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 Kirken er stadig åben, på trods af vejarbejde. - Foto: H.M. 
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 Bering Valgmenighed midt i en brydningstid. 

Bestyrelsen for Bering Valgmenighed 

har flere gange de seneste år gjort sig 

tanker om fremtiden.  En diskussion 

som er svær, og som for mange rører 

ved rigtig mange følelser.  Mange af 

os medlemmer har rødder langt til-

bage og alle ved hvor meget valgme-

nigheden har betydet for lokalområ-

det og medlemmerne generelt.   Den 

nære tilknytning til Bering Gymna-

stik og Teater har gjort ”Bering” til 

noget helt særligt. 

Men når bestyrelsen alligevel tager 

fremtiden op til diskussion, ligger 

det i, at tingene ændrer sig rigtig me-

get og hurtigt i disse år.  Bestyrelsen 

har en pligt til at se fremad og sikre 

valgmenigheden i den videre færd.   

I bestyrelsen ser vi primært tre pro-

blemstillinger som det er vigtigt at se 

i øjnene. 

- Medlemstallet har igennem mange 

år været dalende og i dag er der om-

kring 150 medlemmer. Der kommer 

ikke ret mange nye unge til, hvilket 

betyder, at gennemsnitsalderen sti-

ger. Flere bliver pensionister og der-

med er vores indtægtsgrundlag/

medlemsbidrag faldende. 

- Økonomien er stabil og ser man 

tilbage har der været omtrent balan-

ce i regnskabet. Men vi har dog over 

årene tæret lidt på vores egenkapital. 

Vi har en række store vedligeholdel-

sesarbejder der trænger sig på, f.eks. 

udskiftning af tag på kirken og på 

forsamlingshuset.  

- I Bering har vi en lang tradition for 

frivillig arbejdskraft. Rigtig meget 

vedligeholdelsesarbejde er igennem 

årene udført af frivillige, - f.eks. om-

lægning af kirkegården men også 

hovedrengøring i kirke og forsam-

lingshus og senest indretning af 

værksted i rejsestalden. Gruppen af 

frivillige bliver færre og ældre og det 

er ikke holdbart, hvis vi ser fem år 

frem 

 

I bestyrelsen har vi brugt udtrykket, 

at vi er nået til en skillevej, - et kryds, 

hvor vi skal vælge hvilken vej vi vil 

gå. Der er flere muligheder, men i 

bestyrelsen ser vi følgende: 

Foto fra generalforsamlingen.  



3 

 

- Fortsætte som nu, dvs.  opslå stillin-

gen som præst og ansætte en ny 

præst på omtrent samme vilkår som 

hidtil. 

- Indlede et samarbejde med Odder 

Valgmenighed og udnytte den fordel 

der ligger i, at der er flere til at dæk-

ke omkostningerne, herunder præ-

stens løn. 

- Rette blikket mod den lokale sogne-

kirke i Kolt og undersøge mulighe-

derne og vilkårene, hvis en sognekir-

ke og en valgmenighed går sammen. 

De tre veje har selvsagt både fordele 

og ulemper set i lyset af ovennævnte 

udfordringer.     

På generalforsamlingen var der en 

engageret og spændende debat om-

kring problemstillingerne og mange 

havde ordet. 

Konklusionen blev, at bestyrelsen 

skal undersøge mulighederne om-

kring et samarbejde med Odder 

Valgmenighed.  Et samarbejde, hvor 

to menigheder deler en præst på del-

tid, betyder også, at placeringen af 

gudstjenesterne ikke hver gang lig-

ger søndag formiddag, men at efter-

middags og eventuelt aftengudstje-

nester kan komme på tale.  Den pro-

blemstilling blev diskuteret på gene-

ralforsamlingen, og der var accept af, 

at det nok er vilkårene fremover. 

 

På næste generalforsamling i marts 

2021 skal samarbejdet vurderes. 

Referat af generalforsamlingen kan 

findes på Bering Valgmenigheds 

hjemmeside.   

Formand Thomas Bent Andersen 

Foto fra generalforsamlingen.  

Foto fra generalforsamlingen.  

