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Salme al David.

Herren er min hvrde, jeg savner intet

PA gronne enge kan jeg le j re mig
Han forer mig ti l  vandingsstedet,
og der lader han mig hvile.

Han giver mig kraft pi nv.
han leder mig ad de rette stier
for sit navns skvld.

Den gode hyrde, fruko af Elof Rnebye

Selv om jeg gAr i mdrkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav tr0ster mig.

Du dakker bord for mig
for ojnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mi t  heger er  fy ldt  t i l  randen.

Ja.  godhed og t roskab fo lger  mig
hele mit l iv,
og jeg bor i Herrens hus
alle dage.

( Efte r B i b else ls kab e ts stdste ov ers ettelse ).



Slaveriets
ophrevelse
Af sogneprest Erik Birkler, Sgnderborg.

Egoisme er et fremmedord. Vi ved dog vist alle,
hvad det betyder, da det er sA almindeligt brugt.
Ego er grask og betyder "jegu. 

Egoisme er altsi at
vare jeg-centret, bestandigt at tanke pi sig selv,
ville sig selv, vare optaget af sig selv.
Kun fi tanker imidlertid p5, at der med dette ord
egoisme er tale om et bibelsk begreb. I Bibelen
bruges der bare et andet ord for det - ordet synd.
Her er si sket det ejendommelige, at det er ordet
synd, der i vore dage synes at v&re et fremmed-
ord. Det har som oftest fiet et andet indhold - en
anden betydning - end den oprindelige. Af den
grund er der prester, der nodigt bruger dette ord.
Man har begrenset syndsbegrebet til at veere en
(forkert) handling, men det er ikke bibelsk. Synd
er natur - noget, vi er fodt med, egoisme. Altsi
ikke noget, vi gOr (eller undlader at g4re) men et
spadestik dybere: Noget, der udspringer af vor
selvoptagethed. Vor egoisme kan vi aldrig lObe
fra,og detkan som bekendt lave erlm+sse ravag€.
Martin Luther skrev en bog om dette emne, som
han kaldte Den TielbundneVilie. Bogen handler
om den sandhed, at vi altid er underkastet vor
egoisme, at vi altid er >krollet indad mod os selv<
(det er hans udtryk). Valger vi automatisk, vel-
ger vi, hvad vor medfOdte egoisme f6r os til at val-
ge. Sidan skal det forst6s, at vi har en tralbunden
vilje.
Det er iOvrigt vor Herre selv, der bruger ordet
>trael< i denne forbindelse. Han sagde, at >en-
hver, der gor synd, er syndens trel<. I dag ville vi
vel sige, at enhver er trel under egoismen, fordi
vor egoisme ligger Overst i enhver handling og tan-
ke. Sidan har vi fiet vort skudsmil, og det irrite-
rer sandsynligvis de fleste afos, at vi ikke er frie.
Ordet frihed eller frigorelse er nemlig et begreb,
vi er tryllebundet af. Vi neevner med en vis stolt-
hed og glrede, at vi bor i et frit land. Vi husker fra
historiebogen noget om troens frigorelse under
reformationen, videre om bondestandens, arbej-
derstandens, kvindens frigorelse - altsammen et
stort gode, som vi mi takke Gud for.
Det er bare noget andet, Bibelen taler om med or-
det frihed. Der drejer det sig ikke om noget poli-
tisk, men om noget indeligt - om vort forhold til
himmelen. Frigorelse i den kristne menighed er
frigorelse fra vor egoisme, og den frihed sker ikke
derved, at vi fir nye indelige muskler, men den
sker ved tilgivelse.

S6dan giver det god mening, at man i kirken altid
dgbte de spade. Det nye liv, der er tale om i di-
ben, er en tilvrerelse, som den gode Guds tilgivel-
se i Jesu navn er hvalvet over. PA den mAde kan vi
leve med egoismen; udrydde den kan vi jo ikke.

Brsdet
Vor verden er delt,
for brgdet er helt,
vi deler det ikke tilsammen,
da hdnes den eneste kerlighed,
vi kredser i cirkelen rundt om os selv,
og fengsler os selv i vort liv.

Vor verden dqr ud,
for vi lever af Gud,
men det brod vil vi ikke spise.
Da d|ves vort @re for skaberens r@st,
og Ojnene blindes, de ser ingen tr@st,
sd ensomme dOr vi til sidst.

