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Med indsættelsesgudstjenesten den 

5. september 2021 bød Bering Valg-

menighed velkommen til Helle Nør-

by som valgmenighedens nye præst.  

Provst i Aarhus søndre Provsti, Jette 

Marie Bundgaard-Nielsen stod for 

indsættelsen. Gudstjenesten indled-

tes med, at provst Jette Marie Bund-

gaard-Nielsen sammen med vores 

præst Helle Nørby gik op gennem 

kirken efterfulgt af de to lokale præ-

ster fra Kolt Kirke, Gitte Randrup 

Adelgaard og Jacob Thorup Jensen. 

Det var en højtidelig stund med præ-

sterne i ornat i den flot pyntede kir-

ke. 

Gudstjenesten blev indledt af prov-

sten og som led heri holdt hun en 

indsættelsestale til Helle Nørby. Jette 

Marie sluttede talen med at oplæse et 

brev (kollats) fra biskop i Århus Stift, 

Henrik Vigh-Poulsen  

Ved den efterfølgende reception i 

forsamlingshuset bød valgmenighe-

dens formand, Thomas Bent Ander-

sen på medlemmernes vegne  

 Velkommen til Helle Nørby 



 3 

 

velkommen til Helle Nørby. I sin tale 

udtrykte Thomas Bent Andersen øn-

ske om, at ansættelsen vil være til 

gensidig glæde for både Helle Nørby 

og menighedens medlemmer.  

”Med dig Helle, - er jeg sikker på, at 

vi har fået en spændende og dygtig 

præst til valgmenigheden. En præst 

som med sine ord vil udfordre vores 

tanker og som i svære tider vil støtte 

os. Mit største ønsker er, at ansættel-

sen bliver til gensidig glæde og at du 

vil føle dig godt tilpas blandt med-

lemmerne.   

I Bering er der en lang tradition for 

det folkelige og Grundtvigs ord 

”Menneske først og kristen så” dæk-

ker godt det samspil der igennem de 

sidste over 100 år har være mellem  

kirken og gymnastik og amatørteater 

her på stedet”. 

Helle Nørby gav i sin tale udtryk for 

at hun glæder sig til igen at komme i 

gang med det pastorale arbejde, og 

takkede for den tillid valgmenighe-

den har vist hende ved at vælge hen-

de som deres nye præst. Hun vil gø-

re sit til at leve op til denne tillid og 

med billedet af en hengemt, krøllet 

præstekjole fortalte Helle Nørby om, 

hvordan hun ser frem til at folde bå-

de kjole og præstegerningen ud igen 

i Bering, hvor hun ser frem til at lære 

både medlemmerne og hele menig-

hedslivet at kende.  

Til receptionen havde forsamlings-

husets køkken v/Marianne Ankersen 

arrangeret en flot anretning af tapas, 

hvor gæsterne på fornem vis kunne 

smage på de forskellige specialiteter.   
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  Helle Nørby – Bering Valgmenigheds nye præst 

En ny skikkelse har pr. september 

2021 iklædt sig præstekjolen i Bering 

Valgmenighed – men hvem gemmer 

sig egentlig inde bag den sorte kjole? 

Jo, det gør jeg, Helle Nørby, og selv-

om jeg jo ikke betragter mig selv som 

noget særligt, tænker jeg alligevel, at 

jeg skylder jer en kort præsentation:  

Jeg er opvokset nordvest for Aarhus, 

uddannet teolog fra Aarhus Univer-

sitet i 2008 og har i en årrække været 

sognepræst i Brørup, Lindknud og 

Hovborg sogne mellem Kolding og 

Esbjerg. Tre meget forskellige sogne 

midt i det jyske, hvor jeg befandt mig 

rigtig godt. Alligevel valgte jeg i 2019 

at fratræde mit embede og flyttede 

sammen med min mand Christian og 

vores to børn, Marie og Andreas, til 

en ejendom syd for Vejle. Det har 

været en ny egn at lære at kende, og 

jeg har derfor brugt de sidste par år 

på at slå rødder på ny for hele famili-

en sideløbende med at jeg har arbej-

det som handicaphjælper. 

Nu er jeg så klar til at tage fat på 

præstegerningen igen og glæder mig 

til at gøre det i fællesskab med jer. 

