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En glrede
SE, JEG FORKYNDER jer en stor glrede, som skal
vrere for hele folket!
Det er julen. Den jul, som bide sentimentalitetens
nostalgi og kommercialismens forbrugerrres kappes
om at lregge beslag pi. Symbolikken i juleudsmyk-
ningen synes atlregge vregten mere pi hjerternes jul,
end pi budskabet om fred pi jorden, i mennesker,
der har Hans velbehag.
Og hvor har vi brug for den glrede. Og grund til at
vrere taknemmelige, nir vi nu et par dage kan stoppe
op, samle os lidt mere om glreden, lidt mindre miske
om alt det, som ikke mindst op til denne jul har stj6-
let vore tanker, overskygget vor julefred. Alt det,
som ogsi er vigtigt, og som vi ogsi som mennesker er
sat til at have medansvar for. Okonomien, oliekrisen,
vold og dod, magtkamp og ufred i en verden, hvor
mennesker ikke magter tilvrerelsen med hinanden.
Og dog. Julen er ikke en helle, ikke et fristed, isoleret
fra verden og alt det bedrovelige og onde. Det blev
netop jul, fordi verden er sidan, fordi mennesker ik-
ke magter denne tilvrerelse alene. Det blev jul, fordi
mennesker kom pi afstand af Gud. Jul, fordi Gud al-
ligevel elskede mennesker sidan, at Han, for at kalde
os tilbage, gav sin son, Jesus Kristus.
Derfor er julen heller ikke et fristed, vi kan eller skal
bruge til at gemme os bort fra verden i. De er der alle
sammen, problemerne, udfordringerne, ansvaret.
Men vi kunne bruge julen som hjalp til at fi det rette
perspektiv. Det, hvor vi ser os selv ikke som en oko-
nomisk krises og en egoistisk politisk og okonomisk
magtkamps ofre, fordi der rokkes lidt ved vor forkre-
lelses overflod, men sidan, at vi forstir os selv som
dem, der er priviligerede - og har ansvar i en verden,
hvor mennesker sulter og lider ondt. Jo, julen bar og-
si vrere hjerternes fest. Det glade, det levende frelles-
skabs fest mellem mennesker.



JUL
Af domprovst Ole Jensen, Maribo
Aldrig har der i de fire millioner ir, der har va-
ret mennesker pi jorden, levet en generation,
der som vores kan beherske verden og tilvrerel-
sen - med vores teknik og rigdom.
Og alligevel: Tilverelsen lader sig ikke beher-
ske. Vi kan organisere skolevresenet efter alver-
dens fornuftige forordninger og paragraffer -
alligevel f6r vi harvark og skoletrrethed - no-
gen steder elevvold mod lrererne. Vi kan organi-
sere socialforsorgen efter alle kunstens og en
human lovgivnings regler - alligevel oversvom-
mes samfundet med sociale tabere og med men-
nesker, der har mistet troen pi en fremtid for
dem selv og for os alle.
Livet kan ikke puttes ind i ordninger. Det bety-
der ikke, at vi skal holde op med at lave ordnin-
ger, ingenlunde. Men det betyder, at vi fsrst
bliver i stand til at skabe gode ordninger i sam-
fundet, hvis vi gor os klart, at livet og tilvrerel-
sen som sidan kan vi ikke fi orden pi. Livet er
langt megtigere og mere gidefuldt, end vi er til-
bojelige til at tro i vor verden af snusfornuft. Vi
vennes stedse til at gd ud fra, at den ordnende
snusfornuft kan klare alt.
De store bsrn her i huset har netop igen taget et
helt dogn i trrek, hvor de var opslugt af et eller
andet hulebyggeri i haven med hemmelig klub
og dokumenter o.s.v. Eventyret har loftet dem
frajorden, hevet dem ud afenhver orden og op
i tilverelsens mregtighed og gidefuldhed. Det
sker, hver gang born leger selvforglemmende.
I vor snusfornufts ordensverden er vi blevet rin-
gere og ringere til at feste. For hvad skal man
feste for, hvis alt, der er godt, er noget, vi men-
nesker selv har lavet med vor snusfornuft og or-
denssans? Feste gor man for livet som sidan,
det, som forares os, hvad enten vi har fortjent
det eller ej. Feste gar man for det, som ikke kan
bringes til orden eller pi snusfornuftig frelles-
n&vner. Feste gor man, fordi man ikke kan lade
v&re at elske dette besynderlige -uoverkommeli-
ge, til tider ligefrem grusomme og dog alligevel
fantastiske liv.
Derfor er det godt at holde jul. Her midt i vin-
termsrket vigner der hos alle os snusfornuftige
danske ordensmennesker en fornemmelse af li-
vets eventyrlighed. Julen er et af de sidste ste-
der, hvor denne fornemmelse stadig lever. Si
lad os opprioritere julen - ikke som velstands-
rres og reklamebrol, men som fest, som glade-
sudtryk, som udtryk for livsgledens eventyrlig-
hed.
Det er dybt i pagt med Jesu komme til verden,

