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De stærkeste rødder
”De stærkeste rødder har træer i blæst”
lyder det i den nyere og meget populær konfirmationssang ’Linedanser’.
Det er en pudsig formulering, som
tekstforfatteren Per Krøis Kjærsgaard
har brugt, for det er sjældent vi taler
om røddernes træer. Tværtimod tales der ofte om træernes rødder, og
dermed er det som om sangens formulering vender tingene lidt på hovedet: Hvad kom egentlig først, kunne man fristes til at spørge – rødder
eller træ? Og hvad er et træ overhovedet uden dets rødder?

rødderne suger de kraft og næring til
sig, fra noget der ligger uden for
dem selv og omdanner det til nyt liv
og ny styrke.
Sådan er det i naturen omkring os,
men sådan er det i allerhøjeste grad
også for os mennesker, og på den
måde kan træet betragtes som et
smukt billede på menneskelivet,
hvor vi også henter kraft og næring i
noget, der ligger uden for os selv.
Ethvert menneskeliv er forbundet
med dets ophav, og for mange i og
omkring Bering er valgmenigheden
en vigtig del af rodnettet:
Kirken og foreningslivet i
Bering generelt har gennem
generationer haft stor indflydelse på rigtig mange
mennesker og deres liv og
virke, og på den måde er
relationer, steder og sammenhænge med til at udvikle os og gøre os til dem
vi er. Mennesker, der med
deres forskellige rødder og forgreninger gør hvert eneste liv ganske
unikt.
Ja, sagt med andre ord, kan intet liv
isoleres – hverken fra dets omgivelser eller dets ophav og heller ikke fra
Gud.

På denne livsbekræftende årstid er
der ingen tvivl om røddernes afgørende betydning, for mens naturen
vokser til og alting grønnes, bruger
både de mindste blomster og de største løvtræer deres rodnet, når de på
ny vågner af vinterens dvale: Med
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De stærkeste rødder
For vi har alle del i en større sammenhæng, hvor noget er gået forud
for os, ligesom fremtidsudsigten også rækker meget længere ud end den
dag, hvor et træ må segne.
Et sted i Det gamle Testamente står
der:

Det er godt at holde sig for øje, for
når vore menneskelige træer ikke
længere vil vokse og gro, så betyder
det ikke, at de bare vil forsvinde.
Dels vil de fortsat leve videre i de
mennesker, som vi har delt liv og
erfaringer med, og dels vil de også

For et træ er der håb. Hvis det fældes,
kan det skyde igen; det holder ikke op
med at sætte friske skud. Selv om rødderne i jorden er gamle, og stubben dør i
mulden, gror det igen, så snart det mærker vand, og sætter grene som et nyplantet træ. (Job 14,7-9)

fortsat findes hos Gud. Det er netop
påskens budskab, at der i korsets
sted igen skal blive liv, og det skal
der fordi, at vore rødder har hjemme
hos Gud: Derfra hvor livet opstod og
dertil hvor vi igen skal have hjemme.
Helle
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Ny graver i Bering
Bestyrelsen har fra maj ansat Heidi
Mammen Christensen som graver.
Heidi er på flexjob og arbejder 10 timer om ugen. Heidi har kirkegården
som ansvarsområde. Arbejdsopgaverne tilknyttet graverstillingen omfatter også udenomsarealer og klargøring af kirken til gudstjenester.
Disse opgaver kan ikke varetages
indenfor 10 timer om ugen og vil
derfor fortsat blive dækket af frivillige. Velkommen til Heidi, vi ser frem
til at arbejde sammen med dig.
Bestyrelsen

Vi har som familie været udstationeret i USA/Californien i sammenlagt 4
år, grundet min mands arbejde.
Jeg er blevet ansat hos Bering kirke
som fleksjobber 10 timer pr. uge.
Jeg er for 3 år siden blevet fleksjobber grundet min type 1 diabetes som
jeg har haft i næsten 25 år.
I min fritid læser jeg bøger, går ture
med hunden og familien, løber og
dyrker yoga.
Jeg er uddannet yogalærer fra San
Diego/Californien og har undervist
et par steder i Aarhus-området før
Coronaen. Jeg glæder mig til at hilse
på jer alle sammen.
Med venlig hilsen Heidi.

