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På denne årstid står frugternes kraft 

og saft nærmest i kontrast til den 

tunge luft af jord og forfald.  

Efteråret rummer både det livsbe-

kræftende og det forgængelige, og 

dette tilsyneladende modsætnings-

forhold fik mig til at tænke på for-

fatteren Ebbe Kløvedal-Reich og 

hans overvejelser omkring livet, da 

han var døende af kræft. ”Vi må øve 

os i at dø” sagde han, og selvom det 

lyder voldsomt, er det også menings-

fyldt. For nok minder døden os om 

livets forgængelighed og om den 

sorg og det savn, vi mærker, når dø-

den river én af vore kære fra os, men 

samtidig er døden også livets uund-

gåelige følgesvend – det eneste, vi 

kan vide os helt sikre på her i livet.  

Derfor har døden også en tendens til 

at gøre livet endnu stærkere, for vor 

død bliver ikke anderledes end vort 

liv: Hvis vi kryber gennem 

livet angst for at leve, så vil 

vi også komme til at krybe 

tavst og sammenbidt ind i 

døden, og derfor må vi øve 

os i både at leve og dø. 

Første søndag i november 

fejrer vi Allehelgensdag i kir-

ken, hvor der gives plads til 

eftertænksomheden og rum 

til at mindes de kære, som vi har mi-

stet – Både dem, der er gået bort i det 

forgangne år, men også alle de tidli-

gere slægtled, der er gået samme vej. 

Og tænker vi på, hvad disse forskel-

lige mennesker har betydet for os, så 

er det som om de døde bliver ved 

med at leve: De lever nemlig i den 

kærlighed vi delte med dem, og den 

arv og påvirkning vi har fået fra 

dem, tager vi med os videre gennem 

livet, hvor det bliver en del af os. 

Kirkegården minder på tydeligste vis 

om, at vi ikke er her uden fortid, men 

vi er her heller ikke uden fremtid, og 

begge dele er udenfor vores indfly-

delse. Fremtiden kommer til os med 

dens mange muligheder – livet og 

væksten, kærligheden og medmen-

nesket – alt er lagt til rette på for-

hånd: Alt det gode kommer side om 

side med alt det onde, og så er det op  

 ”Vi må øve os i at dø” 
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til os at vælge. Det er os, der sammen 

med Gud skal give livet og historien 

videre til vore efterkommere. 

Selvom sorgen over et elsket menne-

skes død for en stund kan lamme os 

og sætte os i stå, så fritager den os 

ikke for at tage ansvar for det liv, der 

er her og nu og som vil leves. For-

uden alle dem, der er gået bort før 

os, havde vi ikke været til – i hvert 

fald havde vi ikke været dem, vi er. 

Uden deres liv og indsats havde vi 

ikke tænkt og følt og levet, som vi 

gør.  

På godt og ondt er vi deres frugter, 

og sammen må vi bestræbe os på at 

videreføre alt det gode, vi har fået 

givet. Livet skal nemlig ikke gemmes 

til i morgen, næste uge eller næste år, 

det skal bruges og leves med og for 

hinanden. 

Så når Kløvedal-Reich mente, at vi 

må øve os i at dø, ville han, at vi skal 

kaste os mere uforbeholdne ud i livet 

med hinanden.  

For ligesom døden er et nødvendigt 

perspektiv for livet, skal også forti-

den leve med, for at fremtiden kan 

blive virkelig. Det er værd at huske 

på – både når den regnvåde skov-

bund lugter tungt af jord, og når 

korn og æbler svulmer af kraft og 

saft.  

Helle 
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  Provstesyn i Bering 

Som jeg skrev i sidste medlemsorien-

tering har Bering Valgmenighed i 

juni måned haft besøg af provstiud-

valget der dækker Århus Syd. Ud-

valget mødte talstærkt med provst 

Jette-Marie Bundgaard Nielsen i 

spidsen.  

