid være fyldt med forandringens muligheder i forhold til i
går. Det kan være en pandemi, som
den aktuelle, der får os til at indse
dét, og dermed erkende, at vi selv er
medansvarlige for, om de nye muligheder bliver til det gode eller ej. Det
kan være så meget andet, der hændte i går eller dagen før, der får os til
at reagere anderledes nu, i dag, som
jo, som bekendt, er den første dag i
resten af vores liv.
Så vidt jeg har erfaret er der, Gudske-lov, ingen i menigheden, der er
blevet inficeret med Covid-19. Dog
kan nogle af os være blevet ramt af

anden sygdom eller dårligdom. Noget, som medvirker til, at vi ikke blot
kan, men skal tage vores tilværelse
op til revision. Nogle har måske ligget på hospital eller i sygeseng derhjemme, andre, som ikke har et godt
helbred, de svagelige, har ikke kunnet få de besøg, de måske har trængt
allermest til. Børn, forældre, bedsteforældre og børnebørn har måttet
undvære hinanden. Ingen kram, ingen omfavnelser – der er nok, der
har kunnet stemme vort sind med
mørke og afsavn. Vi har måttet lære
at klare det. Også uden at få opfyldt
vores sædvanlige forventninger til
hinanden. Det er måske noget af det
bedre, denne pandemi har bragt med
sig: vi har måttet lære at give vores
forventninger et godt og grundigt
eftersyn. For hvor har vi mennesker
let ved at tro, vi kan styre vores omverden ved hjælp af forventninger;
alle vores meninger om, hvad vi synes, ”de andre” bør gøre for os - ”De
kunne da godt lige.....”. Eller: ”Ja, jeg
troede faktisk, at sådan og sådan én
som dig, skal gøre / skal stå for det
og det....”. - alt det har vi måttet lægge til side. For vi har ikke været sammen, men netop hver for sig.
3

Ingen har kunnet opfylde vores forventninger, og vi har heller ikke kunnet opfylde andres forventninger til
os.

Snart bliver det sommer. Det er endnu ikke givet, at sommerens og efterårets planlagte begivenheder, bliver
afviklet, sådan som vi havde håbet
det. Det er vores vilkår.
Men der kan ske så meget andet. Nyt
kan og nyt vil opstå.
Lad os med fortrøstning se fremtiden
i møde.
Lad os frygte det værste, men tro og
håbe det bedste.
Lad os sige nej til de tanker og erindringer, der gør vores liv trist og
stemmer os med mismod.
Lad os sige ja, ja endda: ja tak, til
hver ny dags utallige muligheder for
at skabe glæde i vores eget og ”alle
de andres” liv. Sammen – og hver for
sig. Til gavn og glæde.
Margrethe

Mange af os har i den grad savnet
gudstjenestens fællesskab. Nu kan vi
mødes igen. Det bliver dog ikke på
helt samme måde, som vi plejer. Vi
skal ikke forvente, at det bliver på
samme måde. Derfor kan vi
(heldigvis) heller ikke blive skuffede.
Nu skal vi være endnu mere bevidste om, at når vi passer på os selv,
hver især, hjælper og passer vi på
hinanden. ”Sammen, men hver for
sig”. Vi må acceptere og respektere
de restriktioner og anvisninger Covid-19 har medført. Det kan vi sagtens. Vi har lært det gennem de sidste godt to smukke og dejlige forårsmåneder. Hvor har det været til stor
glæde, at årstiden og vejrliget i den
grad har præsenteret sig fra sine bedste sider.
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Jamen! Det er fedt. - Af Kjeld Holm
For år tilbage var jeg til gudstjeneste
et sted i Aarhus Stift. Jeg var bare
taget afsted, og troede egentlig, at
der var tale om almindelig dansk
højmesse, men det var det nu ikke.