Jeg er rundet af det kristne menne-

skesyn, højskoletanken og en interes-

se for det folkelige fællesskab, og al-

lerede i min studietid var jeg i prak-

tik i Holstebro Valgmenighed, hvor 

jeg oplevede en valgmenigheds sær-

lige dna, som jeg følte mig rigtig 

godt tilpas med. 
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 Besøg af præsten 

  

Af natur er jeg et menneske, der hol-

der af at engagere mig. Det er både i 

mennesker og i projekter, jeg bræn-

der for, og mine interesser spænder 

vidt: Fra teater, sang og kulturhisto-

rie til litteratur og naturen som omgi-

ver os. Mit kirkesyn, såvel som mit 

livssyn, udspringer af den grundt-

vigske folkelige tradition: Jeg ønsker, 

at kirken skal være et åbent og rum-

meligt fællesskab med plads til alle - 

både i form af kirkelige tilbud og me-

re folkelige arrangementer. Helt cen-

tralt for menighedslivet ser jeg dog 

gudstjenesten og de kirkelige hand-

linger, som med relevans og traditi-

on bør tale til den enkelte. 

Jeg ser frem til at lære både jer og 

hele menighedslivet at kende, og hå-

ber at vi i fællesskab kan løfte den 

gave og opgave det er at være valg-

menighed i Bering. 

De bedste hilsner Helle Nørby  

Har du svært ved at deltage i gudstje-

nester og arrangementer i Bering, 

men ønsker du at hilse på valgmenig-

hedens nye præst, kommer jeg meget 

gerne forbi til en lille snak om stort 

såvel som småt. Kontakt mig gerne på 

21491510 eller hn.bering@gmail.com, 

så finder vi i fællesskab et tidspunkt, 

der kan passe.  Helle Nørby  
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  Det spontane møde 

De, der finder vej ind i ens liv en kort 

stund, kan få større betydning end de, 

der sidder fast derinde år efter år 

(’Stiklingen’ af Audur Ava Olafsdotter) 

 

Efter halvanden års tid med nedluk-

ninger og restriktioner er det som 

om, at sommeren i år har givet plads 

til håbet om, at den velkendte hver-

dag kan vende tilbage. En hverdag 

med alt det vi kender og sætter pris 

på, og samtidig en hverdag, som nok 

aldrig bliver helt den samme. 

For ligesom livskriser eller voldsom-

me oplevelser ændrer én, så man al-

drig bliver helt den samme igen, på 

samme måde tænker jeg, at Corona-

tiden har præget os alle på en måde, 

så hverdagen aldrig bliver helt, som 

den var inden håndsprit, sociale bob-

ler og tests blev et vilkår i hverda-

gen.  

På godt og ondt har de sidste mange 

måneder i alt fald fået os til at mærke 

efter, hvad vi holder af og har mang-

let, og tilsvarende hvilke rutiner og 

gøremål vi sagtens kan være for-

uden.  

Noget af det, som jeg er blevet særlig 

bevidst om mangler i en hverdag, 

hvor man udelukkende er sammen 

med ens nærmeste, er det spontane 

møde – Mødet der ikke er iscenesat 

og indhyllet i alverdens forventnin-

ger, men som derimod ofte opstår, 

når man mindst af alt venter det. Det 

kan være mødet i litteratur, kunst 

eller holdninger, men det kan i aller-

højeste grad også være det at møde 

et vilkårligt menneske, som måske 

bliver et overraskende pust ind i det 

velkendte og planlagte – eller måske 

endda et sammentræf som får skel-

sættende betydning for ens videre 

færd. 

I Det nye Testamente hører vi gen-

tagne gange om, hvorledes Jesus mø-

der mennesker, hvis liv efterfølgende 

bliver forandret for altid, fordi Jesus 

på mirakuløs vis har helbredt dem, 

givet dem livet tilbage eller på anden 

måde vist dem, at tilværelsen har 

andre perspektiver.  
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Selvom vi i livet med hinanden næp-

pe oplever skelsættende møder, som 

dem der berettes om i Bibelen, så 

sker det alligevel, at vi i livet med 

hinanden pludselig møder et menne-

ske, der giver tilværelsen større hori-

sonter. Det kan være en rask diskus-

sion, en livsanskuelse eller en sjæl-

den god kemi, der pludselig fører 

ens videre liv i helt nye retninger. 

Eksempelvis er det nok de færreste, 

der på vore breddegrader har fået 

iscenesat deres første møde med de-

res livsledsager eller nære venner, 

men tværtimod er det mennesker, 

som har bidt sig fast i livet, fordi de 

rørte noget i én. 

