
Nogle mennesker har den holdning, at tro hører en svunden tid til. En tid, hvor man 
ikke vidste bedre. Hvor man havde brug for at forklare sammenhænge og fænomener 
med overnaturlige kræfter. Men nu véd vi bedre. Andre nævner den lange række af 
overgreb og undertrykkelse, som religioner har gjort sig skyldig i, f.eks. ved at styre 
menneskers tanker og handlinger med trusler om fortabelse og evig pine.

Og det er fuldstændig rigtigt: i dag har vi ikke længere brug for troen som polyfilla til 
at dække hullerne i, hvad vi kan forklare og forstå. Og religionen som manipulation og 
undertrykkelse må vi tage afstand fra til enhver tid. Det mener jeg også.

Men har vi så brug for at tro? Giver det nogen mening at tale om tro i en moderne, 
oplyst sammenhæng?

Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv! Og jeg kan ikke forestille mig at leve uden. 
Jeg er optaget af naturvidenskab og havde engang regnet med, at det skulle være 
mit fag, men sådan gik det altså ikke. Ikke, fordi jeg ikke længere var optaget af, hvad 
mennesker kan komme frem til gennem udforskning af livet, men fordi jeg blev grebet 
af troen som endnu en tilgang til livet – sammen med den naturvidenskabelige.

Efter min mening bliver noget i livet for småt, hvis vi udelukkende beskriver det som 
biologiske processer (selvom de er dybt fascinerende og fantastiske). En videnskabs-
mand har engang sagt, at videnskaben beskriver det, der er, og troen handler om den 
måde, vi bruger det på. I Jesu lignelser og fortællinger ligger både en dyb respekt for 
skaberværket, og refleksion over, hvordan vi er her sammen – ikke som et moralsk 
diktat eller en undertrykkelse, men som en eftertanke og omsorg for mennesket, både 
mig selv og mit medmenneske. Det er det ene.  

Det andet er, at jeg oplever troen som noget mere, end jeg kan læse eller tænke mig 
frem til. Min tro tager ikke udgangspunkt i, om jeg f.eks. synes, at teksterne i bibelen 
giver mening. Det er nok omvendt.

Men har vi så brug for at tro? Jeg har! I gudstjenesten, i salmerne, i teksterne, i bøn-
nen, i meditationen, i fordybelsen og stilheden er der et liv, som jeg ikke ville undvære. 
Og en mening, som jeg ikke kan begrunde, men som jeg oplever bærer mig.
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  Borbjerg     Hogager 
03.03.19 Se Hogager 10.30 AP
10.03.19 9.00 AP  Se Borbjerg
12.03.19 Se Hogager 17.00 AP spaghettigudstjeneste *
17.03.19 10.30 AP Se Borbjerg
24.03.19 15.00 AP musikgudstjeneste * 10.30 AP
31.03.19  9.00 MS Se Borbjerg
07.04.19 10.30 AP Se Borbjerg
14.04.19 Se Hogager 10.30 AP – Palmesøndag
18.04.19 Se Hogager 17.00 AP – Skærtorsdag 
19.04.19 10.30 AP – Langfredag  Se Borbjerg
21.04.19 10.30 AP – Påskedag  Se Borbjerg
22.04.19 Se Hogager 10.30 AP – 2. Påskedag
28.04.19 9.00 MS Se Borbjerg
* se nærmere omtale. MS er Marianne Sørensen, Mejrup

GUDSTJENESTER

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 10. marts
Så er det igen tid til at finde traveskoene frem og være med, når vi deltager i årets 
sogneindsamling søndag 10. marts. I løbet af 2½-3 timer får vi en masse frisk luft, 
og vi kan være med til at gøre en forskel for nogle af verdens allerfattigste. 
I år er fokuspunktet klima og fattigdom.

BLIV INDSAMLER 
– kontakt Elionora Hammerstoft (21951878) eller Asger Petersen (97461030).
Der er mulighed for at begynde med gudstjeneste i Borbjerg kirke kl. 9.00. 
Derefter uddeles materialer og ruter i Kirkehuset, og her samles vi til sidst og tæller  
op og spiser en bid frokost sammen.



Samtalekredsen
6. marts kl. 19.30: 
Fællesmøde hos 
Stinne og Bent Bonde, 
Sevelvej 1, Skave. 
Taler: Heri Elttør, Aulum.

 

MØDER M.V.