Fokus var både kirkegården og kir-

ken.  Bestyrelsen har diskuteret de 

ideer og forslag udvalget kom med 

til både kirkegård og kirke. I første 

omgang har bestyrelsen haft fokus 

på kirkegården, medens forslag og 

efterfølgende overvejelser i forbin-

delse med kirken ikke er tilende-

bragt.  

Kirkegården i Bering 

 

Med i provstiudvalget var kirke-

gårdskonsulent Anne-Marie Møller. 

Efterfølgende har Anne-Marie Møl-

ler konkretiseret forslagene.  

Kirkegårdskonsulenten havde umid-

delbar ros til den grønne, åbne og 

parklignende kirkegård vi har i Be-

ring.  

Fokus for besøget var især beplant-

ningen samt placering af området 

med gravplader. 

Kirkegårdskonsulenten havde føl-

gende forslag til kirkegårdens be-

voksning: 

Opstamning af de to egetræer ba-

gerst på kirkegården 

Flere af de store tujaer skal fældes, 

idet de bryder helheden i kirkegår-

den og i stedet plantes mindre blom-

strende / løvfældende træer. Bl.a. fo-

reslås hvidblomstret prydkirsebær.  

Kirkegårdsudvalget i Bering har ef-

terfølgende fulgt op på tankerne og 

vil i løbet af vinteren gå i gang med 

arbejdet.  

Hidtil er urner med gravplader ble-

vet placeret bagerst på kirkegården. 

Det ønsker vi i bestyrelsen ændret så 

gravpladerne fremover bliver place-

ret nærmere kirken.  
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Velkommen igen den 17. november til 

”Syng sammen” i forsamlingshuset. 

Vi mødes kl. 19.30 i den lille sal, hvor 

vores 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 i anledning af årsti-

den Gløgg, kaffe og æbleskiver. 

Vel mødt til en hyggelig aften! 

 Ellen Ryge Matthiesen 

  

I bestyrelsen tror vi der vil være flere 

som fremover ønsker gravplader, 

placeret i græsset, i stedet for et grav-

sted. 

Kirkegårdskonsulent Anne-Marie 

Møller var enig i dette. Fremover vil 

urner/gravplader blive placeret i det 

græsareal der ligger i kirkegårdens 

nordvestlige hjørne, - dvs. nærmest 

kirketårnet. 

Helt overordnet ønsker vi i bestyrel-

sen, at nye gravsteder placeres i den 

halvdel der ligger nærmest kirken. 

Begrundelsen er, at vi på sigt i større 

grad ønsker at samle gravstederne 

nærmere kirken, frem for at gravste-

derne er fordelt mere spredt over 

hele kirkegården.   

Thomas og Bent-Jørgen 

 Syng sammen 
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I anledning af, at Bering Amatør Tea-

ters første forestilling blev afholdt for 

100 års siden, fejrer vi det i Bering 

forsamlingshus den 1. oktober 2022 

med et stort arrangement.  

RECEPTION FRA KL. 13.00. 

Teateret og foreningen bag, byder på 

et glas bobler, kaffe/the og kage. Det 

vil også være muligt at købe øl, vin 

og sodavand til billige penge i baren. 

Kom og mød nye og gamle deltagere 

på, bag og foran scenen, samt fami-

lie, venner og samarbejdspartnere af 

huset. Receptionen sluttes af ca. kl. 

14.30, med en historisk-fortællende 

tale, ved bestyrelsesmedlem Hen-

ning Madsen.  

FORESTILLING Kl. 15.30. 

Der fremføres en ”original” opførelse 

af “Tvende Par”. En af tre forestillin-

ger, der blev opført første gang den 

22. februar 1922. Forestillingen spil-

les af en håndfuld af stedets nuvæ-

rende aktører.  

 

Det er gratis at deltage i receptionen 

og at overvære forestillingen. 

VI SLUTTER DAGEN AF MED  

FESTMIDDAG Kl. 17.30. 

En rigtig hyggelig teateraften, hvor 

vi mindes og lader snakken gå. Un-

derholdningen står vi/du selv for!  