ved ikke rigtig, hvordan det går til,
men én bruger et udtryk, sikkert i
TV, og så fortsætter andre, og pludselig siger alle det. I dag skal man
have en alder som undertegnede for
ikke at sige fedt i en uendelighed, og
det om alt. Og åbenbart spekulerer
ingen over, at udtrykket er grimt og
vel egentlig slet ikke egnet til at give
udtryk for, at noget er godt eller fint.
Og når man lytter til et interview,
svarer den udspurgte altid til en begyndelse, ”jamen”. Helt uafhængig
af det næstfølgende. Ordet jamen
udtrykker vist nærmest et forbehold
eller en tvivl. Men nu er det blot blevet et fyldord, eller en erstatning for
en tænkepause.
Og således er det med det ene ord
efter det andet, og den ene vending
efter den anden. ”På den korte bane,
og på den lange bane”, ”på den store
klinge (Bjarne Riis har ikke levet forgæves!) eller ”på sigt”! Hvad angår
det sidste er det egentlig ikke meningsgivende. Enten må det hedde,
”på kortere sigt” eller ”på længere
sigt”.
Nu er det ikke for at spille Hieronimus og tilbageskuende sige, at i
gamle dage talte folk meget pænere.

Det var en gudstjeneste, der i høj
grad var tilrettelagt af og udført af
konfirmander, og det var i alle henseender en god oplevelse, så jeg blev
slet ikke skuffet. Da jeg kørte hjem,
kom jeg til at tænke på, at nu havde
jeg i det meste af en time lyttet til 1213 årige der sammen med præsten
havde til rette lagt gudstjenesten og
ikke én gang hørt nogle sige, ”det er
fedt”. Det var en sand befrielse!
Nu er det ikke kun Corona, der
smitter. Det gør sproget også. Man
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Jeg ved naturligvis, at også et sprog
udvikler sig, og at det tager skikkelse
af den verden, der i øjeblikket er vores. Derfor behøver man dog ikke at
acceptere, at noget gøres grimmere
og utydeligere, end det er nødvendigt. Vi er i dag fælles om at bekæmpe forureningen, så burde vi også
kunne være fælles om at bekæmpe
sprogforurening.

Denne geniale danske filosof var
overbevist om, at vejen til en dybere
indsigt i verden var identisk med at
lytte til, hvad sproget siger om den.
Eller han hævdede, at først i og med
sproget bliver et menneskes virkelighed til, og derfor var det ham alt
om at gøre at beherske alle sprogets
registre. Jo mere nuanceret sproget
var, desto større bliver verden, desto
skønnere blev den også. Modsat hertil, hvis sproget bliver fattigt og entydigt, bliver virkeligheden det også.
Og når sproget bliver grimt, bliver
verden det også.

Nu er jeg i omfattende grad påvirket
af Søren Kierkegaard, og dermed
også af hans opfattelse af sproget.

Kierkegaard selv kunne formidle
sprogets og dermed livets nuancer
og skønhed på uforlignelig vis, når
han hyldede det danske sprog, ”et
sprog, der ikke uden udtryk for det
store, det afgørende, det fremtrædende har en yndig, en tækkelig, en
livsalig forkærlighed for mellemtanken og bibegrebet og tillægsordet og
stemningens småsnakken, - et sprog,
der forstår spøg nok så godt som alvor”.
Det ville være godt, om det sprog
kunne bevares. Eller fedt, ville måske
nogle sige!
Kjeld Holm

Søren Kierkegaard - Wikipedia
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Om AFLYSNING af Markedsdagen

Foreningerne i Bering var ellers klar
- til at indrette en markedsplads med
telte til bagagerumsmarked, - til at
gøre gymnastiksalen klar til fri leg og
tummel, - til Kirkekaffeteltet med
cafestemning og fællessang, - til åben
kirke med fortælling om Berings historie - til pølsebod og folkemusik på
pladsen.
Der var hjælpere parat til alle opgaver og gevinster til tombolaen OG VI
GLÆDEDE OS!
Men vi måtte aflyse!
Ja - rigtig mange arrangører og foreninger landet over kunne sikkert
fortælle lignende historier.
For ikke at tale om de mange person-

lige afsavn og aflysninger, som tiden
med coronaepidemien medfører.
Men vi er alle i samme båd, og ingen
ønsker at sætte eget eller andres liv
og helbred på spil når vi ved, hvordan vi skal forsøge at undgå det. Så
det var naturligvis det eneste rigtige
at aflyse Markedsdagen - ligesom det
blev gjort med de mange andre aktiviteter som vi alle sammen må give
afkald på i denne tid.
Men Markedsdagen kommer igen
næste år – det håber vi da! Vi er i
hvert fald en flok mennesker, der vil
gøre, hvad vi kan for at det kommer
til at ske. Det bliver en glad dag!
Ellen Ryge Matthiesen
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Det sker i Bering Valgmenighed
Maj
Søndag 31.
Pinsedag

