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Flottninge At have et bagland
Af sogneprrest Anne M. Hviid, Osby.

Der findes et udtryk fra militrersproget, som hedder et bagland.
Et bagland er det, der l igger bag den krempende frontl inie. Uden
et sddant bagland vil fronten bukke under ved det forste fjendtl ige
angreb. Det er baglandets folk og forsyningslinier, som afgar,
hvordan en kamp falder ud. Fra baglandet ruller nyt materiel
frem ti l fronten. Til baglandet kan trret og siret mandskab trrekke
sig ti lbage og samle krrefter, far de sendes ud i i lden igen. Skont
gemt bag frontl inien er baglandet altsi det brerende element i en
kamp.

Baglandet er ogsd et brugbart udtryk n6r det fores over pi det per-
sonlige omrAde. Ethvert menneske har et bagland, nogle forsy-
ningslinier, som gor, at det kan holde ud at leve. Et sidant bag-
land kan vrere den forste barndom eller en karlighed, som kaster
sol og latter over hverdagen. Det kan vare naturen, bestemte ste-
der, som mejslede sig ind i erindringen. Et bagland, som bliver t i l
en varig rigdom, er vel forst og fremmest mennesker, man blev
bundet ti l  i  drenes lob. Ens bagland er den personlige helhed, man
tanker og handler ud fra, nir man tager sti l l ing ti l  det, der moder
6n. Uden et bagland at ose af bliver vore tanker og ord magre og
perspektivlose. Vi bliver robotter uden dybde og 6nd.

I stedet for bagland bruger Jesus billedet med vintrreet og dets
grene. Vintrreets starnme er det baerende element, det, der sender
kraft og saft ud ti l  de mindste grene. En gren kan ikke leve og ba-
re frugt, hvis dets forbindelse med stamrnen kappes af. Sd visner
den og samles op som affaldsbrrende. Jesu tale om sig selv som
treet og os som grenene handler om, hvad det vil sige at vrere kri-
sten. Vi skal ikke spilde tiden med orkeslose grublerier over l ivets
mening og med moralske anstrengelser for at blive en gren, der
sidder pi det levende tra. Det er selvsagt ikke noget, vi selv kan
ordne. I stedet skal vi vende blikket mod kirkens dobefont som
det sted, hvor Kristus selv anbragte os pd traet. Ddr blev Guds
karlighed synlig over os. Han har sat os til at leve dette vidunder-
l ige l iv i opstandelseshibet.

Mere mening eller rigere bagland behoves ikke.
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GudsrigOt stir
videbent

2. Tim.2,4
>>Har De interesse i at finde et fristed, hvor De
kan dyrke Deres etiske interesser under venska-
belige og hyggelige former... sd henvend Dem
til os<, sidan hed det en dag i en annonce fra en
broderorden, der sogte nye medlemmer. Men
derefter stod der si: >>Det eneste vi betinger os,
er, at De har fsrt en pletfri vandel og er fyldt 25
6r.<
Det var altsi ikke enhver, man brsd sig om at
vere i slue sammen med. Det skulle vrere folk
af en vis kvalitet. Kunne en anden 6n si have
meldt sig? Det med alderen lod sig let klare.
Men en >pletfri vandel< - hvem kan stille med
en sidan en?
Hvor er man med den slags betingelser langt
borte fra Ham, der sagde: >Jeg er ikke kommet
for at kalde retfrerdige; men syndere vil jeg kal-
de til at vende om<< (Lukas 5,32).
I en gammel bsn hedder det: >Herre, led efter
dem, som ikke selv kan finde dig.< Vi behover
ikke at vere i tvivl om, at just sidan en banhs-
rer Jesus. For da Han vandrede om hernede,
var det altid det, der li ham pi sinde: at drage
alle slags mennesker til sig.
Ogsd i dag kalder Jesus gennem sit ord ad alle -
visselig ogsi bide ad dem, der ikke har fsrt en
>pletfri vandel<, og ad dem, der ikke har vilje
eller evne til selv at finde Ham. Og han indby-
der ikke blot til samv@r >under hyggelige og
venskabelige former>, men til et liv under en
iben himmel i pagt med nidens Gud.
>Jeg er ikke kommet for at kalde ad retfrerdige;
men syndere kalder jeg til omvendelse<. Ja, for
>Gud vil, at alle mennesker skal frelses og kom-
me til sandheds erkendelse<. Jeg synes, at dette
sidste er et af de dejligste og mest befriende ord,
vi har i hele den hellige Skrift.
Ikke desto mindre har man ofte i kirkens histo-
rie vreret optaget af forudbestemmelsestanken
(predestinationen) pi en sidan mide, at man
har regnet med, at nogle er forudbestemt til
frelse, mens andre er forudbestemt til fortabel-
se: d.v.s. til evigt at komme bort fra livets Gud.
Men lad det nu vrere. det med kirkehistorien.
Langt tungere er det, nir det sporgsmdl beva-
ger sig i ens eget sind: Er der liv og frelse for si-
dan en som mig? Jeg som jo slet ikke har levet,
si det blev Gud til en smule ere og til lidt op-