Guds komme. For den. der holder hele dette
sprrengende og fantastiske og uoverkommelige
og eventyrl ige l iv i sin hAnd, det er Gud. Da Je-
sus kom, sluttede Gud sig ti l  os og tog byrden af
det uoverkommelige og grusomme pd sig. Han
gjorde det, for at vores glzede skal blive fuld-
kommen. for at festen for livet skal kunne bry-
de ud i lys lue. Derfor fejrer vi jul.

Begivenhed
Og det skete i de dage,
da bibelen var en bestseller
oversat til 197 sprog
og det nye testamente 60 gange til,

ot hele verden var bange:

for selvskabte kotastrofer,
inflationer, krige, ideologier,

for regnskyer - radioaktive -

og rumskibsflotiller,
der glader bort uden spor.

Da menneskemengden var Pd vej,

for merende s ig uhy rligt,

med fortidens tilintetgsrelsesleire bag sig

og foran sig fremskridtets ildovne,

da hele verden hver dag
blev provet af og veiet,
om atomst)rkebalancen var i orden,

harte man nogen sige:
Lad os gd til Bethlehem.
ARNIM JUHRE
Oversat af:  Er ik Skovmand



>Vise mrend
fra
Asterland(

De drog afsted efter stjernen hver fra sin kant.
Ved et stenet vadested modtes de. Ved Andens
tilskyndelse ventede de hverandre. Og ved et
maltid, som de forst velsignede, blev de venner
og Abnede deres hjerter for hverandre. Og si
>ledte< stjernen dem ti l krybben i Betlehem.

Johannes Jorgensen fortreller, hvorledes de
kom ti l barnets forste leje: >Langsomt n&rme-
de de sig. Sti l le knalede de ned. Gaverne bar de
frem. Og barnets moder tog mod gaverne og
rakte dem over skulderen ti l  sin mand, der stod
bagved. De provede ogsi at bede deres bon.
Kaspar bad, at krigen mAtte forsvinde fra jor-
den, Baltasar bad om, at der ikke mere mdtte
findes nogen sulten mund pA hele den vide jord.
Og Melchior - gamle, hvidhdrede Melchior -bad
ikke det gamle menneske med hoj rost og under
tArer om, at han ikke mitte se doden. Herre,
bad han, jeg er gammel nu, men ikke mret af
dage. Hver morgen er min sjal fuld af tak, for-
di jeg endnu en gang fir lov at ibne mine ojne
for dagens livsalige lys. Og hver aften, nir jeg
legger mig ti l  hvile, gruer jeg ved tanken om, at
Israfi l (den engel, der ta'r den doendes sjal i sin
varetregt) kan komme om natten og hoste mig,
som korn hostes med leen ti l  laden, eller som
ukrudt, der sankes sammen og kastes i i ldov-
nen. Herre, du Jodernes konge! Giv mig l iv! -
L iv !  -  L iv !<

Er ikke dette, hvad ogsd vi beder frelseren om:
Fred pi jord -brod pi jord - og l iv, ndr vi skal
smage doden. Sidan ender de syner, troen tren-
der i vort sind. Svrerd skal smedes ti l  plovjern.
Menneskene skal dele med hverandre og alle
vare brodre. Og livets konge skal vrere vort l iv i
dsdens stund. ->>Under den gamle konge af ,€ti-
opiens bon havde barnet rejst sig i vuggen og sA
nu fra den ene ti l  den anden af de tre fromme
pilgrimme. Og mens de sA, arbejdede de smd
fingre med et par halmstri, det havde trukket
frem af lejet, hvorpi det hvilede. Da Melchior
tav, havde barnet endt sit arbejde. Af strAene
havde det flettet tre kors - og rakte nu et kors til
hver af de hell ige tre konger.<

Si let og lyst fortalles det. Og dog: Det smilen-
de barn i krybben planter senere et kors foran

hver af sine venner - det kors, at bare Guds vil-
je frem i en verden, der trodser Gud.

Blom Salmonsen

Han fik
navnet Jesus...
Da otte dage var gdet, sd han skulle omsk@res,
fik han navnet Jesus, som han var kaldt afenge-
len, for han blev undfanget i moders liv.

