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Forsidebilledet
Grundtvigs julesalme nr. 86 i salmebogen, >Ven-
ner! sagde Guds engel blidt< (hvoraf vi pi forsi-
den citerer sidste vers), er i virkeligheden slutnin-
gen afetlangere digtpi 17vers omHyrderneved
Betlehem (skrevet 4. sondag i advendt L846, trykt
i Dansk Kirketidende 2. bd. nr. 13).
Det var Grundtvigs ven og discipel P. A. Fenger,
der fik lyst til at udskille de sidste vers for derved
at danne en salme af digtet. Salmen er med rette
blevet kaldt >vor mest kirkelige julesalme((, og den
burde vare den danske kirkes selvskrevnejulesal-
me.
Oprindelig kom man altsi fra digtet til salmen. Nu
lerer de fleste salmen at kende for digtet, og hvor-
ledes dette da kan virke, har Jakob Knudsen for-
talt i >HOjskolebladetcs julenummer 191.0:
>Vi Soskende kjendte den fra Kirken og kunde
den udenad; men den stod endnu ikke pi Linie
for os med de andre, de egentlige, gamle Julesal-
mer.
Si var der en Aften kort for Jul, da alle sad og skar
Pebernodder og >Dyr< til Julebagningen, at Fa-
der kom ned fra sitVerelse og sagde, at han ville
lase et Digt af Grundtvig for os. Det var >Nat i
@sten er ej saa lang som her ved Juletider<. Det
greb os meget starkt, isrer de to modsvarende Ud-
talelser deri: den unge, mismodige Hyrdes (som
om Dagen har seet et Glimt af Josef og Maria):

Davids SOn, sagde En af dem,
Vi ventet har saa lenge,
Nys jeg modte i Betlehem,
Omringet af byens drenge,

En Davids SOn med sinVenneviv,
Af Rejsen tr€et og af Kulde stiv.

Hedninge-Herren i Rom det bod:
Til Mandtal hver sig melde!
Davids-Sonnen som Tiael adlod,
ihvad det end tor gialde:

To Liv kanskee, fOr det gryer ad Dag,
Thi bleg var Kvinden og saare svag.

Og den gamle, troende og haabende Hyrdes:

Bethlehem er der peget paa
I Skriften med Guds Fingeq
Hvad i Dvale som Fugl der laae,
Skal fare op paa Vinger;

Den Davids SOn med sin Venneviv,
Kanskee det gidder alVerdens Liv!

Vi sang alle uvilkaarlig med, ligesom n6dte af hele
Sammenhrengen, og det var os derfor n&sten,
som om det ikke var os selv, der sang, men nogle
helt andre - de oprindelige Sangere:

>,€re vere den Guders Gud!
Nu daled Fred til Stovet!<<
Saa lydt og sodt under Sky det klang
Som alle Stjrernernes Morgensang.

Det var en underlig Henrykkelse - saa sent paaTi-
den, for nogle af os var halwoksne<.

(Her citeret efter Anders Malling,
D ans k S alme hisrort", r\:rrrn.

FOdt for dig
I en juleprediken fra 1530 skriver Martin Luther,
at det vigtigste i kristendommen er dette:
. . . at du, menneske, ikke blot lnrer, at Kristus er
fgdt af jomfru Maria og er herre og frelser, men
ogsi tager det til dig, alhaner din herre og frelser,
si du i dit hjerte kan prise dig lykkelig og sige: jeg
horer ordet, som lyder fra himlen og siger: Dette
barn, som er f6dt af jomfru Maria, skal ikke blot
vere sin moders s6n. Jeg har noget, som er bedre,
for Kristus er min, eftersom englen siger: Han er
fgdt for jer. Her mA man sige: Amen, jeg takker
dig derfor, du kare Herre.
Men vore tanker siger: Hvem ved? Jeg tror nok,
at Kristus er fodt af jomfru Maria, og at han er her-
re og frelser; miske vil han hjrelpe Peter og Pau-
lus, men mig vil han ikke se hen til. Si siger du, at
du nok tror disse ting, men ikke, at de gelder dig.
Om det ogsi var muligt, at du troede disse ting, sA
sl6r dette ikke til; du tror i virkeligheden ikke.
Nej, den tillid mi ogsi vare der, at Frelseren er
fodt for dig.



