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Kirkens kriger
Af Niels H. Andersen
Arkæolog, Moesgård Museum
Vestgavlen på Beder Kirke har
indmuret en fin lille billedkvader i rød
granit. Ud fra figurens påklædning kan
den dateres til cirka år 1200. Af
billedfrisen ser vi i dag kun et
udsnit på 50 x 35 cm, men den er
større og nu dækket af overkalkning. Kvaderstenen må være
genplaceret her i forbindelse med
opførelsen af kirketårnet, nok
omkring år 1500.
Kvaderen er desværre ret
medtaget af vind og vejr, muligvis
har den endog været udsat for ild.
Det er dog stadig muligt at se
figurer på den. Her har vi
Beders ældste kunstværk!

Optegning af Kirkens kriger.

Centralt på kvaderen ser vi
en kriger, der bærer en slags
”plisseret” kjortel. På sit hoved har han
en lille kalot. I krigerens venstre hånd
(til højre på afbildningen) holder han et
sværd med en fin hjalte (sværdhæfte).
Mellem sværd og hoved er en figur,
der kan være en klokke.

Vestgavlen af kirketårnet.

I krigerens højre hånd synes han at
holde på et skjold. Ved krigerens
venstre fod står et firbenet dyr, muligvis
et vildsvin, måske en hund.
Ved hans højre fod ses rester af en
pote. Sandsynligvis indgår poten i en

Afbildningen herfra er bl.a. gengivet på
500-kroner sedlen fra 1997-serien af
pengesedler – hvor Niels Bohr er
afbildet på den anden side.
Vores billedkvader er desværre i en ret
dårlig stand. Store dele af
reliefferne er nu borte, ligesom
noget synes at sidde løst. Desuden
er der alvorlige revner i kvaderen.
Dens placering i jordniveau og i
tagdryp fra tårnet medfører at den
er udsat for frostsprængninger.
Det bør overvejes at få kvaderen
taget ud og erstattet med en nyhugget kvader. Den originale
kvader kunne så sikres ved en ny
placering inde i kirkens våbenhus
eller et andet sikkert sted. Det
fortjener den lille kriger, der har
passet på Beder i mere end 800 år!

afbildning af et vildt dyr, som en løve,
måske en grib eller et fantasidyr.
Kvaderen er rammet ind af en fin bort,
der nu er overkalket. Halvdelen af
kvaderen har været dækket af jord.
Muligvis skal billedfremstillingen tolkes
som den sejrende Kristus, der forsvarer
sin hjord mod et
muligt dæmonisk
dyr. Sådanne
fremstillinger er
kendt fra anden
samtidig kirkekunst.
Det fineste eksempel er nok døbefonten i Lihme Kirke
i Viborg Amt i
Salling.

Kvaderen, som den fremtræder i dag.
Dele af figurerne er skallet af, men på
grund af farveforskelle i stenen kan
man nogenlunde se, hvad der mangler.

KIRKENYT fra BEDER SOGN
KUNSTUDSTILLING I Beder Sognegård
Bjørn Lerberg frem til 17. april

GUDSTJENESTER
Søndag 22.03.20, kl. 11.00
Midfaste
Christine Bugge
Joh 6,24-35(37)
Søndag 29.03.20, kl. 9.30
Mariæ bebudelsesdag
Brian Ravn Pedersen
Luk 1,46-55
Søndag 05.04.20, kl. 11.00
Palmesøndag
Brian Ravn Pedersen
Mark 14,3-9/Joh 12,1-16
Torsdag 09.04.20, kl. 9.30
Skærtorsdag
Karen Holm Agersnap
Joh 13,1-15

Kunstneren Bjørn Lerberg:
Bjørn Lerberg bor i Beder. Han er norsk, men
har siden 60’erne boet og stiftet familie i
Danmark. Han er formningslærer med
bachelor i kunsthistorie fra Århus Universitet,
højskolelærer og aftenskolelærer, rejseleder
med kunstrejser som speciale.
Han udstiller landet rundt og 2 gange
om året på Godsbanen, i kunstforeninger og
biblioteker. Solgt til Ældresagen, Det
Færøske Hus, Profil Optik, biblioteker
og private.

Læs mere på www.bederkirke.dk

Optakt til påsken i Beder kirke
Palmesøndag den 5. april kl. 19.30
Organist Jonas Hellesøe og
sopran Katrine Broch Møller
præsenterer musik over påskens
dramatiske fortælling af
komponisterne F. Couperin og
G.B. Pergolesi m.fl.