kl. 10.00

Højmesse MB

Søndag 14.
kl. 10.00
1. s.e. Trinitatis

Højmesse MB

Søndag 28.
kl. 10.00
3. s.e. Trinitatis

Højmesse MB

Juni

Juli
Søndag 12.
kl. 10.00
5. s.e. Trinitatis

Højmesse KH

August
Søndag 2.
kl. 10.00 Højmesse KH
8. s.e. Trinitatis
Søndag 16.
kl. 10.00 Højmesse MB
10. s.e. Trinitatis
Højmesse før generalforsamlingen

Søndag 16.
Søndag 30.

kl. 11.15 Frokost og generalforsamling i
Forsamlingshuset. Læs mere side 13
Årsmøde i Balle
Læs mere side 11

MB: Margrethe Barfoed - KH: Kjeld Holm

Vi forbeholder os ret til ændringer.
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Det sker i Bering Valgmenighed
September
Søndag 6.
kl. 10.00
13. s.e. Trinitatis

Højmesse MB
Kirkekaffe

Søndag 20.
kl. 10.00
15. s.e. Trinitatis

Højmesse HØG
Højmesse før frokost og foredrag

Søndag 20.

kl. 11.15

Frokost, derefter foredrag ved Kirsten Høg
I forsamlingshuset. Se mere side 14

kl. 19.30

Kirkekoncert. Ann-Mette Elten
Se mere side 15

Oktober
Torsdag 1.

Søndag 4.
kl. 10.00
17. s.e. Trinitatis

Høstgudstjeneste MB
Kirkekaffe

Søndag 18.
kl. 10.00 Højmesse KH
19. s.e. Trinitatis
Torsdag 29.

kl. 19.00

Syng sammen.
Læs mere side 14

November
Søndag 1.
Alle Helgen

kl. 10.00 Højmesse MB
Kirkekaffe

Søndag 15.
kl. 10.00 Højmesse KH
23. s.e. Trinitatis
Torsdag 19.

kl. 19.00

Syng sammen.
Læs mere side 14

MB: Margrethe Barfoed - KH: Kjeld Holm - HØG: Kirsten Høg

Vi forbeholder os ret til ændringer.
9

Vagtskifte
Ole Ravnholt Sørensen fratrådte sin
stilling som graver pr. 1. maj 2020.
Det er med stor beklagelse, bestyrel-

Vi har meget at takke Ole for. Han
har fra første dag været en yderst
loyal og dygtig medarbejder, hvad
enhver kan forvisse sig om ved at gå
en tur gennem kirkegården, ligesom
vores kirke altid har stået klar, når
menigheden har skullet bruge den.
Der er mange jobs i jobbet som gravet, og aldrig har vi tvivlet på, at
Oles del af arbejderne var udført
punktligt.
At Ole så derforuden er et meget behageligt menneske, skal kun nævnes
i forbifarten.
Tak for din indsats, Ole. Vi håber
fremover at se både dig og Susanne
rigtig meget.
Bestyrelsen

sen har taget til efterretning, at Ole
efter godt fem år som graver ved Bering Kirke, har måttet opsige sit job.
Men ingen af os kan kæmpe mod
fysikken, og Ole har måttet indse, at
hans knæ ikke ville mere.

Ny graver
Det er os en stor glæde at kunne
meddele, at vi har ansat en ny graver
i Bering Valgmenighed.
Valget er faldet på Anders Baumann,
der er 39 år gammel.
Ole fortsætter i en periode, for at
hjælpe Anders godt i gang.
Anders kan træffes på kirkegården.
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De Østjyske Valgmenigheders Efterårsmøde

Det er blevet en tradition for De Østjyske Valgmenigheder at mødes i
hvert fald en gang årligt.
For så vidt kan man godt kalde det
for en ”fætter-kusinesammenkomst”.
De Østjyske Valgmenigheder er opstået som en naturlig geografisk fællesgruppe, hvor vi mødes for at dele
den fælles glæde og interesse for at
dele det grundtvigske livssyn og
hente inspiration til at udbrede den
grundtvigske livsforståelse og oplysningstanke.
I år bliver mødet afholdt i Balle Valgmenigheds regi, søndag, den 30. august