Der serveres en tre-retters menu, be-

stående af forret, hovedret og kaffe/

the med kage. Der er mulighed for at 

købe øl, vin og sodavand til billige 

penge i baren. 

Festmiddagen koster 150 kr. og skal 

købes på forhånd på:  

http://Beringgt.dk. gælder samtidig 

som tilmelding til festen.  

Tilmelding til festmiddagen senest 

26. september kl. 12.00. (Er det over  

denne dato, så kontakt Henning på 

60894736, så ser vi hvad vi kan gøre). 

Nøj, hvor vi glæder os til at se dig. 

Bering Amatør Teater 

 100 års teater 
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Mens æblerne stadig lyser rødt på 

grenene og naturen sender sin sidste 

sensommersalut, vil vi i Bering i år 

markere høsten med et fælles arran-

gement for hele familien i samarbej-

de med gymnastik- og teaterforenin-

gen. Det sker søndag den 2. oktober 

fra kl. 11.00, hvor der i og ved for-

samlingshuset vil være forskellige 

aktiviteter for både store og små.  

I lille sal vil vi binde små kornneg og 

lave andet høstpynt til kirken, i køk-

kenet bliver der bagt brydebrød til 

nadveren og lavet æblekage til efter-

middagskaffen, og udenfor skal der 

presses æbler på gammeldags maner 

(du er velkommen til at medbringe 

lidt æbler fra din have, men ellers 

har vi både frugter og frugtpresse 

klar, og der er mulighed for at få en 

smagsprøve med hjem). 

Mens der arbejdes med de forskellige 

opgaver, vil der være boller og lidt at 

varme sig på, og dagen afsluttes med 

høstgudstjeneste i Bering kirke kl. 

14.00 med efterfølgende kaffe og æb-

lekage. Så tag fat i naboen, barnebar-

net eller din gamle tante – vi håber at 

se mange til høstdag i Bering. 

Bestyrelserne i Bering Valgmenighed & 

Bering Gymnastik og Teater 

 Høsten i Bering 
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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 

Søndag 2. kl. 11.00 Høsten i Bering 

  Læs mere side 7 

Søndag 2. kl. 14.00 Høstgudstjeneste HN 

16.e.trinitatis   

Søndag 30. kl. 10.30 Gudstjeneste HN 

20.e.trinitatis  Frokost og foredrag bagefter 

Torsdag 17.  kl. 19.30 Syng sammen med Marianne og Filt 

  Læs mere side 5 

Oktober 

November 

Søndag 6. kl. 16.00 Gudstjeneste HN 

21.e.trinitatis  Allehelgensdag 

Søndag 30. kl. 12.30 ”Grundtvig og Kvinderne” Foredrag 

  Læs mere side 10 

Søndag 27. kl. 10.00 Gudstjeneste HN 

1.s. i Advent  Kirkekaffe bagefter 

Lørdag  1. kl. 13.00 Bering Amatør Teaters 100 års jubilæum 

  Se programmet på side 6 

Søndag 16. kl. 10.00 Gudstjeneste HN (Med dåb) 

18.e.trinitatis  Kirkekaffe bagefter 

Søndag 20. kl. 10.00 Gudstjeneste HN (Med dåb) 

23.e.trinitatis   
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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 11.  kl. 14.00 Gudstjeneste HN  

3 s. i. Advent  Juletræ i forsamlingshuset bagefter 

Lørdag 24.  kl. 15.00 Gudstjeneste HN  

Juleaftensdag   

Søndag 11.  kl. 15.00 Juletræ i forsamlingshuset 

  Arrangement i samarbejde med Bering GT 

Søndag 25.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

Juledag   

Januar 

Søndag 8.  kl. 15.00 Gudstjeneste HN  

1 s.e.H3K  Nytårskur bagefter 

Søndag 8. kl. 15.45 Nytårskuren efter gudstjenesten 

  Afholdes i lille sal i forsamlingshuset.  