Foto fra generalforsamlingen 
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Den nyvalgte bestyrelse havde sit 

første møde efter generalforsamlin-

gen den 24. august.  Det første punkt 

på dagsordenen var konstituering.  

Bestyrelsen valgte Thomas Bent An-

dersen som ny formand.  

Ellen Ryge Matthiesen som næstfor-

mand.   

Else Marie Pedersen fortsætter som 

kasserer og Sara Holm blev valgt 

som ny sekretær.   

Til at styre medlemsadministration 

og opkrævning af bidrag fortsætter 

Dorthe Madsen. 

 

Bestyrelsen er organiseret med en 

række udvalg og formændene for 

udvalgene er følgende: 

Økonomiudvalget: 

Thomas Bent Andersen   

Kirke- og kirkegårdsudvalget:  

Bent-Jørgen Sørensen  

Udvalget for præstegård, forsam-

lingshus og funktionærbolig: 

Peder Juul  

Arrangements-, PR-, loppe- og legat-

udvalg: Ellen Ryge Matthiesen  

Personaleudvalget: 

Thomas Bent Andersen  

Træfældnings -og beplantningsud-

valget: Arne Ryge Petersen  

Nyt medlem af bestyrelsen er Sara 

Holm. Hun blev valgt i stedet for af-

gående formand Lars Christensen. Vi 

byder Sara Holm velkommen i besty-

relsen.  

Ved mødet meddelte Jens Peter Lar-

sen at han af personlige grunde øn-

skede at udtræde af bestyrelsen. Vi 

beklager Jens Peters beslutning. Vi 

siger Jens Peter tak for hans arbejde i 

bestyrelsen. Da der ikke er valgt no-

gen suppleant, betyder det, at besty-

relsen indtil næste generalforsamling 

består af 8 medlemmer mod hidtil 9. 

 Bestyrelsen 

 Bestyrelsen har konstitueret sig  
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På et møde midt i september havde 

repræsentanter fra de to valgmenig-

heder et meget positivt møde om-

kring et fremtidigt samarbejde.  Afta-

len indeholder bl.a. punkter om vare-

tagelse af kirkelige opgaver, liste 

over højmesser de kommende måne-

der samt økonomien i samarbejdet. 

Janne Sneistrup Thomsen er præst i 

Odder. Janne er nyuddannet præst 

med Odder Valgmenighed som sit 

første præsteembede. Janne vil fra 1. 

november 2020 både dække Bering, 

såvel i forbindelse med kirkelige 

handlinger som administration og 

kontakt til valgmenighedens med-

lemmer.  

Janne er af de to menigheder ansat 

på 70 % af en fuldtidsansættelse. Det 

betyder, at Janne som udgangspunkt 

har gudstjeneste hver anden søndag, 

- omtrent som vi kender det i dag.  

Men det er den samme søndag i beg-

ge menigheder, og det betyder, at 

gudstjenesterne vil ligge på lidt for-

skellige tidspunkter.  En problemstil-

ling vi drøftede på generalforsamlin-

gen, og hvor vi fik grønt lys til at pla-

cere gudstjenesterne også en søndag 

eftermiddag.   

Placeringen af gudstjenesterne er ik-

ke helt let, og derfor vil der, som det 

fremgår af kalenderen her i bladet, 

også blive trukket på andre præster.  

Aftalen træder i kraft fra 1. novem-

ber 2020 og skal godkendes af de to 

bestyrelser.  Den løber foreløbig frem 

til sommeren 2021, og der bliver såle-

des mulighed for at drøfte indholdet, 

med de fordele og ulemper der lig-

ger heri, på valgmenighedens gene-

ralforsamling medio marts 2021. 

Bestyrelsen håber på medlemmernes 

forståelse.  

Thomas Bent Andersen 

 Konstruktivt møde imellem valgmenighederne 
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 Tak til Lars Christensen for mange års indsats 

Bering Valgmenigheds hidtidige for-

mand – Lars Christensen - havde for-

ud for generalforsamlingen besluttet 

at stoppe. 