Mødet begynder kl. 10.00 med en
kop kaffe, derefter er der gudstjeneste. Efter frokost kl. 12.00 er der
rundvisning fra kl. 13.00. Kl. 14.00 16.00 foredrag ved Mette Sanggård
Schultz om den kommende Højskolesangbog.
Vi arrangerer fælles buskørsel med
afgang fra Bering Forsamlingshus
kl. 8.30.
Tilmelding allersenest den 24. august
til Margrethe på: 86 92 88 78.

Hold øje med beringvalgmenighed.dk
for ændringer eller evt. aflysning.
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Sankt Hans i Bering ?

På nuværende tidspunkt ved vi desværre ikke om det bliver muligt at
afholde årets Sankt Hans. Hvis det
gør, så bliver det under alle omstændigheder ikke som de tidligere år.
Noget ved vi dog. Berings børneteater har ikke haft mulighed for at øve
i foråret, så deres forestilling er for
længst aflyst, og får først premiere til
næste år. Det er vi meget kede af,
ikke mindst på vegne af de dejlige
børneskuespillere, der havde glædet
sig til at spille ”Bølle Bob”.
Vi har årets båltaler på plads, det bliver byrådsmedlem Ango Winther.
Hvordan arrangementet kommer til
at forløbe, er vi nødt til at vente med
indtil der kommer nærmere instrukser.
Når alt er på plads, informerer vi på
mail til jer, der er på vores mailliste.

Øvrige får brev med posten. Det vil
også blive annonceret på hjemmesiden beringvalgmenighed.dk og Facebook, når vi har det hele på plads.
Bestyrelsen
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Generalforsamlingen
Som det er alle bekendt, blev den
ordinære generalforsamling den 12.
marts 2020 udsat. Vi indkalder derfor til ny ordinær generalforsamling:
Søndag, den 16. august 2020
Programmet vil være:
Kl. 10.00 Højmesse ved Margrethe
Barfoed i kirken.

Kl. 11.15 Servering af en sandwich i
Forsamlingshuset
Kl. 12.00 Generalforsamling
Hvis det mod forventning ikke kan
lade sig gøre at holde generalforsamling, tager vi til den tid stilling til situationen. Dagsorden herunder.
Bestyrelsen

Indkaldelse
Generalforsamling i Bering Valgmenighed
Søndag den 16. august 2020 kl. 11.15 i Bering forsamlingshus
Forud for generalforsamlingen er der højmesse kl. 10.00
Dagsorden:
1.
Valg af ordstyrer
2.
Beretning
3.
Regnskabsaflæggelse og forslag til budget:
Regnskab for 2019
Forslag til budget for 2020
4.
Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest den 2. august 2020
5.
Valg af bestyrelse
På valg er:
Lars Christensen - Modtager ikke genvalg
Thomas B. Andersen
Else Marie Pedersen
6.
Valg af revisor:
Poul K. Thomsen
7.
Eventuelt
Bestyrelsen
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Foredrag med Kirsten Høg
Søndag den 20. september er Kirsten
Høg (tidligere valgmenighedspræst i
Odder) inviteret til at fejre gudstjeneste og holde foredrag i forbindelse
med kirkefrokosten.
Vi indleder dagen med gudstjeneste
klokken 10, hvorefter vi går over i
forsamlingshuset. Her serveres en
sandwich før Kirsten Høg får ordet
for at fortælle om “Jeppe Aakjær”
Kirsten skriver som optakt til sit foredrag:
Jeppe Aakjær er en kendt og elsket
digter med rod i den jyske muld.
Han havde sans for de religiøse følelser hos den bondebefolkning, han
skildrer i sine sange. Men hvordan
havde han det selv med denne religi-

øsitet? Hvad var hans forhold til kirke og kristendom?
Det tema vil blive taget under behandling i foredraget.