For mig har denne sommer også 

budt på nye møder. En aften i for-

sommeren, hvor jeg første gang be-

søgte Bering og repræsentanter fra 

bestyrelsen, bragte mig på nye veje, 

og jeg føler mig rigtig godt modtaget 

i Bering og ser frem til mange flere – 

spontane såvel som planlagte – mø-

der. Helle Nørby 

 Kørsel til kirken 

Hovedrengøringen af forsamlingshu-

set er af forskellige grunde blev lidt 

forsinket i år. Men opgaven skal kla-

res, og hvis vi kan samle en god flok 

kan det klares på en god formiddag. 

Rengøringen sker fredag den 29. ok-

tober 2021. Vi starter med kaffe og 

rundstykker kl. 9.00. 

Tilmelding til Thomas Bent Andersen  

thomas@skovlide.com eller 51504710. 

 Rengøring i forsamlingshuset 

Har du fået problemer med at komme 

frem og tilbage til kirken?  

Så vil vi gerne prøve at arrangere kø-

relejlighed med en anden fra menig-

heden. 

Ring til Lilan tlf. 23 47 39 70 eller  

Dorthe tlf. 20 67 47 36, så vil de forsø-

ge at finde kørelejlighed til dig.   

Bestyrelsen 

  

mailto:thomas@skovlide.com
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 Præst: HN: Helle Nørby 

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

Det sker i Bering Valgmenighed 

Lør- og søndag  Frie Grundtvigske, årsmøde i Rødding og Bov- 

25. og 26.   lund (Tilmeldingsfristen udløbet) 

Søndag 10. kl. 10.00 Højmesse HN 

19.e.trinitatis   

Torsdag 18.  kl. 19.00 Aftengudstjeneste HN 

  Forud for syng sammen - Se side 11   

Torsdag 14. kl. 19.30 Syng sammen med Marianne og Filt 

  Læs mere side 11  

Søndag 24. kl. 10.00 Højmesse HN 

21.e.trinitatis  Kirkekaffe bagefter 

Torsdag 18.  kl. 19.45 Syng sammen med Marianne og Filt 

  Læs mere side 11 

September 

Oktober 

November 

Søndag 7. kl. 16.00 Højmesse HN 

23.e.trinitatis  Allehelgensdag 

Lør- og søndag  Årsmøde i Grundtvigs Forum 

29. og 30.  Se mere side 14 

Søndag 28. kl. 10.00 Højmesse HN 

1.s. i Advent  Kirkekaffe bagefter 
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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 

Søndag 12.  kl. 14.00 Familiegudstjeneste HN  

3 s. i. Advent  Juletræ i forsamlingshuset bagefter 

Fredag 24.  kl. 15.00 Gudstjeneste HN  

Juleaftensdag   

Søndag 12.  kl. 15.00 Juletræ i forsamlingshuset 

  Arrangement i samarbejde med Bering GT 

Lørdag 25.  kl. 10.00 Højmesse HN  

Juledag   

Januar 

Søndag 2.  kl. 15.00 Gudstjeneste HN  

H3K søndag  Nytårskur i forsamlingshuset bagefter 

Søndag 2. kl. 15.45 Nytårskuren efter gudstjenesten 

  Afholdes i lille sal i forsamlingshuset.  

December 

Onsdag 15.  kl. 19.30 Julekoncert i kirken - Kurt Ravn 

  Læs mere side 12 

Søndag 16.  kl. 10.00 Højmesse HN  

2.s.e.H3K   

Søndag 30.  kl. 10.00 Højmesse HN  

4.s.e.H3K  Kirkekaffe bagefter 

Februar 

Søndag 13.  kl. 10.00 Højmesse  

Septuagesima    
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  Ny i bestyrelsen 

Ny i bestyrelsen kan man jo godt si-

ge, men jeg vil nu hellere bare sige ”i 

bestyrelsen igen”. 

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen her i 

sommer, lidt presset af Thomas og ja 

- man kan jo altid gøre en forskel. 

Jeg ser bestyrelsesarbejdet i Bering 

Valgmenighed som et vigtigt arbej-

de, som man må tage del i på godt 

og ondt. Bestyrelsen er i tæt samar-

bejde med Bering GT (gymnastik og 

teaterforeningen) en del af helheden. 

