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Folkekirken og de ))nye religioner<
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For nogen tid siden fik jeg et brev fra Scientologys kontor i Ko-
benhavn,  hvor i  jeg b lev spurgt ,  hvor for  io lkeki rken ikke var  nterc
tolerant overfor de sikaldte nye religioner.

Jeg svarede med et brev, som miske kan have interesse ogsi for
k i rkebladets lasere:
>De sporger  i  Deres brev,  >hvor for  de lu therske og evangel iske
ki rker  er  s i  in to lerante over for  de nye re l ig ioner  i  deres h jemlan-
de,  ndr  de v i l le  vrere opror te,  hv is  deres miss ionsarbejde b lev ud-
sat  for  l ignende angreb i  f remmede lande<.

Dert i l  kan jeg svare,  at  problemet er  forker t .s t i l le t .  Den danske
Folkeki rke onsker  ikke at  l regge h indr inger  i  ve jen for  hverken
Transcendental L4editations eller Scientologys missionsarbejde.

Hvad man f ra fo lkeki rkens s ide protesterer  imod er ,  at  d isse be-
vegelser  ikke udgiver  s ig for  det ,  de er .  Transcendenta l  Medi tat i -
on soger at  sk ju le,  at  den i  v i rke l igheden er  et  s tykke h induist isk
re l ig ion og g iver  s ig i  s tedet  ud for  et  s tykke medic insk behand-
ling, som nogle interesserede blandt lregerne ligefrem onsker at
kunne ord inere pd sygesikr ingens regning.  Sciento logy forer  s ig
f rem som en form for  kr is tendom ved at  ka lde s ig k i rke,  hv i lket  jo
er  et  navn pA et  kr is tens samfund.  Det  har  man protesteret  imod,
ford i  man ikke f inder ,  at  Sciento logy med ret te kan betegnes som
kr is tendom.
Skul le  man drage en paral le l  t i l  s i tuat ionen i lnd ien f .cks. ,  mi t te
man trenke sig, at den kristne mission derude gav sig ud for en
form for hinduisme og forsogte at infi l trere de indiske templer. I
si fald vil le der intet veere at indvende imod, at man fra hindui-
s t i sk  s i de  p ro tes te rede .

Der er  a l tsd ikke ta le om, at  fo lkeki rken soger at  s tandse TM's e l -
ler Scientologys arbejde. Men folkekirkens prrster og andre mi
vel have lov ti l  at sige, at de ikke anser Scientology for kristen-
dom, og ti l  at pdpege, at TM vitterl igt er et stykke religion og der-
for ikke horer hjemme under sundhedsvresenet.
Problemer l igger derfor ikke i, at man ikke vil tolerere disse beva-
gelsers arbejde, men i, at disse bevagelser giver sig ud for noget
andet  end det ,  de er<.

Domprovst Rudolph Arendt, Odense.
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At falde i forundring
Mon det er giet andre som mig? Jeg folte lange meditation
som et fremmed ord, et begreb, som ikke rigtigt sagde mig
noget. Jeg vidste vel si nogenlunde, hvad det betod rent
sprogligr, men det kom mig personligt ikke rigtigt ved.
Og jeg mente, at kristen meditation kun var noget for klo-
sterfolk i deres stille celler, eller for praster, der kunne gA
op i deres stille studerevarelse, som li godt isoleret i den an-
den ende af prestegArden. Eller mAske for teologer og andre
specielt interesserede folk, som kunne rejse til )retrate( el-
ler >stille dage< af og til.
Jeg tenkte pA det med en vis misundelse, for jeg levede i en
travl hverdag med mange smA og store krav og pligter og
utallige afbrydelser, som ikke levnede mig tid til mange stille
stunder. Jeg havde fAet rollen som Martha og misundte Ma-
ria.
EfterhAnden som jeg blev aldre, kom der mere ro over til-
varelsen, men adferdsmsnstret fra de travle Ar har praget
mig dybt og kan stadig forstyrre de stille stunder, jeg har ind
imellem. Selv i de vagne nattetimer, som jeg nu har lart at
kende og bruge, hvor alt er stille og morkt omkring mig,
kan forstyrrende tanker ikke udelukkes, ogsi d6r kraves
bAde vilje og energi for at det skal blive til noget, der ligner
meditation, hvor sindet kan samle sig i en bestemt retning.
Men fornylig horte jeg meditation defineret som undren, at
faide i forundring, og det lukkede en dor op for mig. MAske
har jeg mange gange mediteret, uden at vare klar over det,
for jeg har hele livet igennem kunnet undre mig og falde i
forundring, sA over 6t og sd over et andet, maske oftest ska-
bervarkets mange forunderligheder - lige fra et nyfodt
barns lille fuldkomne hAnd til den evige sne pA hoje klippe-
tinder. - Hvis det var at meditere, sA vidste jeg, hvad medita-
tion var.
En dejlig sommerdag for mange Ar siden stod jeg en formid-
dag langt oppe i prastegirdshaven og frydede mig over sol-
skinnet, fuglesangen og al naturens herlighed. Jeg var helt
bogstaveligt faldet i >forundring<. Og jeg mi have st6et
meget stille, for pludselig kom en lille svale og satte sig pA
min skulder. Jeg husker tydeligt det lille bump - og har vel
gjort en uvilkArlig bevagelse, for den floj straks igen, men
jeg folte det som et klap pe skulderen, som et kartegn, er
glimt af evighed, og det fyldte mig med en forunderlig gle-
de.
Og i erindringen om denne lille begivenhed gdr det pludselig
op for mig, at vor hsjt elskede salme >Op al den ting, som
Gud har gjort< jo er den dejligste meditation over skaber-
verkets vidunderlighed. Men sAdanne oplevelser kan fsrst
blive til kristen meditation, nAr jeg erkender Skaberen bag
det skabte og min undren sldr over i tak og lovprisning af
Ham.

