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Efteriret er over os, dagene kortes af, luften bliver koligere, vi
mrerker, at nu n&rmer vi os tiden, hvor >alt visner og forgAr<.

Jeg trenker mig, at pi samme mide er det med vort l iv, om vi el-
lers oplever den hoje alder. Sommeren, den travle arbejdstid, hvor
vi stir midt i en gerning og i et hjems optagne hverdag, og hvor vi
har si mange snsker og planer for fremtiden, gir pi hreld. Vi nAe-
de ikke alt det, vi havde taenkt i arbejde og interesser, og - vi ser
nu, at vi ikke nir det!
Dagen korter af, t iden bliver knap, krrefterne tager vel ogsi af. Vi
ved, at der er ikke si langt igen ti l  vejs ende. En dag er der ikke
flere dage - for os - salmen har ret: Alt visner og forg6r!

Kan vi sd klare os med digteren J.P. Jacobsens trost, at

>alle gode tanker
de kan slet ikke do,
for endnu bedre tanker
er spired' af deres fro<?

Og hvordan med alt det i fortiden, som vi forl iste og handlede ilde
med? Og alt det, vi forsomte, de muligheder, vi forspildte? Er hele
fortiden forsvundet i et stort morke? Eller er der et regnskab at
g6re op, nir solen er gAet ned over vor sidste dag? 

'

Er det virkelig muligt for et menneske at slii sig til tils med Ludvig
Holsteins ord, at vi l igesom svanerne forsvinder >>bort, bort, ingen
ved hvorhen<?
Den,kristne kirke har f6et betroet at forkynde i denne os omskifte-
l ige verden, at der har levet et menneske, Jesus af Nazareth, som
er ti lvrerelsens centrum. Han er, som det hedder i Johannes Aben-
baring: >den forste og den sidste, han, som var dod og bley leven-
de<. Han giver os ikke svar pi alle gAder i menneskelivet eller pi
alt, hvad vi sporger om. Men som dsbte mennesker er vi bragt i le-
vende forbindelse med ham som grenen med sin stamme. Han har
talt og taler endnu i sin kirke ti lgivelsens og l ivets ord ind i vor
dogntilvrerelse. Det l iv, han giver, og som doden ikke har magt
over, begynder allerede her, for han har sagt, at dette er det evige
liv at kende ham, at tro ham, at bygge sin ti lvrerelse pi ham. Han
har givet os et levende hAb, som ikke grunder sig pA vore onsker
eller fantasier, men pi hans dod og opstandelse. 

p. V. Hsier
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Evigheden
er begyndt
Der sidder en pottemager ved sin drejeskive.
Den ene krukke efter den anden bliver til under
hans hrender. Men undertiden mislykkes det for
ham. Leret vil ikke, som han vil. Vindt og
vrangt og skrevt bliver det. Da kaster han ikke
den stride klump fra sig. For ham er leret ikke
bare ler - men et fond af muligheder, der under
hans hander skal blive til virkelighed. Derfor
begynder han forfra - igen og igen.
Bil ledet er gammelt. Jeremias, profeten, brugte
det om Gud og hans folk. Gud selv er som pot-
temageren, der former om igen og om igen. I
det billede ligger ogsd historien om julen og om
pisken. Den klump ler, der hedder verden, ka-
stede Gud ikke hen i intethedens dynge. Men
han skabte nyt - igen og igen. Piskemorgen be-
tod nyskabelse. En ny Adam, en ren, uden no-
gen spalte i sit sind, stod frem af jord og stov.
Jesus hed han. Og i hans navn er der vej ind til
Gud .
Pottemageren begynder igen og igen. Det bety-
der noget mere.
Det skal nok passe, at der sidder nogle stykker
mellem os i dag og tenker: Tank, om man
uden noget tvivleri kur,ne tro pi det, piskeevan-
geliet fortaller ... men noget i mig er udenfor ...
og ind imellem er jeg bange for, at jeg selv en
dag stdr uden for det hele.
Da er det, som det gamle billede fdr nyt liv: Det
ler, der hedder en bedende tvivler, det tager pot-
temageren i sin hind. Han opgiver ikke. Han
danner igen og igen. Trods alle ujrevnheder i det
ler. Ja, om han sd p6 dit l ivs sidste dag mitte
sande, at heller ikke nu blev krukken ret, si ka-
ster han dig heller ikke da hen. Een gang endnu
former han, og da bliver alt rigtigt. Det sker in-
de i det, vi kalder >kodets opstandelse og det
evige l iv<.