Hej alle sammen, mit navn er Heidi
og jeg er pr. 1. Maj blevet fastansat
hos Bering kirke som graver.
Jeg er 47 år, født og opvokset i Sønderjylland. Jeg er gift med Kim og
sammen har vi to børn, Sofia på 14 år
og Oscar på 18 år.
Jeg er uddannet socialpædagog fra
Aarhus i 2003 og har arbejdserfaring
fra både special- og normalområdet.
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Sæt kryds i kalenderen

gudstjeneste i Bering kirke kl. 14.00,
og som noget nyt begynder dagen
Læs mere næste side
med et høstarrangement for både
børn og voksne i samarbejde med
Høstdag i Bering
Søndag den 2. oktober er der høst- gymnastik- og teaterforeningen. Nærmere omtale af arrangementet kommer i det kommende kirkeblad, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Sankt Hans i Bering 23. juni

100 års teaterjubilæum i Bering
Lørdag 1.10. Vi er i planlægningsfasen og glæder os til at fejre teaterets
jubilæum. Programmet følger senere.
Læs lidt mere side 14

Sommermødet 28.8.
fra 10.00 - 16.00, læs mere side 10
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Sankt Hans i Bering 23. juni

Igen i år skal Skt. Hans aften fejres i
Bering. Den tradition har vi haft i
mange år og hvert år lige hyggeligt
med teater, bål, sang, båltale - og en
grillpølse. Og i år er det vores præst
Helle Nørby, der holder båltalen.
De seneste mange år har Bering
Gymnastik og Teater arrangeret børneteater i forsamlingshuset inden vi
tænder bålet, (hvis vi lige ser bort fra
2020 og 2021).
Program: Kl. 18.30 ”Bølle Bob” i forsamlingshuset. Efter forestillingen
går vi til bålpladsen, hvor vi fortsætter aftenen.
Ca. Kl. 20.00 - Båltale ved Helle Nørby og derefter tændes bålet.
Bering Gymnastik og Teaters børne-

teater opfører i år Gunnar Geertsens
”Bølle Bob” Instruktionen står Rikke
Møller for.
Forestillingen behøver måske ikke
megen introduktion, men Gunnar
Geertsens kendte sange udgør naturligvis en stor del af forestillingen. Vi
fylder forsamlingshuset med dygtige
børneskuespillere, der vil forkæle os
med sange som, ”Ikke rigtig voksne ikke rigtig børn”, ”Åh, smukke Sally”, ”Bob, Bob, Bølle-Bob”. I Bering
Børneteater har de øvet mindst en
gang om ugen siden nytår og er nu
klar til at give den fuld gas.
Vi byder alle velkommen til teater,
bål eller begge dele. Håber vi ses til
en dejlig aften i Bering
Bestyrelsen
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Årsmødet for de grundtvigske valg- og frimenigheder
Den 25. juni afholdes der årsmøde i
Ubberup Valgmenighed ved Kalundborg.
Bestyrelsen bliver repræsenteret, og
hvis der blandt vore medlemmer er
nogen der har lyst til at deltage, er
dette selvfølgelig muligt.
Vi skal med Molslinjen klokken 7.45,
og mon ikke der er tid til en kop
kaffe om bord. Fra havnen på Sjællands Odde til Ubberup er der ca. 1
times kørsel inden vi er ved kirken.
Fra kl. 9.30 er der velkomst ved kirken i Ubberup og kl. 10.30 er der
gudstjeneste ved Anna Monrad.
Efter frokosten på Ubberup Højskole
er der generalforsamling. Den forventes at tage omkring 2 timer og
hvorefter der bydes på kaffe og kage.
16.45 starter foredraget ved journalist ved TV2 ØST, Rasmus Birkerod:
”Maries Rum. Himmeltanker fra
kældermørket”. Han er kendt som en
dygtig og nærværende foredragsholder. På en jordnær og slagfærdig måde får han sine tilhørere engageret og
involveret i de store spørgsmål, som
vedrører os alle.
Dagen sluttes af med festmiddag fra
kl. 18.30 i Højskolens spisesale ”Ask
og Urt”. Drikkevarer kan købes. Efter middagen er der mulighed for at

blive til aftenhygge, hvor der også
bliver tid til at synge et par sange.
Hjemturen aftaler vi i fællesskab i
god tid inden den 25.6.
Arrangementet i Ubberup koster kr.
450,00 pr. person og dertil kommer
udgifter til færgebillet, fortæring undervejs og drikkevarer til frokosten
og aftenshyggen. Vi vil koordinere
kørslen så udgifterne til transport
kan deles.
Du kan læse mere om årsmødet på
www.ubberupvalgmenighed.dk.
Adresser: Ubberup Valgmenighed,
Tingvejen 47 og Ubberup Højskole,
Højskolevej 6, i 4400 Kalundborg
Kunne du tænke dig at deltage, skal
du kontakte Ellen på 26 81 52 90 eller
mail: ellenmatthiesen@mail.dk.
Bemærk! Sidste frist for tilmelding er
den 6. juni og her skal deltagergebyret også være indbetalt til Ellen.