Entre for frokost og foredrag kr. 100,-

Syng-sammen
Igen i dette efterår er det lykkedes os
at booke vores organistpar, Marianne og Filt, til at forestå to ”Syng Sammen” aftener.
Datoerne er den 29. oktober og 19.
november, begge aftener klokken
19.00 i Forsamlingshuset.
Gennem foråret har Phillip Faber i
DR forsøgt at kopiere konceptet, og

også han har haft succes, men vi synes nu alligevel bedst om vores koncept, som vi altså bibeholder.
Derfor; Har du lyst til at synge, så
vel mødt – der er ud over sangen
kaffe på kanden.
Bestyrelsen
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Kirkekoncert med Ann-Mette Elten
Bering Kirke torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.30
Danske salmer i nye fortolkninger og
nogle af de største klassiske arier
lange karriere har Ann-Mette valgt at
tage med ind i kirkerne.
Og så rummer en kirkekoncert med
Ann-Mette Elten en overraskelse af
de helt store – Ann-Mettes fremførelse af nogle af de største klassiske arier! Så læn dig tilbage og nyd den
smukke og indlevende fortolkning af
store klassiske sange som ”O mio
babbino caro” og ”Pie Jesu”.
En kirkekoncert med Ann-Mette Elten er en oplevelse, du ikke lige
glemmer.

De danske salmer har altid betydet
meget for Ann-Mette Elten. Ved denne kirkekoncert kan du høre hende
fortælle om sit personlige forhold til
salmerne og høre hende synge dem
på sin helt egen måde.
Ann-Mette Elten har i mere end 30 år
turneret landet rundt med På Slaget
12, og mange af bandets sange har
for længst opnået status af evergreens. Nogle af disse og andre højdepunkter fra hendes efterhånden

Billetsalget starter i løbet af august
på www.beringat.dk/. Se mere på
hjemmesiden i løbet af august. Salget
åbner så snart myndighederne giver
grønt lys for kirkekoncerter.
Entre 160 kr.
Dørene til kirken åbnes kl. 18.30.
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Formand: Lars Christensen
Organist: Niels Jakob Filt
Grøfthøjparken 157 G 3.sal 8260 Viby 26 50 48 44
Telefon: 60 88 76 50
filt@kristensen@mail.dk
lars.christensen0611@gmail.com
Forsamlingshuset:
Næstformand:
Forpagter: Marianne Ankersen
Thomas Bent Andersen
Torshøjvænget 176 - 8361 Hasselager
Brydehøj 25 - 8362 Hørning
25 52 32 81
Telefon: 51 50 47 10
marianne.ankersen@jubii.dk
thomas@skovlide.com
Kirkebladet:
Kasserer: Else Marie Pedersen
Ansvarshavende redaktør:
Ustrupvej 18 - 8660 Skanderborg
Lars Christensen
Telefon: 31 22 13 15
Redaktionen: Margrethe Barfoed,
ustrupgaard@gmail.com
Ellen Ryge Matthiesen og Henning
Madsen.
Sekretær: Jens Peter Larsen
Engkærgårds allé 218b - 8340 Malling Kirkebladet udgives af Bering ValgTelefon: 21 94 76 49
menighed, og udkommer tre gange
jepela@gmail.com
om året.

Medlemmer: Dorthe Madsen
Pilegårdsvej 35 - 8361 Hasselager
Telefon: 20 67 47 36
demads@youmail.dk

Vil du være med til at gøre bladet
spændende, så modtager redaktionen
gerne bidrag til bladet; gerne med
billeder.

Præst: Margrethe Barfoed
Torshøjvænget 15 - 8361 Hasselager
Telefon: 86 92 88 78
mbarfoed@gmail.com

Foreningens hjemmeside:
www.beringvalgmenighed.dk

Hjælpepræst Kjeld Holm
Biskop emeritus
Marselis Boulevard 32, II t.v.
8000 Aarhus C
Telefon 40 18 11 13 - kjh@km.dk
Graver: Anders Baumann
Uraniavej 4 , 8260 Viby
Telefon: 29 89 23 54
ananas@sol.dk

Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionens mail demads@youmail.dk
Næste nummer udkommer efteråret
2020. Deadline for indlæg 01.08.2019.
Ved adresseændring bedes du venligst give os besked, enten på telefon
20 67 47 36 eller meget gerne på mail:
demads@youmail.dk.
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