December 

Søndag 22.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

3.s.e.H3K   

Søndag 5.  kl. 10.00 Gudstjeneste HN  

Septuagesima  Kirkekaffe bagefter 

Februar 

Fredag 3.  Koncert med KoriNord og Dibab 

  Læs meget mere i næste kirkeblad.  
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  Grundtvig & kvinderne 

I anledning af 150 året for Grundt-

vigs død, tilbyder Grundtvigsk Fo-

rum,  i samarbejde med Nordeafon-

den, forskellige foredrag og teater-

stykker. Vi var så heldige at få til-

budt et af disse foredrag. Så vi er gla-

de for at kunne tilbyde forestillingen 

”Grundtvig & kvinderne” - et perfor-

manceforedrag, den 31. oktober i Be-

ring forsamlingshus. 

”Grundtvigs betydning for sin egen 

tid og inspirationen fra hans indsats 

siden hen kan næppe overvurderes. 

Hans liv og tanker blev i høj grad 

formet af de mennesker, der omgav 

ham, og her spillede de mange for-

skellige kvinder en afgørende rolle.  

” Grundtvig og kvinderne” er en un-

derholdende måde at opnå ny viden 

om Grundtvigs liv og tanker.  

Performanceforedraget spilles af mu-

sikerne Torben Lassen og Karen Sø-

rensen og fortæller Else Mathiasen.”  

Denne søndag er der gudstjeneste i 

Bering kirke kl. 10.30.  

Fra klokken 11.30 serverer Marianne 

en dejlig varm gullaschsuppe i for-

samlingshuset. Det vil være muligt 

at købe øl, sodavand og kaffe/te.  

Foredraget begynder klokken 12.30.  

Af hensyn til køkkenet er vi nødt til 

at få en tilmelding på forhånd.  

Det gør du via vores hjemmeside, 

www.beringvalgmenighed.dk, eller 

beringvalgmenighed.safeticket.dk. 

Pris for suppe og foredrag er kun kr. 

100,00 pr person, kan kun købes på 

nettet. Hvis du kun vil opleve fore-

draget koster billetten kr. 75,00, kan 

købes på nettet eller ved døren på 

dagen fra klokken 12.00, men kun så 

længe der er ledige pladser i salen. 

Billetsalget for køb af billetter inkl. 

suppe slutter den 23. oktober, heref-

ter kan der kun købes billetter uden.  
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  Årsmøde og generalforsamling Grundtvigsk Forum 

Hvad er Grundtvigsk Forum? 

 

Grundtvigsk Forum er sat i verden 

for at bringe Grundtvigs tanker om 

frihed, ånd og fællesskab i spil i en 

nutidig sammenhæng.  

Foreningen blev stiftet i 1898 i Kø-

benhavn og har sekretariat på Vartov 

i det indre København. Det er en al-

menvelgørende forening med et 

landsdækkende netværk, der om-

fatter en række foreninger, kredse og 

enkeltmedlemmer. 

Netværket involverer sig i aktuelle 

samfundsdebatter inden for tro, eksi-

stens, kirke, skole og samfund.  

Grundtvigsk Forum driver huset 

Vartov, som foruden møde- og kon-

ferencecenteret lægger hus til en 

række institutioner, centre og aktivi-

teter, herunder et kollegium for stu-

derende. 

Vartov er en historisk bygning fra 

1700-tallet, og Grundtvig var i 33 år 

præst på stedet. Det fungerede den-

gang som en plejestiftelse. I dag er 

det et kulturelt mødested med højt til 

loftet og kort til højskolesangbogen.  

Bering Valgmenighed er medlem af 

Grundtvigs Forum og der indkaldes 

nu til Årsmøde og Generalforsam-

ling 2022. 

 

Det foregår på Vartorv - Farvergade 

27, 1463 København K, fra fredag, 

den 28. oktober kl. 14.00 til lørdag, 

den 29. oktober kl.12.00 

 

Pris: beregnet efter vores medlemstal 

kan Bering Valgmenig-

hed gratis tilmelde 4 

delegerede. Flere er vel-

komne, men da koster 

ophold m.v. 500 kr. i 

delt dobbeltværelse. 

Mulighed for enkeltvæ-

relse.  

