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Andagt af Jens Borg Splid, Sognepræst 

 

2. Kor. 2,14-17 

Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og 

overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en 

duft.  For vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og 

blandt dem, der fortabes  – for dem, der fortabes, en duft af 

død til død, for dem, der frelses, en duft af liv til liv. Og hvem 

duer til det?  Vi driver jo ikke som alle de andre handel med 

Guds ord, men taler renfærdigt på Guds vegne, for Guds ansigt 

i Kristus. 

Amen! 

Fra 1880 til 1930 var det meget på mode at brodere bi-

belvers og trosmæssige slagord. I disse tider er de brode-

rede bibelvers og eftertanker ved at få en renæssance. Vi 

har en del af dem her i præstegården. Det er lidt sjovt, at 

hvis man er gammeldags, så bliver det, men anser for at 

være en skat – altså i dette tilfælde broderede bibelvers 

– pludselig et modefænomen igen efter at have ligget på 

lager i lange tider.  
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Ved indgangen til vores hjem står der broderet: Vær en velsig-

nelse. Og det er faktisk det, vi bliver opfordret til i denne sær-

prægede tekst fra 2. Korintherbrev. Her i starten af det nye år 

bliver der ikke lagt fingre imellem. Selv om vi har afsluttet ad-

ventstiden, er vi i en permanent adventstid, fordi vi er kristne. 

Adventstiden ophører ikke til jul. Vi bliver ved med at være i en 

venteposition, indtil Jesus vender tilbage. Og indtil da skal vi 

netop forstå at udbrede budskabet om vor Herre og Frelser. Iføl-

ge 2. Kor. skal det udbredes som en duft.  

Nu tænker du sikkert – hvad sker der lige her? 

-En duft? 

Jo, jo. I hele Gamle 

Testamente tales 

der om, at slagtofre 

og brændofre til 

Herren frembragte 

en velduft for Herren. Når offeret blev brændt af, steg røgen op-

ad – altså mod Himmelen – og det var Gud velbehageligt. Da vi i 

Kristus har det største og endegyldige offer, sammenlignes Jesu 

offer altså med de gammel testamentelige ofre i ordlyden om,  



 

at vi skal sprede velduft. Det er en sjov formulering, fordi vi kun 

sjældent berører den gammel testamentelige offerkult som 

emne.  

Når der står, at vi skal være Kristi vellugt, er det, fordi vi er løs-

købt ved Jesu offergerning. Der er betalt løsepenge for os. Vi er 

omfattet af Hans vidunderlige hengivenhed for vore synders 

skyld. Vi skal altså forkynde med vores blotte tilstedeværelse, 

at der findes en duft i vores nærhed af at være frie mennesker. 

Vi lever ikke af denne verden, men af Himmelen og håbet om 

det kommende. Vi er på vej – vi er i adventsfunktion – også 

udenfor adventstiden. Vores liv er som en pilgrimsfærd på vej 

mod Himmelen, og mens vi er på vej, skal vi sprede duften af 

glæde ved friheden i Jesus Kristus. 

Vær en velsignelse! 

-Den opfordring lyder ik-

ke kun til vores gæster, 

når de træder ind af ho-

veddøren, men vi bliver 

også selv dagligt mindet om det, hver gang vi går og kommer 

forbi det broderede bibelvers. Og opfordringen fra 2. Kor. er ty-

delig til os: 
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Vi skal ikke lægge fingrene imellem, men fortælle sandheden. 

I adventstiden er der en tekst, der handler om de ti brudepi-

ger. Der bliver heller ikke lagt skjul på, at dem, der ikke har 

olie til lampen, når Jesus vender tilbage, slet ikke kommer ind 

i Himmelen. Det er et faktum. Når vi ikke lægger skjul på det, 

så bliver der talt renfærdigt på Guds vegne, fordi Jesu blod er 

og bliver den eneste vej til Himmelen. Vi handler ikke med or-

det og lever dermed op til Paulus’ formaning. Se, kirketjenere 

og gravere har en vigtig rolle at spille her. Når folk kommer ind 

i kirken til gudstjeneste, er der blomster og pynt, som kan til-

vejebringe en fysisk duft. Det bliver altså både symbolsk og 

konkret, når vi skal efterleve Guds ord. Duften fra Jesu offer-

gerning manifesterer sig i det troende menneskes hjerte og 

byder os velkommen, når vi træder ind i Guds hus på ny. Det 

er, som bliver der sagt: Velkommen hjem, når vi går i kirke. 

For det er vores hjem, til den dag, hvor vi skal samles en gang 

for alle i den store hvide flok foran Herrens trone.  

Så vær da en velsignelse for de mennesker, der er omkring dig 

– både ude og hjemme! 

Amen! 