Gymnastikforeningen kan ikke und-

være valgmenigheden. og valgme-

nigheden kan ikke undvære gymna-

stikforeningen. Så enkelt er det. og 

det er værd at huske på i det daglige 

arbejde og især, når man ser det gen-

nem de økonomiske briller.  

Jeg har haft min gang i gymnastik-

foreningen siden 1960, hvor jeg gik 

til drengegymnastik - for øvrigt sam-

men med Thomas. Perioden har væ-

ret afbrudt i nogle ungdomsår, men 

jeg vendte så tilbage som instruktør i 

børnegymnastik/springgymnastik og 

senere motionsgymnastik.  

Det sidste i mere end 30 år, ifølge 

Bent Jørgen, så alt i alt er det blevet 

til rigtig mange år i gymnastikfor-

eningen. Har også siddet i gymna-

stikforeningens bestyrelse i flere om-

gange. Det fysiske område er derfor 

ikke nyt for mig. 

Der er mange opgaver, der skal løses 

i en sådan bestyrelse. Senest har vi 

ansat en ny præst, og ikke nok med 

det - vi skal også have fundet en aflø-

ser for kirkegårdsgartneren Anders. 

Det er to store poster, der fylder me-

get i en bestyrelse som vores, men 

opgaverne skal jo løses, og det bliver 

de - takket være et rigtig godt samar-

bejde i bestyrelsen. 

Jeg er stoppet med at arbejde for 

godt to år siden - bor på den fædrene 

gård - sammen med Kirsten, som 

stadig arbejder. Gården drives med 

ren planteavl og det nyder jeg især, 

når vejret er en medspiller. 



 11 

 

 Syng sammen i Bering 

Derudover er jeg i bestyrelsen for 

Odder Skanderborg Landboforening, 

i lokalbestyrelsen for deltidsland-

mænd i Odder/Skanderborg/Horsens 

og i bestyrelsen for regionsudvalget 

for deltidslandmænd i hele regionen, 

som strækker sig fra Grenå i øst til 

Ringkøbing i vest og Horsens i syd 

til Års i nord.  

Om jeg keder mig – nej det tror jeg 

ikke. 

Jeg vil slutte for denne gang med hå-

bet om, at Bering Valgmenighed og 

Bering GT vil bestå i mange år frem-

over. Jeg vil gøre alt for, at det vil 

ske.  

Med venlig hilsen 

Torkil Skovgård 

Syng- sammen aftenerne er 

et veletableret punkt på 

Valgmenighedens repertoi-

re, og torsdag den 14. okto-

ber kl. 19.30 starter vi sæso-

nen. Vores uundværlige mu-

sikere Filt og Marianne 

(Nørholm Villadsen) er igen 

klar til at være vore musikal-

ske legekammerater, og de 

vil som vanligt stille deres 

kunnen til rådighed for os. Og mon 

ikke vi denne gang skal udforske den 

nyeste udgave af Højskolesangbogen.  

Den 18. november er efteråret godt i 

gang og julen er pludselig ganske tæt 

på. Denne aften starter vi i kirken, 

hvor Helle afholder aftengudstjeneste 

fra klokken 19.00. Bagefter går vi til 

forsamlingshuset, hvor Marianne har 

sørget for varm glögg og lune æble-

skiver. Men mon ikke der skal synges 

en sang eller flere inden. Filt og Mari-

anne er igen klar til at lede os godt 

igennem sangbogen og forventer at vi 

selvfølgelig synger med, som vi er 

kendte for i Bering - (og nej det er ik-

ke samme Marianne, som sørger for 

glöggen!). - Vel mødt  
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  Julekoncert med Kurt Ravn 

”Helt umuligt ikke at komme i jule-

stemning og godt humør” 

 

Efter mange måneders nedlukning 

må vi alle sammen have brug for en 

god gang julehygge.  

Vi er så heldige at Kurt Ravn kom-

mer her forbi i 2021. Vi lægger vores 

hyggelige kirke til og Kurt Ravn fyl-

der den sammen med sin duo med 

hyggelig julemusik. 

For Kurt Ravn er julekoncerterne ble-

vet en fast tradition, og i den sam-

menhæng har han bl.a. udgivet jule-

albummet ”Årets Julekoncert”, som 

rummer såvel muntre som stille og 

inderlige julesange og -salmer. 

Kurt Ravn har en særlig – og ganske 

fremragende – evne til at give tekst 

og musik ekstra udtryk og liv. Med 

sin store sangstemme og sympatiske 

udstråling skaber han en yderst 

smuk musikalsk julestemning i kir-

ken sammen med Carl Ulrik Munk-

Andersen på klaver/orgel og Birgitte 

Lindum på obo. 