k4b en ny kalender
Det er ved at vere tid at k6be en nv kalender.
En kalender deler tiden op. Bornene har fiet
en julekalender, si de kan fOlge dagene frem
til Jul, og mange voksne tander hver dag ka-
lenderlyset. Kalenderen kan ogsi vere plag-
som. Forretningskalenderen, der minder om,
at nu skal tingene snart vere fra hAnden. Der
skal produceres, kobes, salges og leveres.
Moder og aftaler skal huskes.

En kalender f4lger 6ret, og nu kommer vi til
sagen. For der findes ikke kun regnskabsir,
skatteir, og kalender6r, der findes ogsi et kir-
keir, og det begynder med Adventstiden.
Alts6: KOb en kirkeirskalender. Eller lad
vere, for den st6r bag i salmebogen, og en s6-
dan har man i de fleste hjem i forvejen.
D.v.s. bag i salmebogen stir der ikke datoer,
men der er en liste med alle teksterne til de
forskellige sOndages gudstjenester. I de almin-
delige kalendere st6r s@ndagens navn, og i sal-
mebogen st6r teksterne. Si har man en kirke-
irskalender. Her i kirkebladet vil vi serne
gennem det nu begyndte kirke6r skrivE fidt
om, hvad >Srstiden<< hedder og hvorfor.

Advent
eller

Om adventstiden
De forste 4 sondage i kirkeiret kaldes 1.-4.
sdndag i Advent. Advent er latin og betyder
komme. I adventstiden venter man i den krist-
ne menighed pi Herrens komme, altsi pi ju-
len med Jesu fodsel. Det er en forberedelsens
og forventningens tid.

Efter den gamle kristne tidsinddeling gen-
nemlever vi i adventstiden tiderne fra verdens
skabelse til Kristi komme. Derfor lases der
ofte tekststykker fra de gammeltestamentlige
profeter ved adventstidens gudstjenester.
Det gamel skema over verdensforlObet ser i
store trak siledes ud: 1. Verdens skabelse,
hvadenten man opfatter den bogstaveligt el-
ler symbolsk. Derefter f4lger forjattelsernes,
lOfternes tid, som er den tidsperiode der skri-
ves om i Det Gamle Testamente, og her findes
forudsigelserne om Kristi komme. 2. Tidernes
midte med Jesu fgdsel. Det er opfyldelsens

tid. Og efter den kommer troens tid, som vi
befinder os i nu. 3. Til sidst kommer si altines
fuldendelse. Hvad det er, ligger uden for v6r
forstand. Om den tid siger Apostlen Paulus,
at da bliver Gud alt i alle.
Med adventstiden er vi kommet til tidernes
midte. Noget nyt skal til at begynde, Jesus bli-
ver fodt. Vi begynder et nyt kirkeir.

/\\Jm Julen
Dagen for Jesu fgdsel er ikke den24. dec. ju-
leaften, men naturligvis den 25., juledag.
Men efter gammel nordisk skik, hvor 6n fest-
dag ikke var nok, er man begyndt allerede om
aftenen og fortsatte fdrste og anden Juledag.
Det fremg6r ikke af bibelen, hvorn6r pi 6ret
Jesus skulle vere f4dt,ligesom selve 6ret ikke
er sikkert. I det2.6rh. diskuterede man dato-
er i april, maj, november eller marts. I det 4.
6rh. fejrede man i Rom en fest for Jesu fOdsel
og dib, den sikaldte Epifanifest, som 16 i slut-
ningen af december. Herfra er si Jesu fodsels-
fest blevet udskilt og fastlagt til den 25. de-
cember efter den Julianske Kalender. Denne
dag var samtidig solhvervsfest i Rom. Og det
er udtryk for opror og trods mod hedenskabet
at lagge Jesu fodselsfest pi denne dag.