 

Dato Dag Tid Aktivitet 

12.             Torsdag  10 salmesang  

14.00 Bankospil for beboerne 

26 Torsdag 14.15 Gudstjeneste v/ Møller 
 

Aktiviteter i FEBRUAR Måned 
Dato Dag Tid Aktivitet 

 02                                  19.00 Bankospil Torsdag 

 09 Torsdag 10.00 Salmesang 

19.00 Generalforsamling  16 Torsdag 

 23 Torsdag 14.15 Gudstjeneste v/

Kristensen 
 

Aktiviteter i  MARTS Måned 

Dato Dag Tid Aktivitet 

02 Torsdag 19.00 Bankospil 

08 Torsdag 10.00 Salmesang 

21 TIRSDAG 19.00 Skjern Mandskor 

30 Torsdag 14.15 Gudstjeneste v/Møller 

Aktiviteter i JANUAR måned 
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   JANUAR  MÅNED 

   04.         Peter Nygaard Lauridsen 75 år 

  15.          Inger Mosegaard Højvang 74 år                           

  25. Jytte Bendtsen  82 år 

  29. Rigmor Korsholm  90 år  
  

  FEBRUAR  MÅNED 

  02. Anny Lysgård  85 år 

  24. Margit Gregersen  77 år 

  26.          Villy Jørgensen  68 år 

    
 

  MARTS MÅNED 

  02. Jens P Kristensen  88 år 

  10. Inge Marie Hartvigsen 85 år 

  17. Peder Christian Pedersen 89 år 

  18. Margit Larsen  75 år 

  20. Lilly Lange  84 år 

  26.  Leif Jørgensen  83 år   

Fødselsdage 



 

VI MINDES: 

      Siden sidst har vi taget afsked med: 
 

   

 

 
 

 

 

Æret være deres minde 

Vennekredsens bestyrelse informerer:    

Den 16. februar har vi generalforsamling. Og ved en GF er der 
valg til bestyrelsen. Det er et spændende arbejde at være med 
i bestyrelsen.  

Vi taler meget sammen om hvad der skal laves og fordeler op-
gaverne, så ikke nogen føler sig overbelastet.  Har du lyst til at 
være med, eller bare være med som frivillig engang imellem, 
så kontakt formand Erika Christensen på telefon 23394597  

eller på SMS. 

 

Med Venlig Hilsen 

På bestyrelsens vegne  

Erika Christensen 

    Ruth Lorenzen 

    Christine Christensen 

    Grete Olsen 
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Jule ture med Vennebussen. 

Torsdag den 24 november var Vita, Vera, Inger og Inge Marie 
med på en tur til Billig Blomst, hvor vi skulle se deres juleud-
smykning. 

Der var masser af lys - julekugler og blomster, og der blev købt 
masser af julepynt.  



 

Efter at have set det hele igennem 
skulle vi hjem og spise frokost, der 
blev vi desværre noget forsinket, 
for da vi næsten var i Videbæk, 
kom vi til at holde for en mølle-
transport, det tog lige ca. en halv 
time, men det  var der ikke noget 
at gøre ved, vi sad jo godt i bussen 
Vi kom hjem og fik en god frokost 
og havde en rigtig god tur. 

Den 1 december var vi en tur i Ringkøbing og se deres juleud-
smykning. Der var 4 beboer med. Man kunne godt se at der var 
skruet ned for belysningen i år, men det var en rigtig hyggelig  
tur.            

Mange hilsner fra Anne-Marie og Bjarne 
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Den 12 og den 15 de-

cember kørte vi en tur 

for at se på julebelys-

ningen, bl.a. i Skjern.. Da 

vi kom til Skjern var der 

ikke lys endnu, Så kørte 

vi til Tarm, og lige da vi 

kørte ind i Tarm blev ly-

set tændt 

Her et par motiver fra 

Tarm                                 Gadebelysningen i Tarm 

Herunder et fantastisk flot syn med lys på taget af 

bagerforretningen i Tarm 



 

Her motiver fra belysningen i Skjern som er meget flot. 
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 Underholdning ved Skjern Mandskor 

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00.  

Alle beboerne og Vennekredsens medlemmer er velkommen. 

Bemærk at det er en tirsdag aften 

Medlemmer af Vennekredsen kr. 100 inkl. kaffe 

Et motiv fra gågaden i 

Skjern. Fantastisk flot 

syn       

Vi var 6 afsted mandag 

og 5 afsted torsdag.  

Alle nød køreturene 

 

Med Venlig Hilsen 

Erika og Hans 



 

 

 

 

 

 

 

 i Vennekredsen afholdes torsdag den  16. februar kl. 19.00 
med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af stemmetællere 

4. Beretning ved formanden 

5. Beretning ved kassereren 

6. Godkendelse af beretninger 

7. Beretninger fra udvalg 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter   (på valg til bestyrelsen er Karen 

Margrethe Mikkelsen og Anne-Marie Hemdorf) 

 9.  Valg af 2 revisorer     

10. Indkomne forslag (skal være formanden i  hænde skriftlig 14 dage     

 forinden generalforsamlingens afholdelse) 

11 Evt. 

    Alle medlemmer er velkommen til at deltage i Generalfor-
samlingen 

Efter generalforsamling er der underholdning ved Kim og Meta 
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 Bankospil for beboerne i plejeboliger og ældreboligerne 

Torsdag den 12 januar om eftermiddagen arrangerer Venne-

kredsen bankospil for beboerne i plejeboligerne og ældreboli-

gerne. Vi begynder kl. 14. med bankospillet og kl. 15.00 er der 

kaffe. Du skal bare komme.  Vi finder en hjælper til dig. 