Vor verden med Gud
er br@det delt ud,
Hos Krisns er mad nok til alle.
Her skabes det under, at vi rives ud
som fangen af frengslet, fdr 6ie pd Gud'
hans verden blir virkelighed.

Ndr vi er fortabt,
bliver verdenen skabt'
din verden blandt skyldige stakler.
Men du blir vor rigdom, vort indre vort ieg.
De levendes land er begyndt her med dig.
Rrek os dit livgivende brqd.

GerdaVind.



Hvad bestiller de
i menighedsrfldet?
Da der i ir den 6. november skal vare menigheds-
ridsvalg, mi det vrere pi sin plads at give en kort-
fattet orientering om, hvad man beskreftiger sig
med i et menighedsrid.
Et menighedsrid er sammensat af folkekirkemed-
lemmer fra det pigeldende sogn eller kirkedi-
strikt. Der afholdes menighedsrfldsvalg hvert 4.
6r i begyndelsen af november. Antal medlemmer:
Grundtallet er 6 medlemmer for det fdrste 1000
medlemmer af Folkekirken i sognet, dertil kom-
mer der si 1 medlem for hvert pibegyndt 1000.
Prrsten er fast medlem derudover. Alle medlem-
mer i menighedsridet er ulonnede.

Arbejdsopgaver i hovedtrek:
Menighedsridet vrelger sognets prast. Nir et em-
bede er ledigt, udvalger menighedsrAdet sammen
med biskoppen 3-4 af ansogerne til proveprredi-
ken og samtale. Derefter indstiller ridet til Kirke-
ministeriet, hvem de Onsker ansat, og ministeriet
udnavner da normalt den p6geldende.

Presten er i sin embedsforelse uafhangig af me-
nighedsrAdet. D.v.s. menighedsrAdet er pi ingen
m6de arbejdsgiver eller myndighed overfor prre-
sten. Pi den anden side har presten ingen srerlig
myndighed i menighedsr6det, men er almindeligt
medlem. Der bor vrere og er de fleste steder et
frugtbart samarbejde mellem prest og menig-
hedsrid til gavn og fremme for det kirkelige liv i
sognet.

Menighedsridet atrsretter og er arbejdsgiver for
kirkens funktionerer. Graver, kirkesanger og or-
ganist.

Menighedsridet administrerer kirkens penge ef-
ter n&rmere regler. Der lregges hvert Ar budget for
det f@lgende 6r, hvorfor en omhyggelig og ofte
vanskelig planlregning er nodvendig. De midler,
der disponeres over, kommer fra ligningsmidler-
ne, d.v.s. den i kommunen opkravede kirkeskat,
landskirkeskatten og nogle steder ogsi fra indteg-
ter fra prastegirdsjorde og udlejede bygninger.

Af disse midler betales lonninger, drift, reparati-
oner, nyanskaffelser o.s.v. Derudover er der et be-
lOb 

"R6dighedsbelobet<, 
som kan anvendes pi

forskellig vis for at stotte det kirkelige liv i sognet
efter nrermere fastsatte regler.

Til at administrere den kirkelige @konomi anset-
ter menishedsridet en lOnnet kasserer.

MenighedsrAdet administrerer kirkegirden og ta-
ger bestemmelser ang6ende beplantninger, anlreg
og udlregning af arealer til forskellige gravstedsty-
per, urneplrener etc.

Menighedsr6det s@rger for en forsvarlig vedlige-
holdelse af kirken udvendig og indvendig. Herun-
der ogsi gennemgribende restaureringer. Disse
ting foregir naturligvis med sagkyndig bistand fra
arkitekt og ofte fra Nationalmuseet. Til at fore til-
syn med kirke og kirkegird og de ovennavnte ar-
bejder udpeger menighedsridet en kirkevarge.
Kirkevergen behover ikke selv at vrere medlem af
ridet.

Menighedsridet sorger desuden for forsvarlig
vedligeholdelse og fornyelser i prrestegflrden.

Herudover har ridet indflydelse pi en rakke an-
dre omrider. Pi konfirmandundervisningen, idet
hjelpemidler hertil ligger i det budget, ridet ad-
ministrerer. Men ikke pi undervisningen selv el-
ler dens form.
,iBndringer i gudstjenesteformen skal droftes i ri-
det. Storre andringer kan dog kun ske efter bi-
skoppens tilladelse, og alt skal vaere inden for Fol-
kekirkens normale rammer.
MenighedsrAdet kan nedsette et redaktionsud-
valg til kirkebladet, eller nojes med, som her, at
bevillige de nOdvendige penge.