 

Lars Christensen har siddet i besty-

relsen i over 20 år, hvoraf 8 år som 

formand. I alle årene har Lars været 

meget engageret og har ydet en stor 

indsats for valgmenigheden.  

Lars Christensen har påtaget sig 

mange opgaver og brugt utallige ti-

mer på møder og på at organisere en 

række aktiviteter.  Specielt kirken og 

gudstjenesterne har ligget Lars me-

get på sinde.  Lars har som formand 

haft det overordnede ansvar for per-

sonale og økonomi, - og den opgave 

har han forvaltet til valgmenighe-

dens fulde tilfredshed. 

Selvom Lars nu træder ud af besty-

relsen, kan vi glæde os over at Lars 

har tilbudt fortsat at holde styr på 

gudstjenestelisten i samarbejde med 

præst og formand og herunder pla-

nen for de tilknyttede kirketjenere/ 

klokkere og sangere.  

 

Fra Bering Valgmenighed skal der 

lyde en stor tak for din indsats igen-

nem de mange år og held og lykke 

fremover til dig og Lis.    

 

Bestyrelsen 
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 Tak fra Lars - afgående formand 

Læsekredsen mødtes første gang den 

9. september i Enslev efter den lange 

pause. Vi fortalte hinanden, hvad vi 

havde læst siden sidst og besluttede 

at mødes på skift hos hinanden. 

Næste gang er det hos Susanne, og vi 

skal læse Det dobbelte Land af Birgi-

the Kosovic.  

Vi ses hos Susanne den 8. oktober kl. 

10 på Møllevænget 61 i Hørning. 

Det vil være dejligt at få nye deltage-

re i vores lille kreds, så alle er vel-

komne. 

Vi vil savne Margrethes indsigtsful-

de bidrag til diskussionerne. 

Nærmere oplysninger kan fås ved at 

ringe til Johanne Lai Jensen, tlf. 

61504100 

 Læsekreds 

Søndag, den 16 august 2020 lykkedes 

det omsider at få gennemført årets 

generalforsamling. 

Og dermed lykkedes det også at få 

gennemført bestyrelses-ændringen, 

der var ønsket af mig gennem det 

seneste halve år. 

Det er ikke uden vemod, jeg har for-

ladt posten, men som Thor under sit 

besøg hos Udgårdsloke måtte erken-

de, at Ælde slår man ikke, så har jeg 

måttet erkende, at det var nu, jeg 

skulle gå af.  

Hellere gå, medens medlemmerne 

spørger, "hvorfor går han af", end 

når de begynder at spørge "går han 

ikke snart af" - og efter ni år som for-

mand er det slet ikke for tidligt at få 

nye ideer på formandsposten. 

Jeg vil takke jer alle fordi I har gjort 

det fornøjeligt at være formand. Tak 

til de mennesker, der i min tid har 

siddet i bestyrelsen, tak til ansatte og 

frivillige.  

Jeg har haft det herligt - men man 

skal holde medens legen er god, så:  

Tak til alle.  - Vi ses i Bering  

Lars Christensen 
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Oktober 

JST: Janne Sneistrup Thomsen - KH: Keld Holm - HØG: Kirsten Høg 

Torsdag 19. kl. 19.00 Syng sammen aften. Læs mere side 13 

Søndag 15.  kl. 10.00 Højmesse HØG 

23. s.e. trinitatis 

Søndag 29. kl. 10.00 Højmesse JST 

1. s. i advent   Kirkekaffe 

Søndag 4.  kl. 10.00 Højmesse JST - Høstgudstjeneste 

17.s.e.Trinitatis  Kirkekaffe 

Det sker i Bering Valgmenighed 

November 

Søndag 18.  kl. 10.00 Højmesse KH  

19.s.e.Trinitatis   

Torsdag 1. kl. 19.30 Kirkekoncert med Ann-Mette Elten 

   

Torsdag 29. kl. 19.00 Syng sammen aften. Læs mere side 13 

Søndag 1.  kl. 16.00 Gudstjeneste JST. Efter gudstjenesten er der  

Alle Helgen  mulighed for at tænde lys på kirkegården  

Søndag 15. kl. 11.15 Frokost, derefter foredrag ved Kirsten Høg 

  I forsamlingshuset. Se mere side 14 
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Søndag 03. kl. 16.00 Gudstjeneste JST  