muntring for mennesker pd min vej? Ak, der
kan vrere dage, hvor man slet ikke kan blive et
sidant -rimeligt - sporgsmil kvit.
Men holder vi os si til Biblens klare udsagn - jeg
ved godt, at der er enkelte ord, der kan tolkes
anderledes - si er der ikke noget at tage fejl af:
Gud vil, at olle mennesker skal frelses.
Vi andre, vi sorterer jo hinanden i gode og on-
de, i vellykkede og mislykkede og miske ogsi i
overfladiske og i meget dybe naturer. Men over
for Gud er vi alle lige og har alle akkurat samme
mulighed. Hver eneste af os er da ogsi - for at
bruge et bibelsk udtryk: dyrekobte. Til enhver
af os lyder det derfor: Hvem du end er, du er
forudbestemt til frelse og evigt liv. Nej, man
kan ikke se det pi dig; men netop sidan forhol-
der det sig.
Nu kommer Han si i sit ord til os og sporger,
om vi vil hsre dette helt utrolige, men forjret-
tende; og ibne vore fattige hjerter og sind der-
for. Han sporger altsi ikke: Hvordan har du
klaret dit liv; har der veret en smule fremgang i
det, eller er du kommet aldeles til kort? Nej,
han sporger kun om dette ene: Vil du piny hore
nddens ord og holde fast ved det?

Johannes Miller

Det urolige
menneske
Af Borge Roesen, domprovst

Mennesket er et underligt uroligt v€sen. Aldrig
tilfreds. Setter sig altid nye mdl.
Dyrene har det anderledes. De finder sig i deres
skrebne.
Men mennesket - Vi har alle sammen en drom i
os om en tilvrerelse uden grid og sorg, uden
nederlag og skuffelser, uden krig og vold og
uret. Drsmmen om Det tabte Paradis kalder vi
den.
Den drom drommes ogsi i disse ir, miske mere
hedt end lange, selv om vi nok kalder den noget
andet: drommen om den tid, hvor fornuften har
sejret eller hvor de bedste og mest predagogiske
opdragelsesprincipper har forandret det aggres-
sive barn til det gode barn. Eller den tid, hvor
de ydre forhold.er rendrede, hvor autoriteterne,
kapitalismen'og alle de andre for$ervsmagter
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ikke lrengere fir lov at hindre det gode menne-
ske i at vere godt.
I den skuffelse, som breder sig, blander der sig
ofte en foragt for det menneske, som ikke lod
sig forbedre og for det almindelige hverdagsliv
med dets arbejde og fritid. Sammenlignet med
drsmmen om det gode menneske og det gode liv
tager hverdagen sig kun jammerligt ud. Nogle
kaster sig ud i en ny sogen efter noget, der kan
fylde tomheden ud. Man soger indre fylde, ud-
videlse af bevidstheden, som Ostens mystikere
taler om. Talrige religiose bevagelser, kristelige
si vel som ikke kristelige, stir parat med tilbud
om oplevelser og mening og frelse.
Jo, sandelig. Der er godt med uro og utilfreds-
hed.

