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Hver sondag bekender vi med apostlene: Vi tror pi Hell igdn-
den! Men der vil vrere serlig klang over disse ord i pinsen. For
pinsen betsd, at den opstandne Herre igen var iblandt sine dis-
c ip le.
Og dette: Vi tror pA Hell iginden, betyder, at vi tror pi, at Kri-
stus er hos os og gqr sin gerning iblandt os. Vi tror pi hans un-
derfulde nrrvrerelse. Vi tror, at han stadig gor sit ord levende,
stadig er ved dobefont og nadverbord og stadig gor sin gerning
i menneskesind og skaber sig tjenere.
Vi tror, at han stadig samler sig en menighed.
Vi tror pi Hell iginden! Det betyder, at vi tror pA underet. Vi
tror pA, at niir vi samles i kirken, er vi ikke bare nogle menne-
sker sammen, men han er der. Ndr vi beder i vort lonkammer,
sender vi ikke blot nogle ord op imod himlen, men han kom-
mer ti l  os. Nir vi gir ud i hans arbejde, er vi ikke alene, men
han er med os. Ja, for vi ved godt, at vi ogsi skal arbejde. Vi
skal forkynde hans evangelium, vidne om hans gerninger, dobe
og holde altergang i hans navn. Men ved vi ogs6, at det egentli-
ge arbejde gar han selv ved Hell iginden, aldeles suverant, nir
og hvis han vil. Derfor bliver vi aldrig herrer over hans evange-
Iium, over hans sakramenter eller hans sager i det hele taget, vi
er blot ringe hindlangere. Og derfor har vi aldrig grund ti l  at
v€re store pdL det, men md altid bede ham forbarme sig og
komme ti l stede ved Hell igdnden.
Vi tror pA Hell ig6nden! Hvor er der befrielse og tryghed i den-
ne tro. Sd er det ikke os, der skal skabe troen, hverken i os selv
eller i andre, han vil gare det. Det er ikke os, der skal bevare os
selv i troen, han vil gare det.
Derfor skal vi takke Hell igAnden og bede:

Flonninge
-so9t2

Gud Faders And! Kom til os ned
med Himlens ild: Guds kerlighed!
leg pd vor tunge nddens rost
med livets ord til evig trost.

Baylum Andersen.



Fra piske til pinse
Af sogneprrest Dagny Bach, Sanderum.

I t iden mellem pAske og pinse understreger kir-
keirets tekster Jesu mode med disciplene efter
opstandelsen.
Han kom ti l dem, ndr de var samlede ti l  gudstje-
neste og i ibenbarede sig for dem som den leven-
de Kristus. Det skete ogs6, at Jesus Abenbarede
sig for dem enkeltvis, siidan som vi f.eks. l.
sondag efter p6ske hsrer om hans mode med
Thomas, der ikke vil le nojes med det, de andre
fortalte ham.
Han oplevede, at Jesus kom ti l ham pi en srerlig
mide. Al fortvivlelse og skuffelse smeltede bort
i det personlige mode med Jesus, og fra hans
indre brod bekendelsen frem: Min Herre og min
Gud.
Undertiden kan man undres over, hvorfor Jesus
kom ti l dem i synlig skikkelse for derefter at
forsvinde for deres ojne.
Nogle vil gerne vrre fri for disse apostelberet-
ninger. Andre havder derimod, at havde vi ikke

haft dem, havde vi sikkert heller ikke haft ned-
skrevet en beretning om manden: Jesus fra Na-
zareth.
Fundamentet t i l  den kristne kirke blev netop
l,agt i modet med den korsfestede og opstandne
Herre. Det var ogs6 der, de kristne larte, at kir-
kens vilkdr er at leve i tro. Det var l igeledes i
msdet med den levende, narvarende Herre, at
de fik pAbud om at bare vidnesbyrdet med ud
over den hele jord.
Det kan vi bl.a. lrese om i Lukas-evangeliet kap.
24. I slutningen af dette kapitel fortelles om
den sidste gang, Jesus viste sig synlig for discip-
Iene.
>Og det skete, mens Han velsignede dem, skil-
tes han fra dem og oploftedes ti l  Himmelen<.
(Vers 5l). - SAdan md vi tro, at hans velsignende
hrnder er lsftet over os, der er arvtagere og
samtidig dem, der skal viderebringe det glade
budskab:  Jesus lever !



Vd os, offi vi laver Det levende ord
om pi evangeliet!

Af pastor Eskild R. Kraglund, Berlin.

Vi har nok alle truffet pA det synspunkt, ja, md-
ske har vi selv haft det, at >diben bsr vente,
indtil man er blevet sA moden, at man personligt
kan 96 ind for den<.
Denne tankegang er ingenlunde ny. Det var det
samme, der rsrte sig i disciplene, da de truede
ad dem, der bar nogle smd bsrn til Jesus for, at
han skulle rore ved dem. Thi for disciplene var
det at fi del i Gudsriget et sporgsmil om indelig
modenhed og vardighed, og nogen sAdan ansd
de ikke bsrnene for at vare i besiddelse af,
hvorfor de altsd mente. at bornene m6tte vente.
Siledes mener ogsd en del i dag, hvor ydermere
en begrundelse ser ud til at vare kommet til ste-
de, nemlig den, at man mener, at bornene skal
gives mulighed for at tage stilling til og vurdere -
ikke alene, om de vil dabes eller ej, heller ikke,
om de til sin tid som dsbte vil lade sig konfirme-
re - nej, i en del tilfrelde ligger der nok den hold-
ning bag, at barnet til sin tid selv skal have lov
at afgore, om det overhovedet frem for kristen-
dommen vil foretrrkke en af de mange religio-
ner og l ivsanskuelser, der er pd markedet.