Der er meget andet end det srnukke og gledelige i tilverel-
sen, som kan give anledning til undren og eftertanke. Er det
ikke ogsA meditation at undres og foruroliges dybt over
smerten, lidelsen og det onde? Det har vi desvarre sd rigeligt
anledning til, og mange gange overskygger det langt det go-
de og smukke. Og nAr jeg fordyber mig i disse tanker, ender
jeg ofte med at meditere over Jesu lidelse og frelsens myste-
rium, og sd er jeg ude pd det dybe vand, hvor jeg slet ikke
kan bunde.
Hvorfor er det sA meget sverere at fatte frelsens mysterium
end skabelsens forunderlighed? - Begge dele gAr dog langt
over vor forstand og fatte-evne. Vi har kun en fornemmelse
af; arvi har ftet fat i de ydeiste frynser af noget meget stort.
Og s6 munder ogsA disse meditationer ud i en dyb taknem-
melighed over, at Gud pd markelig vis har banet vej fra sig
selv til os, og at han har givet os lov til at gd den vej til ham
og tale til ham, som bsrn taler til dereS fader.
Mangler der i denne >trosbekendelse< ikke det tredie led:
HelligAnden? Nej, den har da varet der hele tiden. ledet vo-
re tanker, vor meditation ud over os selv, ledet os ind for
Guds ansigt. Ellers var det mAske nok blevet til meditation
-men ikke til kristen meditation. Luther siger i sin forklaring
til tredie trosartikel: >Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og
kraft kan tro pA Jesu Kristus, min Herre, eller komme til
ham, men HelligAnden har.kaldet mig ved evangeliet, har
oplyst mig med sine gaver.. .(<.

Ellen Lissner.



Bryllupikirke-eller?
Af pastor Anni Leth, Roskilde.

>>Ja, hvis jeg skulle have vrret i hvid kjole, og vi
skulle have haft stor fest, si var vi kornmet i kir-
ke - men nu gik vi pi ridhuset i stedet...<<.
Den setning har jeg hort si mange gange, men
jeg forstir den ikke. For hvad har pikladning
og antal gaster med kirke eller ridhus at gare?
Almindeligt toj er naturligvis lige si velkom-
ment i kirken som >>festskrud< (og ikke bare til
>formiddagsbryllupper<) - hvem skal bestemme
det, andre end brudeparret?
Og vores dejlige gamle kirke er lige dejlig at hol-
de bryllup i, om man har 3 grester eller 20-30
med. Jeg har haft flere bryllupper med 3 og 5
gaster og har syntes, det var en meget hojtidelig
og personlig halv time - og brudeparrene sagde
det ogsi!
Hvis man snsker at komme helt alene 2, kan
man naturligvis ogsd det - si bliver organist og
kirketjener blot indskrevet som vidner.
Fsr i tiden syntes man heller ikke, at gravide
brude kunne komme i kirke - de tanker tror jeg
ikke findes mere - hvis ikke vi skulle glede os
over de smA born i kirken, hvor s6?
Jeg ved, nogle ikke bryder sig om at komme i
kirke, nir de skal giftes 2. gang: ) Man kan da
ikke love at elske >til doden jer skiller< igen<.
Efter de fleste presters mening kan man det
godt - for det er jo ikke et lofte, man kan vide,
om man kan holde 30-40 Ar frem i tiden. Man
onsker det og mener det, nir man gifter sig,
men livet kan bringe sA meget, der ikke kan vi-
des eller overskues pi ens bryllupsdag - men
Gud vil have med os at gore altid, ogs6 selv
om...
Ridhus - kirke? For mig har det noget med kri-
stendom at gore, at kirken har tid til sine med-
lemmer og tid til at vare personlig. Hos os kom-
mer vi 6 mennesker: Organist, 3 korsangere,
kirketjener og prest for at gore det hojtideligt
og festligt for brudeparret - der synges salmer,
de 2 har vrret med til at valge, og prasten hol-
der en tale til dem personligt. Grundlaget for
den er jo en samtale, man har med brudeparret
far brylluppet - om ritualet, om praktiske ting,
men man kan nA at tale om mange andre ting
ogs6.
Jeg synes, det er en god mide at lrere sin prrest
at kende pi - der kan komme andre tider i ens
liv, glredelige og sorgelige, hvor man fir brug
for ham eller hende - og jeg synes selv, det si er
en god baggrund, at man kender hinanden og
har talt godt sammen far.