Georg S. Geil

Det evige
livs hib -
Tanker pi Allehelgensdag.
Af sogneprest Chr. Andersen, Sanderum.

>Man trender heller ikke et lys og sretter det un-
der en skreppe, men pi en lysestage: Si skinner
det for alle dem. der er i huset.<
I er verdens lys, havde Jesus lige i forvejen sagt
til sine venner, der var samlet om ham. Lyset
fra ham skulle give genskin i dem. Fra ham
skulle de l6ne deres lys. Lysene i kirken skal
minde os om dette lys.
Den norske biskop, Ejvind Berggrav, var en-
gang i en kirke i Tana i Nordnorge, hvor han
skulle tale til bsrnene. Han gennemgik kirke-
bygningen med dem, og han sluttede med alte-
ret. >Men alterlysene, born, hvorfor har vi lys
pd alteret? Hvad betyder lysene?<
Da han havde sagt det, blev han straks betan-
kelig. Hvad ville han selv svare? Han kendte
nok den teologiske forklaring, at de to lys skulle
betyde LOVEN og EVANGELIET o.s.v....
men var det noget at byde born?
Da blev der et par sekunders stilhed. Si kom det
fra en lille gut:
>Lysene betyder hdb, det evige livs hib<.
Denne forklaring glemte biskoppen aldrig. Og
han skrev bagefter: Sporg s6, hvem der lrerte
mest ved overhoringen i Tana - biskoppen eller
bornene?
Allehelgensdag fejrer vi den forste sondag i
november. Ogsi her msder vi hdbet. Den dag
trenker vi serlig pA dem, der dode i troen pi
Gud. BAde de store helgener - og de af vore kre-
re. der ikke er mere.
Mdske sidder der en eller anden og indvendig
grreder over en tabt lykke. Denne lykke kan in-
tet menneske give dig tilbage. Men jeg kan sige
dig: Lykkelige du, fordi du har haft noget at
miste. Kun den, der ikke har noget at miste, kan
vare sorglos. Men til gengreld er han - eller hun -
ogs6 glredeslos. Hvad glede har vel den, der ej
kendte at grrede?
Men frelseren kan troste dig i den dybe sorg,
hvor alt synes morke. Hos ham er der et evigt
liv, hvor alt er lys og glrede. Tenk p6, hvad
drengen sagde om lysene pd alteret:
Lysene betyder hdb, det evige livs hib!



Sognet
og
menig-
hedsridet !

Kommentar
v. red. Arne G. Larsen,
Kristeligt Pressebureau.

Et af de miske oversete goder ved menigheds-
ridsvalget er muligheden for at fd folkekirke-
velgerne til at overveje SOGNETS betydning.
SOGNET danner den ydre ramme om folkekir-
ken, og isrer i storkommunernes tid kan det vre-
re formilstjenligt at erindre den sognemressige
identitet. Hvor kommunen er den administra-
tive ra.mme, er sognet trods alt pd en helt anden
mdde rammen om et lokalt frellesskab med fol-
kekirken som centrum - i mere end dn forstand!
Ordet SOGN 96r langt tilbage. Da nomaderne
for mange irhundreder siden efterhdnden slog
sig ned et bestemt sted for her at dyrke jorden,
blev de fastboende. Disse >boende< mennesker
blev i ental til en bonde - i flertal til bsnder! Her
opstod ikke blot et arbejdsmressigt frellesskab,
men et faellesskab om interesser i sivel fritid
som arbejdstid. Derfor begyndte man at opfare
huse til Guds rere - her ville man samles i glrede
og sorg -her ville man have et fallesskab, hvor
man kunne vedkende sig sin erkendelse af , at af
sig selv er mennesket intet. Derfor gudsdyrkel-
sen, som den tog fastere form gennem falles
opforelse af disse gudshuse, der er baggrunden
lbr vore kirker Danmark over.
De mennesker, der siledes i fellesskab byggede
en kirke, sogte altsi sammen i fritiden. Om dem
sagde man, at de sogte noget felles, og derfor
kom de til at bo i samme sogn, og ordet SOGN
har ganske enkelt sin oprindelse i at )soge(.