Men hvilke grunde foraldre end mitte fore
frem over for det, der nu engang er og bliver d6-
bens gave, si er der dog, nir diben gores ti l  et
eller andet modenhedsanliggende, dertil kun at
sige, at de samme foraldre derved stiller betin-
gelser for denne gaves modtagelse - betingelser,
som Gud ikke sti l ler!
Tvartimod forkynder d6ben, at den er Guds be-
tingelseslose gave til mennesket og siledes uden
nogetsomhelst krav om kendetegn for det men-
neske, der modtager ddben, heller ikke, om det
er ungt eller gammelt. Dog: i dets totale afhan-
gighed af foraldrene og de voksne kommer det
lille barn til at fremstd som noget srerligt, hvad
angAr indgangen til Gudsriget. Og det var netop
her, at der til hovmodige voksne af en vred og
harmfuld Jesus m6tte siges, Markus 10, 14-15:
>Lad de sm6 born komme ti l mig. Dem mi I ik-
ke hindre, thi Guds rige horer sidanne til. San-
delig siger jeg eder: den, der ikke tager imod
Guds rige ligesom et lille barn, han kommet slet
ikke ind i det<.

Og vi voksne? Ja, vi kan jo sige ti l  os selv og
hinanden: Ve os, om vi laver om pd evangeliet
for at tilpasse det vore egne opfattelser og betin-
gelser og padagogiske principper!

Det levende ord er udtryk for den levende sans
for tilvrerelsens forunderlighed, for det at kun-
ne opsluges af at leve, fordi noget er vigtigt,
eventuelt ved at vare forfrrdeligt. Det er det,
der ligger i Grundtvigs formulering >menneske
fsrst - og kristen sd. . .<. Kristendommen siger
ikke det menneske noget, som dog ikke i det
mindste kan skrige og nere en langsel: >Ingen
har guldtirer faldet, som ej glimt af guldet s6<
(Grundtvig).

Domprovst Ole Jensen.

Dabefonten:
At standse ved en dobefont
og sine hender folde,
at glemme dagens travle dont
og tonker, der er golde.
At se sig glad og varm og ren
pd dette kolde kar af sten,
det er gudsbarnets lykke.

At blive her pd dette sted,
hvor himlen dog er dben,
hvor engle stiger op og ned
og henter vand til ddben
fra bekken i Guds paradis,
st synge med i deres pris,
det er gudsbarnets lykke.

Og hender det, du lsber tret
i verdens myretue,
md du i gru af dage met,
mod gravens grenser skue,
sd stands ved dobefontens kar,
her skabes hel og ny og klar
gudsbarnets brudte lykke.

Her md du blive barn pdny,
blev dine hdr end hvide,
som Kristus vor i livets gry,
er han ved aftenstide.
At se sig glad og vorm og ren
pd dette kolde kqr af sten,
det er gudsbornets lykke.

Johannes Johansen.



Sondag den 10. juni
(Pinsedag)

Mandag den 11.  jun i
(2. pinsedag)

Sondag den 17. juni
(Trinitatis)

Sondag den 24. juni
(1 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 1. juli
(2 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 8. juli
(3 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 15. juli
(4 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 22. juli
5 .  s .  e .  Tr in. )

Sondag den 29. juli
(6 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 5. august
(7.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 12. august
(8.  s .  e.  Tr in. )

Gudstjenester

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Rolfsted kl. 9, P. Willer
Ronninge ingen

Ronninge k l .  10,15,  P.  Wi l ler
Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 9, P. Willer
Ronninge ingen

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Ved gudstjenesten i
Ronninge kirke

17. juni kl. 10,15 medvirker Tve-
ita skoles sangkor fra Oslo.
(Born og unge i alderen fra 8 til
16 Ar).

Jeg holder ferie
fra 9. til 30. juli (begge dage
incl.). Henvendelser om kirkeli-
ge handlinger i dette tidsrum be-
des rettet til sogneprest Poul
Willer, Skellerup, tlf. 35 ll 18.
Attester kan fis i kontortiden:
Kl. 12-13, torsdag til l ige kl. 17-
1 8 . Jens B. Olsen.

Ny graver i Rolfsted
Med beklagelse har vi mittet ta-
ge afsked med Borge og Else
Jensen, der pi forbilledlig vis
har passet kirke og kirkegdrd i 6
6r. Til ny graver ved Rolfsted
kirke har menighedsr6det anta-
get Svend Hansen, Sdr. Hoj-
rupsvej 100, Sollinge, 5750 Rin-
ge, t l f .  98 18 85.

Konfirmationer i 1985
Bakkeg6rdsskolen: 21. april kl.
10 .
Pilegirdsskolen: 28. april kl. 10.
Rolfsted skole: 5. maj kl. 9 og
l l .
Friskolen: 12. maj kl. 10.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes henvende sig til Lan-
geskov Taxa, tlf. 38 18 45 dagen
for den helligdag, man onsker at
deltage i gudstjenesten.

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.

Neste nummer af kirkebladet udkom-
mer 6.-8 august 1984.
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Udgivet af sogneprrst Jens B. Olsen, Ronninge