Til hverdagsbrug
Om ogsA bjergene viger,
om ogse hajene rokkes,
min kerlighed viger ej fra dig,
min fredspagt rokkes ikke,
si siger Herren,
din forbarmer. Esajas 54, 10.

Siledes elskede Gud verden,
at han gav sin Son
den enbirne, for at enhver,
som tror pi ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv.

Johannes 3, 16.

Lovet vare Herren!
Fra dag til dag barer han
vore byrder;
Gud er vor frelse. Salme 6E, 20,



Sondag den 16.  august
(9 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 23.  august
( 1 0 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 30.  augusl
( l  l .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 6.  september
( 1 2 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 13.  september
( 1 3 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 20. september
( 1 4 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den2l . september
( 1 5 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 4.  oktober
( 1 6 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 11.  oktober
( 1 7 .  s .  e .  t r i n . )

Gudstjenester
ROnninge k l .  l4  p"r ,u,  T.  Karsr .  Marslev
Rolfsted ingen gudstjeneste

Rolfsted kl. l4 r '.r<u.,r
Rann ingc  i ngen  guds t j enes te

Ronn inge  k l .  19 ,30
I ) a s t o r  I ' o u l  W i l l e r ,  S k e l l c r u p

R o l i s e t d  k l . 9
Ronn inge  k l .  10 ,15

Ronninge k l .  9
Ro l f s ted  k l .  10 ,15

Rol fs ted k l .  9
Ronninge k l .  10,15,  bornegudst j .

Ronninge k l .  9
Ro l f s ted  k l .  10 ,15

Ronninge k l .  10,  konf i rmat ion
Rol fs ted k l .  19,30

R o n n i n g e  k l .  9
Ro l f s ted  k l .  10 ,15

I prrestens ferie
fra 10. til 30. august (begge dage
incl.) traffes kirkebogsfsreren i
prrestegdrden i den sedvanlige
treffetid. - Henvendelser om
evt. begravelser til sogneprest P.
Willer, Skellerup, tlf. 35 ll 18.

Efterirskonfirmationen
4. oktober l98l: Hans Henriksen. Per
Kristensen, Frank Staunstrup, Lars
Wiirtz, Susanne Christensen, Lisbeth
Dvinge Johansen, Mette Mose Nielsen,
Anette Pedersen.

Konfirmationer i 1982:
Ronninge sogn: 18. april (BakkegArds-
skolen). 25. april (PilegArdsskolen). - Ef-
terir :  3. oktober.
Rolfsted sogn: 2. maj (Rolfsted skole). 9.
mai(I-rmdsbjergs kolen).

Sygehusbesog
Da sygehusene ikke mere giver
prcsterne besked om indlaggel-
ser, vil jeg gerne bede familie og
venner oplyse mig om, nir nogle
fra sognene er indlagt og onsker
mit besog.

Prestens treffetid
Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt torsdag mellem kl. 17 og
18. Man er velkommen i pra-
stegirden ogsi uden for disse ti-
der, men det er sikrest at ringe i
forvejen. Tlf. 38 ll 56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen til Rolfsted kirke
Man bedes ringe til Ferritslev Ta-
xi, t l f. 98 l l 22, dagen for den
helligdag, m-aq-onsker-at-deltage
i gudstjenesten.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes ringe til Connies Lil-
lebil, tlf. 38 13 08, dagen for den
helligdag, man onsker at deltage
i gudstjenesten.

Neeste nummer af kirkebladet udkommer
5.-7.  oktober l98lUdgivet af sogneprrst Jens B. Olsen, Ronninge
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