(Luk. 2,21)

Nytirsdag er Jesu navnedag, fortaeller Lukas.
Da fik julens barn navn. Da fik iret samtidig
overskrift. Hans navn blev sat over hvert eneste
af mennskets Ar. ogsi det Ar, vi nu forlader, og
det, vi gAr ind i. Og derfor kaldte de gamle da
ogsi  hver t  Ar  et  >Herrens Ar<.
Han fik navnet Jesus. >Herren er frelse< bety-
der det. Og navnet er det samme, som Josva
bar, han som engang var Gudsfolket forer pi
vejen ind i det forjrettede land.
I Jesus har det nye Gudsfolk bide sin skaber og
sin forer p6-vejen mod det forjaettede land - pi
vej mod det ojeblik, hvor han er alt i alle, og al-
le er eet i ham.
I hans navn er frelsen samlet i en sum. I hans
navn ligger alt det, som den enkelte af menighe-
den lever af.
I Jesu navn er l ivets, frelsens, t i lgivelsens, tro-
ens og hdbets fylde samlet i eet. Og det navn,
man gav ham, gav han os at holde os ti l . Ved en
dobefont blev det sat som overskrift ogsd over
vore helt personlige 6r. I Jesu navn blev vi dobt.
Da fik vi det navn og alt, hvad det betyder, givet
ti l  dagligt brug alle vore 6r.
>Vi har fiet et godt nytir i d6ben<, kan Luther
sige, >lad os beholde det. Vi behover intet
mere.((
Vi behover intet mere. Heller ikke i det nye 6r,
vi nu skal gi ind i. Ikke mere, end hvad vi har
fAet og stadig fAr i hans navn.
Hans navn stAr over hvert af vore 6r. Ser vi t i l-
bage, kan vi gare det med tak. Ser vi frem, kan
vi gore det med hAb.
Glredelig nytir! - I Jesu navn!

Mopens Jensen



Sondag den27. November
(1.  s .  i  advent)

Sondag den 4. december
(2. s. i advent)

Sondag den 11. december
(3.  s .  i  advent)

Sondag den 18. december
(4. s. i advent)

Lardagden24. december
fiuleaften)

Sondag den 25. december
fiuledag)

Mandag den 26. december
(2. juledag)

Sondag den L. januar 1984
(nytdrsdag)

Sondag den 8. januar
( 1 .  s .  e .  H . 3  K . )

Sondag den 15.  januar
(2 .  s .  e .  H .3  K . )

Sondag den22.januar
(3 .  s .  e .  H .3  K . )

Sondag den 29. januar
(4 .  s .  e .  H .3  K . )

Sondag den 5. februar
( 5 .  s .  e .  H . 3  K . )

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Ronninge k l .  10,  15,  bornemusikgudsr j

Rol fsted k l .  19,30,  musikgudsr j .

Rol fs ted k l .  10,15
Ronninge k l .  14

Ronninge k l .  15,30
Rol fs ted k l .  16,30

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Ronninge kl. 9, Poul Willer
Rolfsted ingen

Ronninge k l .  10,15
Rolfsted kl. 14

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

Ronninge k l .  10,15
Rolfsted k l  .  14,  bornegud.r l .

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

Ronninge k l .  10,15
Rol fs ted k l .  19,30

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

Adventsmsde i
prEstegArden

sondag den27. november kl. 14.
Pensionister er velkomne til at
benytte kirkebilerne.

Konfirmandaftener i
prestegarden

Mandag den 28. december: Kon-
firmander fra Rolfsted skole og
Friskolen.
Tirsdag den29. december: Kon-
firmander fra Bakkegirdssko-
len.
Onsdag den 30. december: Kon-
firmander fra Pilegdrdsskolen.
Alle aftener kl. 19.

Ved musikgudstjenesten i Rolf-
sted kirke sondag den I l. decem-
ber kl. 19,30 medvirker Rolfsted
kor.

Ved bsrnemusikgudstjenesten i
Ronninge kirke samme sondag
kl. 10,15 medvirker et bornekor
og et blokflojtehold fra Bakke-
gdrdsskolen.

Prestens treffetid
Jeg er som regel hjemmd mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt torsdag mellem kl. 17 og
18. Man er velkommen i pra-
stegArden ogsi uden for disse ti-
der, men det er sikrest at ringe i
forvejen. Tlf. 38 1l 56,
Treffes ikke 10. og ll. septem-
ber.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev
Taxi, tlf. 98 ll 22, dagen for
den helligdag, man onsker at del-
tage 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.

Nreste nummer af kirkebladet udkommer
30/r-r/2.

Gudstjenester

Udgivet af sogneprast Jens B. Olsen, Ronninge
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