MVH  Vennekredsen 

NB Vigtig Information vedrørende bankospil. 

Da det er blevet meget dyrere at handle ind til bankospil, har vi 

desværre set os nødsaget til at hæve priserne til bankospillet.  

Og på amerikansk lotteri 

Pris på 1 plade 15 kr.—3 plader 40 kr. og 6 plader 70 kr. 

Amerikansk lotteri: 

1 stk 15 kr.—3 stk 40 kr. og 6 stk 70 kr. 

Kaffen til banko vil fremover koste 30 kr 

Viser det sig senere at priserne igen finder et normalt le-

je, vil vi justere igen. 

Med venlig Hilsen 

Vennekredsen 



 

Den 13. oktober blev der afholdt oktoberfest på Centerparken 

Menuen bestod af pølser fra den lokale slagter Sørensen. Og de 

var fantastisk gode disse pølser, og der blev spist mange 

Der var pænt dækket op med enkelt bordækning. 

Det stod vores dygtige piger fra vennekredsen for 
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Omsorgsmusikanten leverede underholdningen, og det var 

virkelig godt 
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I år prøvede vi noget nyt i stedet for at afholde julemarked 

Pårørende til beboerne var inviteret til et julebanko lørdag den  

19. november. Det blev en kæmpesucces. Der var mødt ca 115 

mennesker op til arrangementet, og det blev en forrygende 

eftermiddag, 

Der var  givet mange sponsorater fra byens og oplandets hand-

lende, til julebanko, og derfor en stor tak til alle forretninger og 

handlende i Videbæk og omegn som har sponsoreret  

 Så er der gang i salg af kort m.m. 

Som det ses på 

billedet, så er 

der gjort klar til 

det helt store 

rykind 



 

Der var 3 gavekurve til gevinster på kaffebilletterne 
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Til dagen var der også 

fremstillet dekorationer og 

andet som blev solgt i en 

lille bod. Der blev næsten 

udsolgt. De var blevet lavet 

dagen før. 



 

Så er det spændende om man er så heldig at vinde 
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Tak til de mange sponsorer til julebanko 2022 

Salon Hair 

Nybolig 

10-4 Byggecenter 

Vorgod Barde Bageri 

Videbæk Bogtrykkeri 

Dyrlæger Videbæk 

Tandlæger i Videbæk 

Dangro i Barde 

Land og Fritid, Nr. Vium 

Jysk sengetøjslager i Skjern 

Private sponsorer 

 

Tusind TAK  

 

Handelshuset 

Hotel Falken 

Linas Art Naiels 

Antons Camping 

Bugge Blomster 

Kjers Bageri 

Din Frisør 

EDC Mæglerne 

Åges Radio 

Videbæk Apotek 

Vestjysk Bank 

Cykelhandler 

Tøjeksperten 

E.P Sko 

Nordea  

Brugsen 

Vestjyllands Forsikring 

Bertel M. Jeppesen 



 

 

 
 

 
 
Vennekredsen afholder bankospil: 
 

Torsdag den    2.     februar   kl. 19.00 
Torsdag den    2.     marts      kl. 19.00 

                                             
Hver gang starter vi kl. 19 med pladesalg fra kl. 18.00              

Kaffebillet a 30 kr. som der kan vindes på.  

Der er 2 præmier på kaffebilletterne 
  

Der sælges Amerikansk lotteri med mange 

gode gevinster 
 

Bemærk at priserne er steget 

lidt på kort og amerikansk lotteri 

Men der er stadig gode gevin-

ster   

 

Alle er velkommen  

Med venlig Hilsen 

Vennekredsen 
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MÅNEDENS OPGAVE 
        

KF region mønt dags pukle 2 ens land drenge 
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349



 

HVEM        HVAD         HVOR 
 Vennekredsens bestyrelse 

 Erika Christensen                      formand  

 Kaj Pedersen  næstformand  

 Hans Christensen      sekretær og kasserer 

 Anne Marie Hemdorff  menigt medlem 

 Karen Margrethe Mikkelsen   bladudvalg 

 Anni Thyme     medarbejderrepræsentant 

 Bente Graversgård               aktivitetsleder 

 Stina Moustgaard Lautsen              centerleder  

    

 Suppleanter:                             

 Lis Hansen 

 Lis Jørgensen  

 Revisorer: 

 Hans-Kurt Mikkelsen 

 Bjarne Pedersen 

  

 Redaktion: 

 Lena Mastrup              

 Karen Margrethe Mikkelsen  

 Hans Christensen      ansvarshavende 

 e mail: hanch@energimail.dk 
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Solopgang i december over Videbæk 