Spaghettigudstjeneste 12. marts
Hele familien er igen inviteret – små og store, unge og 
gamle. Vi begynder med en kort, børnevenlig gudstje-
neste kl. 17.00 i Hogager kirke. Derefter er der aftens-
mad i det helt nye fælleshus lige overfor kirken. 
Pris: børn fra 6-14 år: 15 kr.; voksne 30 kr. 
Tilmelding senest 9. marts på 
apet@km.dk eller SMS 2398 1034.

Sangaften om Benny Andersen 
12. marts og orientering fra menighedsrådet
Det nye fælleshus i Hogager danner rammen, når 
menighedsrådet inviterer til sangaften tirsdag 12. 
marts kl. 19.30. Den røde tråd er Benny Andersens 
forfatterskab, men der kan også snige sig andet ind.
For at fejre det nye hus er menighedsrådet vært ved 
kaffen, og rådet vil under kaffen desuden fortælle lidt 
om projekter og planer. Alle er velkomne!

Påske og forår i ord og toner  
24. marts kl. 15.00
Borbjerg kirke indbyder til musikgudstjeneste, hvor 
vi både synger nogle af påskens mest kendte salmer 
og byder foråret velkommen, når Voksenkoret synger 
foråret ind. Kom, lyt – og syng med!

Mindelegat – ansøgning
Pastor P. B. Kristiansen og hustrus mindelegat kan søges nu med  
ansøgningsfrist 23. april 2019 kl. 12.00 til sognepræsten.
Legatet er på 2x10.000 kr. og tildeles som studie- eller rejselegat. 
Forudsætningen for at søge legatet er, at ansøgeren er medlem af folkekirken. 
Legatet skal bruges til uddannelse (boglig eller praktisk), og ansøgere skal være et 
par år henne i uddannelsen. Hele ordlyden kan læses på kirkernes hjemmeside. 

Menighedsrådene:
19. marts kl. 16.30:  
Borbjerg Menighedsråd i  
Kirkehuset.
26. marts kl. 18.00:  
Hogager Menighedsråd i  
det nye graverkontor.

Foredragsforeningen
14. marts kl. 19.30: 
Arne Doktor fra Ans 
fortæller om 
”De hvide busser”. 



Bemærk: Sidste frist for indlevering af stof til næste  
nr. er 11. marts til sognepræsten.

Bladudvalg/P.R.
Asger Petersen (ansv.), Edith Sørensen og Claus Gjedsig.

Adresser 

Sognepræst:
Asger Petersen 
Naltoftevej 3, Borbjerg
Tlf. 97 46 10 30 
Træffes ikke mandag
apet@km.dk 

Præstesekretær: 
Britta Sunesen, blsu@km.dk  
Tlf. 20 28 35 13

Organist:
Dagmar Bjerregaard, 
Tlf. 28 73 95 36

Borbjerg Kirke
Graverkontoret: 
Bukdalvej 4, Borbjerg 
Tlf. 29 47 23 26
bbkg@pc.dk 

Graver: Peder Kjær Laustsen 
Skivevej 187, Hvam Kroby

Formand for Menighedsrådet: 
Frits Rønn 
Hajslundvej 10, Borbjerg
Tlf. 25 59 76 21

Kirkeværge: 
Stinne Christensen 
Søbakken 4, Borbjerg 
Tlf. 60 13 72 36

Hogager Kirke
Graverkontoret:
Langgade 65, Hogager
Tlf. 24 87 47 58
Graver.hogager@outlook.dk

Graver: Tove Serup 
Nr. Sahlvej 6, Sahl, Vinderup

Formand for menighedsrådet:
Poul Anton Meldgaard
Langgade 100, Hogager 
Tlf. 97 46 84 71

Kirkeværge:
Michael Wang Pedersen  
Brunbjergvej 2, Hogager
Tlf. 21 75 84 71

www.borbjerg-hogager-kirker.dk
Her findes programmer og omtaler, adresser,  
vejledninger, kirkernes historie, gamle kirkeblade, refera-
ter fra menighedsrådsmøder osv. osv. 

www.dendanskesalmebogonline.dk 
- find salmer og hør melodierne.

www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm 
- bibelen online.

www.folkekirken.dk 
- folkekirkens officielle hjemmeside med nyheder.

www.km.dk 
- kirkeministeriet med informationer og søgemuligheder.

www.personregistrering.dk 
- find navneloven, statistik, blanketter m.v.

Påskemåltid og gudstjeneste 
Skærtorsdag 18. april kl. 17.00 i Hogager.

SÆT KRYDS!