Hellig Tre Konger Nytårskur bagefter i forsamlingshuset  

Onsdag 25.  kl. 10.00 Højmesse AS 

Juledag     

Søndag 31.  kl. 16.00 Gudstjeneste JST 

Septugesima Bemærk gudstjenesten er klokken 16.00  

Søndag 13. kl. 14.00 Familiegudstjeneste JST  

3. s. i advent  

Tirsdag 24. kl. 14.00 Juleaftens gudstjeneste JST 

Juleaften Bemærk gudstjenesten begynder kl. 14.00 

JST: Janne Sneistrup Thomsen - AS: Annelise Søndengaard 

Søndag 17. kl. 10.00 Højmesse JST  

3.s.e. H3K Kirkekaffe 

Det sker i Bering Valgmenighed 

December 

Januar 

Søndag 31. kl. 17.00 Efter gudstjenesten er der mulig for spisning 

  i forsamlingshuset. Læs mere i næste blad. 

6 dage i nov./dec. ”Pippi fejrer jul” - Bering GT’s Familiefore-

  stilling - Læs snart mere på beringat.dk 
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For godt små 7 år siden blev jeg budt 

velkommen til, her i Bering Valgme-

nighed, som ny præst. Det var endda 

på Grundtvigs fødselsdag, den 8. 

september 2013. Og sikke en vel-

komst. Det var forrygende. Intet 

mindre. 

Ved en eller anden sammenhæng 

traf jeg en ældre kollega, som spurg-

te om, hvordan det så var at være 

valgmenighedspræst? Hertil for det 

ud af munden på mig: det må mindst 

svare til at komme i himmelen. Kol-

legaen småfnisede, mens han sagde: 

”jamen i himlen er der jo ikke brug 

for en præst! Men jeg tror, jeg forstår, 

hvad du mener…”.. 

En menighed, der byder deres nye 

præst velkommen til med al tænkelig 

imødekommenhed, åbenhed, humor 

og sang, er det bedste man som 

præst overhovedet kan ønske sig. Og 

sådan har det været at være præst 

her i de 7 år. Det har været det bed-

ste sted, jeg kunne ønske mig. Tænk 

sig at kunne slutte min karriere et så 

vidunderligt sted. Tak, for det alle 

sammen.  

Hvordan fremtiden vil forme sig, 

kan ingen spå om.  

Bering Valgmenighed står med nye 

opgaver foran sig nu.  

Jeg er ikke i tvivl om, at I vil tage 

imod min efterfølger her i præstegår-

den lige så varmt, imødekommende 

og godt, som jeg blev modtaget. 

At få lov til at begynde stille og roligt 

som præst et nyt sted, er et sjældent 

godt udgangspunkt. På den måde 

kan menighed og præst bedst lære 

hinanden at kende og præsten finde 

frem til, hvordan hans/hendes res-

sourcer og evner, ud over den pro-

fessionelle kunnen, kan inddrages og 

udvikles til gavn og glæde for begge 

parter. 

At blive mødt med forventninger 

om, at man skal være præst og men-

neske på en helt bestemt måde, når 

det forventes at man skal agere så-

dan som for eksempel andre præster 

kan, hæmmer og bremser de fleste. I 

særdeleshed, når de forventende bli-

ver skuffet og ærgerlige over, at de  

 Afsked og refleksioner over at være ny præst 
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ikke får opfyldt netop deres forvent-

ninger, kan det bremse for et godt og 

frugtbart samarbejde. Sådanne even-

tuelle uheldige indgange til et nyt 

samarbejde undgår man bedst ved at 

afstemme sine forventninger med 

hinanden. 

Hvad kan man med rette forvente af 

en cand.theol. – og tilsvarende af det 

menneske, der er cand.theol. og som 

gerne vil arbejde som præst.  

Hvad kan præsten forvente af me-

nigheden – hvad kan præsten for-

vente af bestyrelsen og de frivillige.  