Flere oplysninger og 

koordination af tilmel-

ding: kontakt venligst 

Ellen Ryge Matthiesen. 

Tlf. 2681 5290. 

Fortsætter næste side. 
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  Program for årsmødet i Vartov 

FREDAG 28. OKTOBER 2022 

 

14.00 - 15.00  Vælg mellem fire ture 

rundt i København. 

• Arbejdermuseet, 

• Frihedsmuseet, 

• Krigsmuseet eller 

• Vartov 

 

15.00 - 16.00 Ankomst og kaffe på 

Arbejdermuseet. 

 

16.00 Velkomst ved formand Kirsten 

M. Andersen. 

 

16.15 Årsmødetaleren bliver annon-

ceret i løbet af september på Grundt-

vigsk Forums hjemmeside. 

 

17.00 Pause. 

 

17.30 Første del af generalforsamling 

ifølge vedtægterne (foregår på Arbej-

dermuseet). 

18.30 Gåtur til Vartov. 

 

19.00 Middag i Vartov. 

 

20.30 Workshops. 

 

22.00 Musik, snak, bar og natmad. 

 

01.00 God nat. 

LØRDAG 29. OKTOBER 2022 

 

09.00 Gudstjeneste 

 

10.00 Kaffepause 

10.30 Genoptagelse af generalforsam-

lingen. 

 

Under stemmeoptællingen overræk-

kes N.F.S. Grundtvigs Pris ved leder 

af Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank 

 

12.00 Farvel og sandwich til rejsen. 

Ellen Ryge Matthiesen 
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  Kunstnerbesøg fra Ådalen 

Her i september fik vi besøg af nogle 

af fremtidens mesterkunstmalere. Vi 

har fået lov til at vise nogle af tegnin-

gerne, udført af elever fra kunsthol-

det på Ådalens efterskole i Hørning. 

Forsiden på dette nummer af kirke-

bladet er også et af kunstværkerne.  
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Selvom der ikke har været meget 

plejer i de sidste par år, skal der alli-

gevel helst ikke pilles ved gode tradi-

tioner.  

Derfor ser vi i år frem til at holde 

”Jul i Bering” i samarbejde med 

gymnastik- og teaterforeningen søn-

dag den 11. december. Dagen indle-

des med familiegudstjeneste i kirken 

kl. 14.00, hvorefter vi fortsætter i for-

samlingshuset med sang, juletræ og 

godteposer, samt luciaoptog. 

 Helle Nørby 

 Kørsel til kirken 

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.   

 Jul i Bering 

 Besøg af præsten 

Har du svært ved at deltage i gudstje-

nester og arrangementer i Bering, 

men ønsker du at hilse på valgmenig-

hedens præst, kommer jeg meget ger-

ne forbi til en lille snak om stort såvel 

som småt.  

Kontakt mig gerne på 21 49 15 10 eller 

hn.bering@gmail.com, så finder vi i 

fællesskab et tidspunkt, der kan pas-

se.  Helle Nørby  
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Den 28. august var det vores tur til at 

være vært for de østjyske valgmenig-

heders sommermøde. 

70 medlemmer og valgmenigheds-

præsterne fra de forskellige valgme-

nigheder deltog i arrangementet. 

Vi startede med morgenkaffe og 

hjemmebagt brød på plænen foran 

præstegården og heldigvis i tørvejr.  

Klokken 10.30 var det tid til gudstje-

nesten  i Bering kirke ved Helle. 

Efter frokosten fortalte de forskellige 

valgmenigheder om deres aktuelle 

udfordringer og aktiviteter.  

Derefter var der foredrag ved littera-

turhistoriker Erik A. Nielsen: 

”Signalement af Helligånden”  

Efter foredraget var der kaffebord og 

tak for denne gang. Vi ses i Odder 

valgmenighed i 2023.  Dorthe 

 Sommermødet i Bering 
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Næste nummer udkommer ultimo januar. 2023 Copyright 
Deadline for indlæg 01. 12. 2022 
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 

 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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