Fredag 10.04.20, kl. 11.00
Langfredag
Brian Ravn Pedersen
Liturgisk gudstjeneste
Søndag 12.04.20, kl. 9.30
Påskedag
Brian Ravn Pedersen
Matt 28,1-8
Mandag 13.04.20, kl. 11.00
Anden påskedag
Karen Holm Agersnap
Joh 20,1-18
Søndag 19.04.20, kl. 9.30
1. søndag efter påske
Brian Ravn Pedersen
Joh 21,15-19
Kirkekaffe
Søndag 26.04.20, kl. 11.00
2. søndag efter påske
Brian Ravn Pedersen
Joh 10,22-30
Søndag 03.05.20, kl. 9.30
3. søndag efter påske
Karen Holm Agersnap
Joh 14,1-11
Fredag 08.05.20, kl. 10.00
Konfirmation 7. B
Brian Ravn Pedersen
Søndag 10.05.20, kl. 10.00
Konfirmation 7. C
Karen Holm Agersnap

Katrine Broch er uddannet fra Malmö og i
Aarhus med speciale i
barokmusik.

Vi slutter aftenen af med et let
traktement i sognegården. Jonas Hellesøe
er udannet
solistuddannet
Fri entré
fra Aarhus og Berlin.

Menighedsrådsvalget 2020
Orienteringsmøde
Tirsdag den. 12 maj kl. 19.30 – 21.30
i Beder Sognegård
Et nyt menighedsråd skal vælges i september 2020.
Et menighedsråd, som de næste fire år har ansvaret for driften af
kirken, sognegården og kirkegården, igangsætning af mange
forskellige kulturelle, kirkelige og sociale aktiviteter og ledelse af
Beder Kirkes medarbejdere.
Vi vil på dette møde fortælle om hvad det nuværende
menighedsråd har lavet i de forløbne fire år, og hvilke opgaver vi
forudser i den kommende fireårs periode.
Vi vil endvidere fortælle om det kommende valg og de regler og
datoer, der gælder for valget.

Søndag 17.05.20, kl. 11.00
5. søndag efter påske
Christine Bugge
Joh 17,1-11

Kom og hør mere – det er også dit sogn og din kirke!
Vi serverer kaffe og kage.

… fortsættes i næste side.

Venlig
hilsen
Venlig
hilsen
Beder
Menighedsråd
Beder Menighedsråd

Følg med og læs mere på www.bederkirke.dk

KIRKENYT fra BEDER SOGN
… fortsat fra forrige side.
Torsdag 21.05.20, kl. 9.30
Kristi himmelfarts dag
Brian Ravn Pedersen
Luk 24,46-53
Se rubrikken
Søndag 24.05.20, kl. 11.00
6. søndag efter påske
Karen Holm Agersnap
Joh 17,20-26
Søndag 31.05.20, kl. 9.30
Pinsedag
Brian Ravn Pedersen
Joh 14,15-21
Mandag 01.06.20, kl. 11.00
Anden pinsedag
Brian Ravn Pedersen
Joh 6,44-51
Se rubrikken

KORKONCERT
Søndag den 17. maj kl 19.30
Kvindekoret Englevild inviterer på kormusik, fællessang og instrumentale
værker, der kaster lys over fejringen af 100-året for Genforeningen og 75-året
for Danmarks Befrielse
Sange af Anne Linnet,
Steffen Brandt,
Janne Mark, Phillip Faber,
Mads Granum,
Iben Krogsdal, John Rutter
Englevild
Kirse Westerberg, violin
Christiane Bayer Hvas, klaver
Winni Kilsgaard, dirigent
Entré 50 kr. inkl. Lidt
mundgodt efter koncerten

Eskegården 14/4, 5/5
og 2/6 kl. 15.00

Kristi himmelfartsdag
Den 21. maj i Beder Sognegård

Gudstjeneste kl. 9.30 og derefter
fernisering på ny kunstudstilling og
lidt godt til ganen kl. 11.

Englevild Foto: Tami Vibberstoft

Anden pinsedag
– med kunst og underholdende sanseleg

Mandag den 1. juni kl. 11.00

Eftermiddagen byder på kaffe og
musikalsk underholdning,
arrangementet slutter kl. 16.
Der er ikke aftensang i kirken.
Se nærmere på Beder kirkes
hjemmeside i april måned.

KORSANG
Børnekoret (2.-3. klasse)
synger torsdage kl. 15.00-15.45
i Beder Sognegård
Ungdomskoret (fra 4. klasse)
synger onsdage kl. 16.00-17.00
i Malling Sognegård

Ungdomskoret en varm sommerdag

Vores flotte, nye sognegård. Foto: Kristen Dybdal

Anden pinsedag i kirke og sognegård
Igen i år vil kirken og sognegården
danne ramme om en sanselig fejring af
pinsen.

tiden kan skylle ind over os, når vi
oplever os indlejret i et storladent
univers, hvis skønhed vi ikke kan gøre
os et blot halvfærdigt begreb om.