Foto: Ubberup Valgmenighed

7

Det sker i Bering Valgmenighed
Juni
Søndag 5.
Pinsedag

kl. 10.00

Gudstjeneste HN

Søndag 19.
1.e.trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste HN
Kirkekaffe bagefter

Torsdag 23.

kl. 18.30

Sankt Hans og børneteater
I samarbejde med Bering GT - Se side 6

Lørdag 25.

kl. 10.00

Årsmøde i Ubberup.
Læs mere side 7

Søndag 3.
3.e.trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste HN

Søndag 31.
7.e.trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste HN

Søndag 14.
9.e.trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste HN

Søndag 28.
11.e.trinitatis

kl. 10.30

Gudstjeneste HN - Bemærk tidspunktet.
Afholdes i forbindelse med sommermødet.

Juli

August

Søndag 28.

Sommermødet 2022 i Bering
Læs mere side 10

Præst: HN: Helle Nørby
Har du brug for kirkebil? Ring til Lilan tlf. 23 47 39 70 eller Dorthe tlf. 20 67 47 36
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Det sker i Bering Valgmenighed
September
Torsdag 8.

kl. 19.30

Foredrag med Esther Jensen
Læs mere side 13

Søndag 11.
13.e.trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste HN

Torsdag 22.

kl. 19.00

Aftengudstjeneste HN
Kirkekaffe bagefter

Oktober
Lørdag 1.

Vi fejrer Bering Amatørteaters første 100 år
Læs mere side 14

Søndag 2..

kl. 10.00

Bering høster. Børnehygge i samarbejde
med Bering GT. Læs mere i næste blad.

Søndag 2.
16.e.trinitatis

kl. 14.00

Gudstjeneste HN
Høstgudstjeneste

Søndag 16.
18.e.trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste HN
Kirkekaffe bagefter

Præst: HN: Helle Nørby
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Sommermødet 2022 i Bering

Søndag den 28. august er vi i Bering i
år vært ved de østjyske valgmenigheders sommermøde, og vi håber at
rigtig mange har tid og lyst til at bakke op om arrangementet.
Programmet for dagen er:
Kl. 10.00: Kirkekaffe. Da vejret er
godt bliver det udenfor kirken, hvor
vi kan hilse på hinanden inden gudstjenesten
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Bering kirke ved Helle Nørby
Kl. 12.00: Frokost i forsamlingshuset, hvor vi mødes på tværs af menighederne
Kl. 13.00: Inforunde fra menighederne
Kl. 14.00: Foredrag ved litteraturhistoriker Erik A. Nielsen over emnet:

”Signalement af
Helligånden”
Skønt
Helligånden
vender tilbage som
trosbekendelsens tredje
led i gudstjeneste efter
gudstjeneste, er de fleste mennesker nærmest
ude af stand til at redegøre for dens væsen og
egenskaber. Den skulle
efter sigende være den
åndelige kraft der holder menigheden sammen og beånder den enkelte kristne.
Men noget tyder på, at den er så
”bortgået”, at der behøves et signalement
til at efterlyse den med. Hvad indebærer
det, at Helligånden er den tredje person i
den kristne forestilling om den treenige
Gud. Hvad er pinse? Hvad indebærer
det, at kirken lever i Helligåndens periode?
Når foredraget er slut
Kl. 15.30: Kaffe
Kl. 16.00: Tak for i dag og på gensyn i Odder i 2023.
Undervejs i dagens program vil der
være fællessang ved Filt.
Pris for deltagelse i sommermødet er
200 kr., og tilmelding skal ske til Lilan Sørensen seneste den 14. august
på mail: per-lilan@mail.dk eller telefon: 23 47 39 70.
Helle
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Menighedsudflugten til Herning
Søndag den 8. maj 7.30, stod 20 medlemmer klar til at tage på årets udflugt. Endelig var det lykkedes at få
turen afholdt. Forberedelserne begyndte allerede i 2020 og turen var
blevet udsat adskillige gange - og
gad vide hvorfor? Men nu, ”flere” år
efter, var det så endelig at dagen oprandt.
Vores buschauffør tog os ud til første
stop, Herning Valgmenigheds kirke.
Her deltog vi naturligvis i gudstjenesten, ved valgmenighedspræst, Morten Kvist. Efter gudstjenesten fortalte
han med stor begejstring om den
moderne kirke og ikke mindst udsmykningen, som Arne Haugen Sørensen havde stået for i samarbejde
med valgmenigheden.
Før frokosten kunne indtages, måtte
vi lige en tur med bussen, til Videbæk og Kunstpavillonen,
hvor flere af Arne Haugen
Sørensens kunstværker er
udstillet. Frokosten blev
indtaget i det fri, hvilket
desværre betød at vi blev
lidt forsinket og rundvisningen på museet blev lidt
presset. Det var dog stadig
en oplevelse. Inden vi kørte hjem, var der kaffe og