Og midt i al denne utilmodige sogen ligger si
vore kirker, i sogn ved sogn. Mere end 2000 i
tal.
Og man kan si nok sporge sig selv, hvad disse
kirker egentlig skal. Om de har et arinde.
Det, vi moder i kirken, er fortallingen om en
mand, som pi Guds vegne var trofast mod livet,
ja elskede det. Det er noget af det uforglemmeli-
ge ved Jesus-skikkelsen, at for ham drejede det
sig altid om mennesket i dag og om dets hver-
dag. Og hvor han msdte mennesker, som af en
eller anden grund vendte ryggen til hverdagens
banale ansvar, skulle han snart fi dem trukket
ned pi jorden igen, ned til mennesket. Denne
respekt for mennesket pa godt og ondt mA der
v@re nogen, der stdr fast pi. Respekt ogsi for
det menneske, der er anderledes end de vedtag-
ne normer foreskriver, og som vil have lov at
vrere anderledes og skal have lov til det.
Hvor denne respekt ikke holdes i live, fir mani-
pulationen og formynderiet frit spil. Derfor er
det sd vigtigt med denne kirke.
Og sammen med denne agtelse for mennesket
hsrer si ogs6, hvad Vor Herre siger om hvert
menneskes ansvar for, hvad han/hun gor med
sit liv og med sin nestes liv.
Agtelse og ansvar er to sider af den samme sag.

Helligdagen
Meningen med helligdagen er, at den skal minde
om, at alle dage er hellige. Men i samme ojeblik
alle dage virkelig var hellige, ville der ingen be-
stemt helligdag vere.
Kunne vi si ikke afskaffe disse serlige helligda-
ge? Er de i virkeligheden ikke en hindring for
sand religion? Pi en mide er de det. SA lrenge
sondagen eksisterer, vil der ogsd altid eksistere
sondagsreligion, d.v.s. en religion som tager
sondagen forfrengeligt, berer sig ad >>som om
salighedens sag var den ugedags alene<<
(Grundtvig i salme 371). Alligevel kan de ser-
ligt religiose funktioner ikke undveres. Afskaf-
felsen af en srerlig helligdag ville ikke rnedfore,
at alle dage blev hellige, men snarere at ingen
blev det. Det srerligt religiose er nodvendigt for
at befordre det sandt religiose.
Fra domprovst R. Arendts bog: Trenkning og
tro.



Sondag den 10. oktober
(18 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 17. oktober
(19 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den24. oktober
(20.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 31. oktober
(21 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 7. november
(Alle Helgens dag)

Sondag den 14. november
(23.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 21. november
(24.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 28. november
(1.  s .  i  advent)

Gudstjenester

Rolfsted kl. 9 Poul Willer
Ronninge ingen gudstj.

R.olfsted kl. 9
Ronninge k l .  I  0 ,  I  5

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

Rolfsted kl. 9
Ronn inge  k l .  10 ,15

Ronninge k l .  19,30 Poul  wi l ler
Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,  l5

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

Rolfsted kl. 9
Ranninge k l .  10,15

Konfirmandernes foreldre
indbyd'es til mode i prestegir-
den.
Tirsdag den 12. oktober kl.
I 9,30: Bakkegirdsskolen.
Onsdag den 13. oktober kl.
19,30: Pilegirdsskolen.
Torsdag den 14. oktober kl.
19,30: Rolfsted skole og Lunds-
bjergskolen.

Efterirsmsde i
prEstegirden

fredag den 15. oktober kl. 19,30.
Emne: Steen Steensen Blicher i
anledning af 200 6ret for hans
fodsel. - Alle er velkomne.

Adventsmsde for
pensionister

Prrstegirden den 28. november
kl. 14. - Alle pensionister er vel-
komne. - Kirkebilerne kan be-
nyttes.

Musikgudstjenesten
i Rolfsted kirke er fastsat til son-
dag den 12. december f1l. 19,30.

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 pre-
stegirden ogsA uden for disse ti-
der, men det er sikrest at ringe i
forvejen. Tlf. 38 1l 56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Ta-
xi, tlf. 98 ll 22, dagen for den
helligdag, man snsker 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.

Naste nummer af kirkebladet udkommer
22.-24. november 1982Udgivet af sogneprrst Jens B. Olsen, Ronninge
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