Menighedsridet kan stotte og deltage aktivt i det
arbejde, som foregir i sognet, hvad enten det er
ungdomsarbejde, reldrearbejde, konfirmandfo-
rreldreaftener eller f.eks. kirkekoncerter. Det er
dog ikke normal praksis, at ridet pi egen hind
starter arbejde i sognet. Da arbejdet udgir fra kir-
ken, bor det have med kirke og kristendom at
gLre, og her er samarbejdet mellem prast og me-
nighedsrid den bedste og mindst konflikttruede
vej.

Vi har en folkekirke, og der bor folkekirkens med-
lemmer vrere med til at bestemme. Imidlertid er
kirken ogsA en verdslig indretning, der okono-
misk og administrativt er nert knyttet til staten.
Derfor er ogsi vi underlagt love og bestemmelser,
skrivelser og cirkulrerer, der kan fi selv den mest
garvede til at hive sig i h6ret.
Her er menighedsridets formand og nrestforman-
den pilagt en betydelig arbejdsbyrde, men de 6v-
rige medlemmer gAr ikke fri.
Et levende og engageret menighedsrfld er en ge-
vinst for ethvert sogn. Er man interesseret i at
komme med i menighedsridet eller i at bakke no-
gen op, si husk, at der er valg i november.
De narmere regler for selve valget vil blive offent-
liggjort i dagspressen i god tid forud.

Sogneprest N. H. Ellekilde, Seden



Kirkekoncert
Torsdag den 23. august kl. 20 synger Nie-
dersiichsicher Singkreis fra Hannover
sange af Bach og Brahms i Ronninge Kir-
ke. Fri entr6. Alle er velkomne.

Ved
bornegudstjenesten

i Rolfsted kirke
sondag den 30. september kl. 14 medvir-
ker bornekor fra Rolfsted skole.
Selv om gudstjenesten bekendtgores
som b6rnegudstjeneste, er den alligevel
for al le, voksne sAvel som born.

Efterflrsmsde
i prrestegflrden

Reisesekreter Annelise Thomsen fra
Del danske Bibelselskab forteller traek
af bibelens historie fredag den 5. okto-
ber kl.  19,30.
Alle er velkomne.

Meddelelser om tidspunkter for hsst-
gudstjenesterne vil fremkomme i Ost-
fyns Avis og Arslev Avis.

Konfirmations-
forberedelsen

begynder i uge 36 (forste uge i septem-
ber). Narmere meddclelse om tidspunk-
ter gives gennem skolerne.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes henvende sig til Langeskov
Taxa, tlf. 38 18 45 dagen for den hellig-
dag, man onsker at deltage i gudstjene-
s ten .

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Taxi, tlf.
98 lI 22 dagen for den helligdag, man
dnsker at  del tage i  gudst jenesten.

Prrestens trreffetid
Jeg er som regel  h jemme mel lem kl .  12
og 13 (dog ikke mandag) samt torsdag
mel lem kl .  17 og 18.  Man er velkommen
i presteg6rden ogsA uden for disse tider,
men det er sikrest at ringe i forvejen. Tlf.
38  11  56 .

Naste nummer af  k i rkebladet  udkom-
mer  l . - 3 .  ok tobe r  1984 .

Rolfsted kl. 9.
R@nninge k l .  10,15

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

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

Ronninge k l .  9
Rolfsted kl. 10,1-5

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Rol fs ted k l .  10,15
R6nninge k l .  19,30

Rolfsted kl. 9
R@nninge k l .  10,15

Ronninge k l .  10,15
Rolfsted kl. 14, b0rnegudstjeneste

R6nninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15

Gudstjenester

Sondag den 12. august:
(8 .  s .  e .T i i n . )

Sondag den 19. august:
(9.  s .  e.  T i in . )

Sondag den 26. august
(10 .  s .  e .T i i n . )

Sondag den 2. september:
(11 .  s .  e .T i i n . )

Sondag den 9. september:
(12 .  s .  e .  T i i n . )

Sondag den 16. september:
(13 .  s .  e .T i i n . )

Sondag den 23. september:
(14.  s .  e.  T i in)

Sondag den 30. september:
(15 .  s .  e .  T i i n . )

Sondag den 7. oktober:
(16 .  s .  e .  T i i n . )

Udgivet af sogneprrest Jens B . Olsen, R@nningc.
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