Selv kan jeg for eksempel ikke spille 

guitar. Det er ikke en disciplin, et fag 

man som stud.theol. skal undervises 

i eller aflægge eksamen i.  

Ikke desto mindre findes der nogle 

cand.theoler. der er gode til at spille 

guitar. Forventer man derfor at man 

skal have en præst, der kan det, bli-

ver man uundgåeligt skuffet, når det 

så viser sig, at præsten ikke kan. Og 

præsten bliver uundgåeligt ked af at 

blive mødt med en sådan forvent-

ning om noget, der er betinget af ens 

personlige talenter.  

Derfor er det en god idé at afstemme 

sine realistiske forventninger internt 

i menigheden – og dernæst være eni-

ge om, hvordan man så tager imod 

den ny præst, som ikke nødvendig-

vis kan leve op til alle de forventnin-

ger, de respektive menighedsmed-

lemmer kan have til præstens per-

son. 

Således har det hver gang givet mig 

styrke og mod, når ”formanden” el-

ler andre fra bestyrelsen har udtalt: 

”gudstjenesterne er Bering Valgme-

nigheds primære og fornemste ydel-

se”.  

Det er en reel, opfyldelig forventning 

rettet til præsten som cand.theol. og 

rettet til menigheden om at medvirke 

til at det vedbliver at være sådan. 

Og det er derfor med stor taknem-

melighed i hjertet, jeg nu kan sige 

farvel og tak – tak, for alle de gode 

gudstjenester, vi har fejret sammen.  
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Tidligere år har den beretning som 

formanden har aflagt været optrykt i 

kirkebladet.  

Vi har valgt at gribe det anderledes 

an i år, fordi en stor del af indholdet 

rækker tilbage til 2019, og derfor 

næppe er så aktuelt nu hvor vi er 

langt inde i 2020.  

Beretningen er i stedet lagt ind på 

Bering valgmenigheds hjemmeside.  

Her kan beretningen læses tillige 

med referat af generalforsamlingen. 

 

I stedet har vi her i kirkebladet valgt 

at sammenskrive de tanker og over-

vejelser, som bestyrelsen har gjort 

det seneste år omkring valgmenighe-

dens fremtid. En diskussion som er 

yderligere aktualiseret nu hvor Mar-

grethe Barfoed har opsagt sin stil-

ling.  

Bestyrelsen 

 Generalforsamlingen 2020  

Tak, for jeres opbakning, medvirken, 

overbærenhed, når noget ”kiksede”, 

tak, til jer hver især – ingen nævnt, 

ingen glemt – men først og fremmest: 

Tak – for sangen! 

Bedre sang gives ikke, end den sang 

der findes til gudstjenesterne i Bering 

Valgmenigheds kirke, Skt. Peder. 

Bedre samarbejde omkring det, der 

binder en valgmenighed sammen på  

kryds og tværs af de respektive med-

lemmers evner, talenter og formåen, 

gudstjenestens fællesskab, kan næppe 

findes så godt, som i Bering Valgme-

nighed. 

Tak, for en dejlig afskedsgudstjeneste, 

søndag, de 20. september, tak, for en 

dejlig afskedsreception i forsamlings-

huset derefter. Tak, for den smukke 

guldarmlænke, tak, for de respektive 

gaver, der stod og ventede på mig, da 

festen var forbi. 

 

Tak til jer alle – hver især.  

 

Må Guds velsignelse altid lyse over 

jer. 

Margrethe 

Foto fra generalforsamlingen.  
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Torsdag den 29.10. og torsdag den 

19.11. - Begge gange kl. 19. 

I Bering er vi glade for at synge fra 

højskolesangbogen, og derfor er det 

blevet en tradition at holde ”Syng 

sammen” i forsamlingshuset et par 

gange om året. 

Vores musikalske venner, Filt og Ma-

rianne, står for musikledsagelsen, så 

det er en lyst og til kaffepausen sør-

ger en flok hjemmebagere for lækre 

kager. 

I dette år har det indtil nu af gode 

grunde været småt med fællessan-

gen, så vi har meget til gode. Derfor 

får vi mulighed for at mødes til 

”Syng sammen” både den 29. okto-

ber og den 19. november. 

