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)Herre, frels os!(
vi sidder i en jolle

pd et natsort ocean
der er ikke fyrskib
der er ikke tdgehorn
der er kun os i en jolle

Herre frels os
vi gdr under

vi sidder i en jolle

vi har kappet vores tov
vi hqr smidt en bqllqst
hvis verdi vi tvivler om

der er kun os i en jolle

Herre frels os
vi gdr under

vi sidder i en jolle

vi har ikke nogen kurs
vi har brendt vort sokort
vort kompas er odelagt
der er kun os i en jolle

Herre frels os
vi gdr under

vi sidder i en jolle

vi fdr aje pd et lys
en person hor stjernen
i sit lange sorte hdr
der er en lods i vor jolle

Herre frels os
vi gdr under
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Nar vi kommer til kort
Herre, vor Gud -

Ndr vi er bange, lad os da ikke fortvivle.
Ndr vi er besveget, lad os da ikke blive bitre.
Ndr vi falder, lad os da ikke blive liggende.
Ndr vorfornuft og vore krefter kommer til kort,
lad os da ikke gd til grunde.

Nej, lod os netop da fornemme din nerhed
og din kerlighed allersterkest.
Amen. KARL BARTH.

Da disciplene var bange, sov Jesus.
Men da Jesus var bange, sov disciplene. Det er
snarere et billede pi, at kirken ikke ved, hvor
faren kommer fra. Den forholdsvis ufarlige sej-
lads pd soen gav dem et chok. Men da det gode
var i fare, da han stod for at skulle mishandles
og henrettes, sov de trygt.
Han hjalp dem, men han hjalp ikke sig selv.
Det blev han ogsi hinet for, da han hang pA
korset: Andre har hari frelst, sil selvtan han ik-
ke frelse.
De sorgede for at redde sig selv.
Han sorgede ikke for at redde sig selv.
Da dodens bolger skyllede sammen om Jesus,
skete det ikke fordi han blev overvaldet, som
om han bukkede under for overmagten. Nej,
det var frivilligt - frivilligt gav han sig ind i den
sidste store kamp - og overvandt den sidste store
fjende, dsden.
Hvad enhver af os skal igennem, ved ingen. Vi
kender hverken livet eller doden pi forh6nd.
Ogsi vi mi bede: Frels os, for vi forgir.
Miske hverken i dag eller i morgen - men vi for-
96r - og der skal ikke sarlig hojebalger til for at
skremme livet af os. Vi kender hverken livet el-
ler doden pA forhdnd. Men vi ved, at Gud be-
holder det sidste ord, i livet og i doden. Efter
undergangen fojer Gud opstandelsen til.
Derfor: Hvad enten vi lever eller dor, er vi hans.
Hun storm og hav betvang, da han vandred pd
jord; men bsrnene leged ham ved barmen.
Det demoniske vil overvinde os - og rive os vak
fra hans ord. Det vil tage vores hib og tro, det

vil bilde os ind, at livet er et helvede. Men Evan-
geliet vil sige, ogsi til lidettroende: Du skal ikke
valge mellem eventyret og livet. Livet er even-
tyrligt. Guds lys falder pi det og gor hverdagen
til et under. Gud frelser dig fra alt, hvad der vil
true dit liv og legge det ode.

Hvis lyset ikke fandtes, kunne vi ingenting se.

Vi ser ikke kun lyset, men hele den verden, lyset
falder p6. Sidan er det med Guds lys, at se ver-
den ved det lys, er at se verden i tro og h6b, for
bornene og for os, der kaldes Guds born, i ond-
skabens, magtens og demonernes vold, men be-
friet fordi han er med os, bide nir vi mindst
kan sove - og faren er mindst - og nir vi sover
trygt, og faren er storst.

JOHANNES MOLLEHAVE (fra bogen DDoningehjem - De levendes land().

POUL JOHANSEN: Finde hjalp og trost.



Daben
Guds gave
Om ddben som Guds gave skriver domprovst
Soren Lodbjerg Hvas, Haderslev i Hoptrup
Hojskoles elevskrift:
Mon ikke alle foraldre har oplevet det som et
under, nir de forste gang stod med deres nyfad-
te barn i armene? En dyb taknemmelighed og
forundring fyldte sindet. Talen om livet som en
gave blev med 6t indlysende. I det nyfodte barn
blev det ibenbaret, at l ivet er storre, end vi fsr
vidste af. At l ivets horisont ikke afgranses af
vore tanker og fornuft.
NAr vi barer de smi ti l  dAb, skyldes det en vis-
hed om, at l ivet skylder vi ikke os selv. Gennem
ddben finder vor taknemmelighed over l ivet ud-
tryk - og l ivets Skaber bliver personlig og fir
navn for os: Gud Fader, Son og Hell igind. Og
dAben udtrykker, at barnet er person, uforveks-
lelig og uerstattelig, med navns nrevelse dobt i
den treenige Guds navn. Det er nu Guds barn,
forenet med Jesus Kristus i t id og evighed.
Nej ! Det forstAr vi ikke. Men i tro forlader vi os
pd, at kerligheden, som er Abenbaret i Jesu l iv
og stadfrstet i hans dod og opstandelse, er l i-
vet.
Fordi vi tror pA Gud, siger vi nej til mistvivlen
om livet. Nej til hdblosheden og ja til troen og
hibet og kerligheden. Det ja, som ved dobe-
fonten bliver sagt for det l i l le barn, rummer alt,
hvad vi hiber for dette barn. Dette hib henter
vi ikke ud af os selv. Det henter vi i troen pi, at
Gud har vist os sit hjertelag igennem Jesus. Det
stoler vi pi.
Derfor giver diben tryghed. Den er en kilde ti l
fred og ti l  glade, t i l  kraft og mod: >Se, hvor
stor en karlighed, Faderen har vist os, at vi md
kaldes Guds born,  og v i  er  det<.  (1.  Johs.  3,1) .
Den kerlighed omslutter os alle, og den lever vi
af sammen med hinanden.
Som foraldre mi vi dele ddbens gave med vore
born derved, at vi s6 godt og oprigtigt, vi kan,
prover at hjelpe bornene til at vokse op i den
tro, de er dsbt til at leve deres menneskeliv p6.