I Norden er Julen blevet sat i forbindelse med
en stor midvinterfest eller solhvervs fest, der
li sidst i december mined.
En ting er si den historiske sammenhang, no-
get andet er, hvad Julen betyder for os. I julen
begynder d6t menneskes liv, som for os er ble-
vet til hib og tro. Ingen ville nogensinde have
interesseret sig for Jesu fodsel, hvis ikke bud-
skabet om opstandelsen havde bredt sig med
utrolig hast i den da kendte verden.

Derfor horer p6ske, pinse og jul sammen.
Men i julen begynder det at gro. Som en pro-
test mod den verden, der i mange forhold er
mork og ond, vokser julens bidskab frem
med lys og glade. Karligheden vil sejre. Deti
bestAr Guds magt.

Sogneprrest N. H. Ellekilde, Seden



Rolfsted kl. 9.
ROnninge kl. 10,15

Rolfsted kl. 10,15
Ronninge kl. 14

Ronninge kl. 10,15
Rolfsted kl. 19,30, musikgudstj.

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

Rolfsted kl. 15 ,30
Ronninge kl. 16,30

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

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15

Rolfsted kl. 9, PoulWiller
R6nninge ingen gudstjeneste

Ronninge kl. 10,15
Rolfsted kl. 14

Rolfsted kl. 10,15
Ronninge kl. 14

R@nninge kl. 9, P. Willer
Rolfsted ingen gudstjeneste

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

Rolfsted kl. 10,15
R@nninge kl. 19,30

Ronninge kl. 10,15
Rolfsted kl. 14, bOrnegudstj.

Adventsmsde i
prestegArden

sondas^den 2. d"ecember kl. 14.
PoulWiller viser lysbilleder fra Ru-
manien. Alle er velkomne. Kirke-
bilerne kan benyttes.

Konfirmanderne
indbydes til samver i Praestegir-
den: Mandag den 3. december: Pi-
legirdsskolen. Tirsdag den 4. de-
cember: Bakkegirdsskolen. Ons-
dag den 5. december: Rolfsted
skole. Alle aftener kl. 19.

Ved musik'
gudstienesten

i Rolfsi6d kirk6sgndae den 16. de-
cember kl. 19,30 med-virker Rolf-
sted skoles bornekor med krybbe-
spil og Rolfsted-koret med instru-
mentalister.

Ved borne'
gudstienesten

sondag-den 3.-februar i Rolfsted
kirke medvirker Rolfsted skoles
b0rnekor.

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-
sten.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Taxi, tlf.
98 11 22 dagen fOr den helligdag, man
Onsker at deltage i gudstjenesten.

Prrstens trrcffetid
Jes er som resel hiemme mellem kl.  12
og]tf laog ikie mandag) samt torsdag
mellem kl. 17 og 18. Man er velkommen
i prastegirden ogsi uden for disse tider,
men det er sikrest at ringe i forvejen. Tlf.
38 11 56.

Neste nummer af kirkebladet udkom-
mer 4.-6. februar 1985.

Gudstjenester
Sondag den 2. december:
(1. s. i advent)

Sondag den 9. december:
(2. s. i advent)

Sondag den 16. december
(3. s. i advent)

Sondag den 23. december:
(4. s. i advent)

Mandag den 24. december:
(Juleaften)

Tirsdag den 25. december:
(Juledag)

Onsdag den 26. december:
(2. juledag)

Sondag den 30. december;
(s. m. jul og nytir)

Tirsdag den Ljanuar 1985:
(Nytflrsdag)

Sondag den 6.januar:
(Hell ig 3 Konger)

Sondag den 13.januar:
( 1 .  s .  e .  H . 3 K . )

Sondag den 20.januar:
(2 .  s .  e .  H .  3  K . )

Sondag den 27.januar:
(3 .  s .  e .  H .  3  K . )

Sondag den 3. februar:
(Septuagesima)

Udgivet af sognepraest Jens B. Olsen, ROnninge.
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