Koncerten varer ca 70 minutter.  

Dørene til kirken bliver åbnet klok-

ken 18.45 og koncerten begynder 

klokken 19.30.  

Billetsalget er sat i gang og ledige 

billetter kan købes på hjemmesiden: 

http://www.beringvalgmenighed.dk/ 
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  Sommermødet i Balle 

Søndag d. 29. august var Balle Valg-

menighed vært ved årets sommer-

møde.  Dagen startede kl. 10 med 

fælles morgenkaffe efterfulgt at 

gudstjeneste ved Anders Kingo. Der-

efter mødtes alle på Balle fri- og ef-

terskole, hvor mødet fortsatte i det 

meget fine kursuslokale. 

Præsterne og formændene orientere-

de om årets gang i menighederne og 

flere af emnerne gav efterfølgende 

anledning til udveksling af erfarin-

ger mellem deltagerne. 

Der var mulighed for rundvisning på 

friskole og efterskole, hvor vi fik et 

positivt indtryk af faciliteterne til bå-

de musik- og idrætsfagene. 

Vi havde en rigtig hyggelig dag, som 

sluttede med foredrag og fællessang 

ved Mette Sanggaard Schultz, som 

har siddet i højskolesangbogsudval-

get. Mødet sluttede kl. 16. 

Ved sommermødet var 6 af de østjy-

ske valgmenigheder repræsenteret. 

Fra Bering var vi fem deltagere. 

I 2022 - søndag, den 28. august - er 

det Bering Valgmenighed, der er 

vært ved De Østjyske Valgmenighe-

ders Sommermøde. 

Ellen Ryge Matthiesen 

 

Balle Valgmenighed ligger i Balle, Bred-

sten by - ti kilometer vest for Vejle. Valg-

menigheden har på nuværende tidspunkt 

cirka 270 medlemmer og blev oprettet i 

1883 af egnens bønder, vistnok mest som 

en protest imod den missionske præst i 

Bredsten.  

Kilde: www.balle-valgmenighed.dk 
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Årsmødet afholdes i Vartov. I skri-

vende stund er der endnu ikke ud-

sendt indbydelse med program. 

Man kan holde sig orienteret på 

hjemmesiden, https://grundtvig.dk/

begivenheder.  Ellen Ryge Matthiesen 

Odder og Bering Valgmenigheder 

har aftalt at vi kan oplyse om hinan-

dens større arrangementer i vores 

respektive kirkeblade.  Vi starter her 

med Odders næste arrangement.  

Tilsvarende har vi sendt Berings op-

slag om julekoncert med Kurt Ravn 

til Odders kirkeblad. Bestyrelsen  

Onsdag d. 26. januar inviterer Odder 

Grundtvigske Valgmenighed til vise-

koncert og fællessang med højskole-

lærer, visesanger og komponist Kri-

stian la Cour. Arrangementet er un-

der forberedelse og snart kommer 

der mere info på Odder Valgmenig-

heds hjemmeside: https://ogv.dk/ 

 Samarbejde om annoncering 

 Grundtvigsk Forum 29.-30. oktober 

Sidste år måtte selv verdens stærkeste 

pige kaste håndklædet i ringen og 

opgive juleforestillingen i Bering. 

Men der skal mere end en Corona/

COVID-virus til at holde hende væk 

fra Bering. Så det er med den største 

glæde vi i Bering GT i år kan byde 

børn og barnlige sjæle velkommen i 

teateret. Vi fejrer Pippis jul ikke min-

dre end 6 gange. Første gang den 26. 

november og sidste gang den 4. dec. 

Du kan snart læse meget mere på: 

beringgt.dk og det er også her du kø-

ber billet. Salget starter i løbet af okto-

ber.  

 Pippi fejrer jul i Bering 
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  Det skete også i Bering i 2021 

Se mange flere billeder fra arrangementerne på www.beringvalgmenighed.dk 



 16 

 

Næste nummer udkommer ultimo jan. 2022 Copyright 
Deadline for indlæg 15. 12. 2021 
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 

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 

Kontakt ang. kirkebil 
Lilan M. Sørensen 23 47 39 70  per-lilan@mail.dk 
 
Torkil Skovgaard 21 71 26 72  torkil.skovgaard@gmail.com 

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 

Kirkebladet: 

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