lagkage på Vrads station. Det var en
skøn tur i det flotte vejr.
Henning
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Foredrag i Bering Forsamlingshus

Enke på Harley - Torsdag den 8.9. kl. 19.30

Torsdag den 8. september kl. 19.30,
afholder Esther Jensen sit foredrag
”Enke på Harley”, i Bering Forsamlingshus, Torshøjvænget 174, 8361
Hasselager.
Esther Jensen, blev for over 16 år siden enke og hun syntes, i en alder af
55 år, at være for ung til at sætte sig
hen som enkefru Jensen og søgte derfor nye udfordringer i livet.
Hun besluttede sig til at tage kørekort til motorcykel og har gennem de
sidste 15 år kørt 260.000 km på motorcykel i 62 lande på 6 kontinenter,
herudover i 12 stater i USA.
Hun vil vise billeder og fortælle om
disse ture samt om sit arbejde med
SOS-Børnebyerne. Flere af turene er

bl.a. gået til besøg i SOS børnebyer
rundt i verden. Oven i det, var hun
frem til 2018, kromutter på Borgbjerg
Mølle Kro ved Holstebro. Kroen
solgte hun efter at have bestyret den
i 31 år.
Prisen for foredraget inkl. kaffe/te er
kr. 100,00. Billetter sælges ikke i forsalg, men købes i forsamlingshuset,
så det er bare at møde op, vi har god
plads.
Bestyrelsen
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Bering Amatørteaters 100 års jubilæum
Den 22. februar 1922 havde Bering
amatørteater sin første forestilling.
Det var planen at det den 22. februar
2022, skulle fejres med en stor festforestilling, besøg af kendisser og ikke
mindst dronning Margrethe og hele
hendes familie. Men sådan gik det
desværre ikke. En nu ukendt virus
satte en brat stopper for alle forberedelser. Nu er denne virus forhåbent-

lig ved at være helt væk her i Danmark, og vi regner derfor med at fejre det lørdag den 1. oktober. Så har
du haft noget med teateret at gøre,
kender nogen, der har eller har haft,
så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi har mange planer og ikke alle
kan nok lade sig gøre. Vi vender senere tilbage med, hvordan vi kunne
tænke os det skal fejres.
Henning

Kirkebladet - hvordan vil du modtage det fremover?
På generalforsamlingen var
der en diskussion omkring
fremsendelse
af vores kirkeblad.
Emnet
kom frem med
udgangspunkt
i, at forsendelse/porto er
en stor post i regnskabet.
Tre muligheder blev bragt på bane:
Kirkebladet ligger kun i kirken og
kan tages der.
Fremsendelse på mail til medlemmerne.
Fortsat fremsendelse med post som i
dag.
Bestyrelsen har besluttet at det indtil

videre skal være valgfrit for valgmenighedens medlemmer.
Det betyder, at hvis du ikke gør noget fortsætter kirkebladet med at
komme til dig med post som hidtil.
Ønsker du en ændring skal du skrive
til Dorthe Madsen og meddele om
du ønsker: 1) at få bladet fremsendt
på mail eller 2) selv tage bladet i
kirken.
Til jer vi har på maillisten, udsender
vi dette kirkeblad både på papir og
mail, så I har mulighed for bedre at
vurdere forslagene.
Dorthe kan kontaktes enten på mail:
demads@youmail.dk eller 20 67 47 36
Husk som altid, flytning skal meldes til Dorthe, vi får ikke automatisk besked fra PostNord.
Thomas Bent Andersen
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Dugfriske fotos fra markedsdagen 21. maj
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Præst:
Helle Nørby

Telefon
21 49 15 10

Mail
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

26 50 48 44

filtkristensen@gmail.com

Organist:
Niels Jakob Filt

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.
Næste nummer udkommer ultimo september 2022..
Deadline for indlæg til næste blad: 01. 08. 2022
Ved adresseændring giv os venligst besked,
på telefon 20 67 47 36 eller mail: demads@youmail.dk.
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