Men må vi i det hele taget synge fælles-

sang? 

Vi vil sørge for at myndighedernes 

retningslinjer i forbindelse med Co-

vid-19 bliver overholdt. 

Sang: Hvor deltagerne sidder ned og 

synger, tillades adgang for 1 person 

pr. 4 m2 gulvareal. Der skal være 2 

meter til sidemanden og 2 meter til 

rækken foran og bagved.  

Det betyder for ”Syng sammen”, at 

det foregår i den store sal. Stolene 

bliver placeret på rækker i halvbue. 

I kaffepausen stilles portionsanret-

ninger med kage på et par borde, 

hvor man forsyner sig selv i god ro 

og orden, ligesom kaffe og te skæn-

kes op til deltagerne af tovholderne 

for de to arrangementer. 

Så JA – det må vi gerne! 

 

Generelt skal det nævnes, at der er 

spritdispensere ved indgangene, li-

gesom man opfordres til selv at have 

håndsprit med i tasken. 

Ellen Ryge Matthiesen 

 Syng sammen i Forsamlingshuset  
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Det er fint, at man kan få en kop 

kaffe og en lille snak før man går 

hjem efter gudstjenesten. Derfor ind-

førte vi for nogle år siden servering 

af kirkekaffe ved det ovale bord ne-

derst i kirkerummet. Det er ca. en 

gang om måneden og det går på skift 

mellem nogle af valgmenighedens 

medlemmer, der har meldt sig til at 

sørge for det. 

Det er blevet et begreb, der går igen 

på vores årlige markedsdag, hvor 

der opstilles det såkaldte kirkekaffe-

telt med caféborde og hvor der kan 

købes kaffe og hjemmebagt brød. 

Bestyrelsen 

 Kirkekaffe i Bering 

Søndag den 15. november er Kirsten 

Høg (tidligere valgmenighedspræst i 

Odder) inviteret til at fejre gudstjene-

ste og holde foredrag i forbindelse 

med kirkefrokosten. 

Vi indleder dagen med gudstjeneste 

klokken 10, hvorefter vi går over i 

forsamlingshuset. Her serveres fro-

kost før Kirsten Høg får ordet for at 

fortælle om “Jeppe Aakjær og hans 

kirke og kristendom” 

Kirsten skriver som optakt til sit fo-

redrag: 

Jeppe Aakjær er en kendt og elsket 

digter med rod i den jyske muld. 

Han havde sans for de religiøse følel-

ser hos den bondebefolkning, han 

skildrer i sine sange. Men hvordan 

havde han det selv med denne religi-

øsitet? Hvad var hans forhold til kir-

ke og kristendom? 

Det tema vil blive taget under be-

handling i foredraget.  

Mon ikke vi får sunget nogle af hans 

sange den søndag. 

Entre for frokost og foredrag kr. 100,- 

Foredrag med Kirsten Høg 
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Ikke ret mange, der kommer i Be-

ring, er længere i tvivl om at, der 

bygges på den nye Bering-Beder lan-

devej. Arbejdet er nu kommet så 

langt, at det store vejkryds Skander-

borgvej og Torshøjvej skal have den 

helt store tur. Krydset er lukket fra 

den 21. september og helt frem til 

midten af december. Det betyder sto-

re vejomlægninger, afspærringer og 

omkørsler. Det kan se ud som vejen 

til Bering kirke og forsamlingshus er 

nedlagt og indkørselsforbud er ind-

ført. Men bare rolig, du kan stadig 

komme i kirken og besøge forsam-

lingshuset, det er blot blevet noget 

mere besværligt.    

I krydset ved den tidligere ældrehøj-

skole, kan man godt liste sig igen-

nem afspærringen.  

Der er lavet ærindekørsel mellem de 

to afspærringer. Herefter er det som 

sædvanligt hen ad Skanderborgvej 

ned ad Torshøjvænget, og du kan 

atter komme i kirke, til gymnastik, 

teater eller fest i forsamlingshuset. 

Vi ses.  Redaktionen 

 Vejarbejde og omkørsler i Bering 
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