Pinsefrokost og fornøjeligt samvær
Efter gudstjenesten i kirken, der
begynder kl. 11.00, vil menighedsrådet
som vært invitere alle interesserede på
gratis frokost og fornøeligt samvær i
sognegården krydret med sang og
musik. Tilmelding er ikke nødvendig.

Kunst og sanselig udfordring
I pinsen vil sognegården være fyldt med
kunst, der vil kunne inspirere, skærpe
vores iagttagelsesevne og måske
aftvinge os et svar på eller et spørgsmål
til det, vore øjne ser. I løbet af festlighederne i sognegården vil der også
være konkret mulighed for at udfordre
ens egen sanseevne.

Sommer og sanseindtryk
Med forsommerens indtog inviteres vi
alle til at åbne vore sanser og stemme
vort sind efter årstidens lys og farver, at
stille os modtagelige an for de indsigter
af mere ubestemmelig art, der under-

Vel mødt til alle! – til en sanselig og
inspirerende pinsefejring i både kirke og
sognegård.
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Kalenderen:
marts - juni

På eventyr med Emil og Ida
Mandag d. 6. juli - onsdag d. 8 juli for alle børn
i 3.-5. klasse

Fredag-lørdag d. 20. - 21.
marts kl. 9 - 16
Plej jeres parforhold
Mandag d. 23. marts kl. 13.00
Bio-13
Søndag d. 5. april kl. 19.30
Optakt til påsken
Mandag d. 6. april kl. 14.00
Mandagstræf
Søndag d. 19. april
Kirkekaffe
Mandag d. 27. april kl. 18.45
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 7. maj kl. 18-21
Plej jeres parforhold
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.30
Orienteringsmøde
Torsdag d. 21. maj kl. 9.30
Kristi himmelfartsdag
Mandag d. 25. maj kl. 13.00
Bio-13
Mandag d. 1. juni kl. 11.00
2. pinsedag

Beder-Malling
På hjemmesiden www.FDF.dk/bm
finder du informationer om FDF

BABYSALMESANG
I BEDER KIRKE

Beder Kirke vil gerne lave FerieSjov for de børn i 3.- 5. klasse, som ikke er
hjemmefra på ferie denne uge.
I år skal vi på eventyr med Emil og Ida fra Lønneberg.
Alle dagene starter vi i sognegården i Beder med en bolle og et glas juice
kl. 08.30 og slutter samme sted kl. 15.00. Vi skal hver dag også i kirken og
synge og høre om, hvordan livet er i Lønneberg.
Vi kommer til at: snitte i træ, lave skarnsstreger, synge sammen med Emil og
Ida, lave din egen Emil-skjorte og kasket, passe høns, plukke og spise dem og
lave mad sammen med Tyttebær-Lene og meget mere. Det er ganske gratis at
deltage.
Tilmelding: Læs mere og tilmeld jer på bederkirke.dk, under fanen
Børn & Familie. Hvis I har spørgsmål så kontakt Kirke - og kulturmedarbejder,
Pernille Kunst på: pk.kirkekultur@gmail.com eller 51903076.
Kærlige hilsner
Pernille Kunst, Beder Kirke

NAVNE OG ADRESSER

www.bederkirke.dk

SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder
Tlf. 86 93 60 17. Træffes efter aftale. Fredag er fridag. E-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk
SOGNEPRÆST: Karen Holm Agersnap, Hørgårdsvej 35 A, 8240 Risskov,
Tlf. 23 99 90 99. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. E-mail: khag@km.dk
KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl. 11-15. Tlf. 86 93 60 17
KIRKEGÅRDSLEDER: Henriette Thomasen, Kirkegårdskontoret, Malling Kirkevej 3,
8340 Malling. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13. Tlf. 24 41 13 50. E-mail: bemaki@os.dk
KIRKE– OG KULTURMEDARBEJDER: Pernille Skov Kunst, Hasle Centervej 211, 1. tv.
8210 Aarhus V. Træffes efter aftale. Tlf. 51 90 30 76. E-mail: pk.kirkekultur@gmail.com
ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling
Tlf. 61 71 91 40. E-mail: winni.kilsgaard@gmail.com

Et musikalsk forløb for de
allermindste.
Har du barselsorlov og lyst til at få
sunget med dit lille barn, kan du
henvende dig til
musikpædagog og organist
Lisbeth Gråkjær,
e-mail: lisbethgraakjr@gmail.com
eller på tlf: 30 82 88 50

ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder
Tlf. 30 82 88 50. E-mail: lisbethgraakjr@gmail.com
KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf. 60 86 57 28
BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD
Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl. 10-15
Tlf. 51 21 28 94. Personligt efter aftale.
FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET:
Kristen Dybdal, Digevænget 27, 8330 Beder. Tlf. 20 48 36 44
NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET:
Lars Romby, Stenrosevej 75, 8330 Beder. Tlf. 30 52 75 53