Hvor meget der end er rendret i de mange ir-
hundreder - sognet eksisterer stadig som ram-
men om den kirke, der i enhver henseende har
overlevet skiftende tider - ikke blot pi grund af
solide stenbygninger, men pi grund af det bud-
skab og det evangelium, mennesker bestandig
siden har sogt sammen om - omend det mdske
ofte nesten er ubevidst!
I 1980 kan SOGNET - folkekirken - menigheds-
ridsvalget sige nutidsmennesket noget om sam-
menheng, helhed og udfordring til sivel felles-
skab som initiativ.
Hvad er mere naturligt, end at man i sogn efter
sogn viser aktiv interesse for sammensetningen
af det menighedsrdd, der den 4. november 1980
skal valges for den kommende fireirige perio-
de! Der er ca. 2.175 sogne i Danmark med
knapt 20.000 menighedsridsmedlemmer, og
statistisk er 94 procent af Danmarks befolkning
medlemmer af folkekirken, omend valgretsal-
deren dog forst indtrreder ved de 18 6r!
Baggrunden for sognets irhundredgamle frel-
lesskab og mulighederne for at give dette falles-
skab nye iklredninger i 1980-erne i respekt for
hidtidige traditioner gor det kommende menig-
hedsridsvalg til et naturligt samtaleemne i sogn
efter sogn Danmark over - ogsd i Deres sogn!



Sondag den 28. september
(17 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 5. oktober
(18 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 12. oktober
(19 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 19. oktober
(20.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den26. oktober
(21 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 2. november
(Alle Helgens Dag)

Sondag den 9. november
(23.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 16. november
(24.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 23. november
(25.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 30. november
(1.  s .  i .  Advent)

Ronninge k l .  10,15

Rolfsted ingen gudstjeneste

Ronninge kl. 10, konf.

Rolfsted kl. 14

Ronninge kl. 9

Rol fs ted k l .  10,15

Ronninge k l .  10,15

Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 19,30
Ronninge ingen

Ronninge kl. 9

Rol fs ted k l .  10,15

Ronninge k l .  10,15,  bornegudst j .

Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 14
Ronninge ingen

Rol fs ted k l .  10,15

Ronninge k l .  19,30

Ronninge k l .  10,15

Rolfsted ingen

Forirskonfirmationer L981
Bakkegirdsskolens konfirman-
der: 12. april 1981.
Pilegirdsskolens konfirmander:
26. apr i l  1981.
Rolfsted skoles 7a og Lundsbjerg-
skolens konfirmander: 4. maj.
Rolfsted skoles 7b: 10. maj 1981.

Efterirskonfirmation
i Ronninge:

4. oktober 1981.

Konfirmandernes forreldre
indbydes til mode i prrestegirden
mandag den 6. okt.: 7bs foraldre
(Bakkegirdsskolen)
tirsdag den 7. okt.: 7as foraeldre
(Bakkegirdsskolen)
onsdag den 8. okt.: Pilegirdssko-
lens forreldre.
torsdag den 9. okt.: Forreldre til
Rolfsted skoles 7a og Lundsbjerg-
skolens konfirmander
fredag den 10. okt.: Forreldre til
Rolfsted skoles 7b.
Alle aftener kl. 19,30.

Prrestens trreffetid:
Som regel er jeg hjemme mellem
kl. 12 og 13 (undtagen mandag) og
torsdag mellem kl. 17 og 18.
Alle er velkomne i prrestegArden
ogsi uden for disse tider, men det
er sikrest at ringe i forvejen. Tele-
fon 38 11 56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen
til Rolfsted kirke

Manbedes ringe til FerritslevTaxi,
telf. 98 ll 22, dagen for den hel-
ligdag, man snsker at deltage i
gudstjenesten.

Kirkebilen
til Rsnninge kirke

Man bedes ringe til Connies Lille-
bil, telf. 38 13 08, dagen for den
helligdag, man snsker at deltage i
gudstjenesten.

N&ste nummer af kirkebladet udkommer

24.-2'1 . november 1980.

LANGESKOV BOGTRYKKERI APS

Gudstjenester

Efterirskonfirmander 1980:
Peter Karstensen, Klaus Haurballe Olesen, Ssren Flemming Pe-

dersen, Torben Soe Pedersen, Henrik Finn Sanderlund, Charlotte

Hansen, Heidi Amitsbsll Frederiksen.

Udgivet af sogneprrest Jens B. Olsen, Ronninge