Fortelle dem om Jesus Kristus - om hans liv og
gerninger, si billedet af ham vinder styrke i de-
res sind. Lere dem at bede - og fra de er sm6 la-
de dem opleve sondagen som en serlig festlig og
lysende dag.
At opdrage et barn i kristen tro er at opdrage
det til frimodighed til livet. Det krrever hverken
ekspertviden eller eksaminer - men det ganske
enkle, at vi selv lever af dibens gave fra dag til
dag. pi den mAde fir ogsd gladen over livet en
ny.dimension. Vor forundring bliver ikke borte,
men den srttes ind i en sammenhang, hvor hi-
bet, som Gud i ddben har oprejst over tilverel-
sen, er den skabende og barende kraft.
Sddan horer diben og l ivet sammen. I sin god-
hed vil Gud, at vi skal leve i den sammenhang,
slutter domprovst Lodberg Hvas sin artikel.

Troen og
hibet
Hvornir tror vi pA Gud? Nir vr slet ikke forlan-
ger noget at tro pd, noget at holde os ti l , men
ganske ubetinget lever af hans ndde. Vi tror pA
syndernes forladelse, nir vi uden at bekymre os
for vor egen ret og retfrerdighed udelukkende
horer pi Guds fordring pd os. Vi tror pd Guds
ord, ndr vi i bekendelse af vor vantro og ulydig-
hed har vort liv i Guds krav pi os og derfor
handler pd Guds ord og det pd trods af os selv.
Vi h6ber pd Gud, n6r vi overJader alle vore for-
hdbninger ti l  doden, i hvis mhgt de jo ogsA er,
for kun at have Gud som vort hab. Vi forlader
os pi Gud, ndr vi bruger hvert sjeblik, vi lever,
til at stole pi ham, sA der overhovedet ingen tid
bliver til at bekymre os for os selv.
Evangeliet er kun alvor for os, ndr vi lever pi
det og handler pA det, ellers bruger vi det til at
stive os selv af med og sidder og dyrker vores
egne stemninger, vor tro pd os selv og vore for-
sogph at engagere Gud som tjener for vore on-
sker og dromme.

K. OLESEN LARSEN



Sondag den 13.  jun i
( 1 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 20.  jun i
(2 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 27.  jun i
(3 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 4.  ju l i
( 4 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag  den  I  l .  j u l i
( 5 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den lE.  ju l i
( 6 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 25.  ju l i
( 7 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den l. august
(8 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 8. august
(9 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 15.  august

(10 .  s .  e .  T r i n . )

Gudstjenester

Rol fs ted k l .  9
R o n n i n g e  k l .  1 0 , 1 5

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

Rol ls ted k l .  9
R o n n i n g e  k l .  1 0 , 1 5

Ro l f s ted  k l .  10 ,  I  5
Ronn inge  k l .  19 ,30

Rol fs ted 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
Ronn inge  k l .  10 ,15

Ronninge k l .  9 ,  Poul  Wi l ler
Rol fs ted ingen gudst j .

Rolfsted kl. 9, Poul Willer
Ronninge ingen gudstj.

Ranninge k l .  8 ,30,  Torben Karst ,
Marslev
Rolfsted ingen gudstj.

Jeg holder ferie fra 26. juli ti l 15.
august (begge dage incl.).
Henvendelser om kirkelige hand-
linger mi i dette tidsrum rettes til
sognepraest Poul Willer, Skelle-
rup ,  t l f .  35  l l  18 .
Attester kan fds ved henvendelse
til prastegirdens kontor i trrf-
fetiden. Her kan ogsi afleveres
fsdselsanmeldelser med tilhoren-
de attester.

Jens B. Olsen.

Konfirmationer i 1983
Ronninge:
Bakkegdrdsskolen 17. april.
Pilegirdsskolen 24. april.
Efter6rskonfirmation 2. oktober.
Rolfsted:
Rolfsted skole 7. a. l. maj

7 .  b . 8 .  m a j
Lundsbjergskolens konfirman-
der fordeler sig pi begge sonda-
ge.

Prrestens trreffetid
Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt'torsdag mellem kl. 17 og
18. Man er velkommen i pre-
steg6rden ogsd uden for disse ti-
der, men det er sikrest at ringe i
forvejen. Tlf. 38 I I 56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Ta-
xi, tlf. 98 ll 22, dagen for den
helligdag, man onsker at deltage
i gudstjenesten.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes ringe til Connies Lil-
lebil, tlf. 38 l3 08, dagen for den
helligdag, man onsker at deltage
i gudstjenesten.

Naste nummer af kirkebladet udkommer
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