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SIDE

At vente og at glæde sig
Af Lone Nyeng

Ommersyssel Østre Pastorat har nu rundet
de tre år. Som et lille barn blev det båret
frem, og der blev udtalt både velsignelser og
forbandelser over det. Små børn skal have
en masse omsorg, og sådan er det også med
vores unge pastorat. Der skal bæres over
med mangt og meget, når man har med
3-årige at gøre. Men den 3-årige vokser til
og bliver sund og stærk; det føler jeg mig
overbevist om.
I skrivende stund er der ikke så længe
til menighedsrådsvalget, og mange steder vælges nye ansigter ind. Tak til alle de
menighedsrådsmedlemmer, der i årevis har
trukket et stort læs, og stort velkommen
til de nye.
Dalbyover, Dalbyneder og Øster Tørslev
menighedsråd har slået sig sammen til et
råd. Held og lykke med det! Det samme
kommer nok også til at gøre sig gældende
for Råby og Sødring menighedsråd.
Sådan sker der hele tiden en masse ting. I
løbet af 2021 bygges et nyt sognehus i Råby
på stedet, hvor den gamle skole lå. Det glæder vi os til!
Nu er det advent. Det handler også om at
vente på noget og at glæde sig.
Advent gøres ofte til en slags gearkasse,
hvor vi hver uge skifter til et højere gear, så
der kan komme fuld gas på juleaften. Men i
virkeligheden er adventstiden en stille tid.
En tid til fordybelse og en tid til at se hen på
Guds Søn, der stille og ydmygt kommer til
os med sit ord og sine sakramenter.
Da er det blevet advent for os.
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Juleprædiken
F

ør i tiden havde jeg gerne mine konfirmander med på en udflugt til Den
Gamle By i Aarhus i midten af december.
Det var sådan en smadderhyggelig måde
at lave en slags juleafslutning på. Og så
er det godt at være sammen på en helt
anden måde, end vi plejer.
Den Gamle By levede da også altid
helt op til forventningerne: Der var pyntet op til jul alle steder. Der var et stort
julemarked med husflidsprodukter og
fristende lækkerier af alle slags – lige
fra honninghjerter til hjemmebrygget
øl. Og så var der levende mennesker i
historiske kostumer, både på gaden og
i mange af husene.
Jeg er så imponeret over, at de kan
holde masken.
Ta’ nu for eksempel bagerjomfruen,
der ikke kender noget som helst til hindbærsnitter. Det, som hun har i vinduet,
er hindbærbrød. Og hvis man spørger
til forskellen, så giver hun fortabt: Hindbærsnitter har hun ligegodt aldrig hørt
om, men der er mandler i dejen til hendes
hindbærbrød. Og så blev man jo lidt
klogere alligevel.
Eller de to madammer, der sad og
strikkede i skæret fra et stearinlys i en

dejlig varm stue. De bød indenfor, og
siden der nu ikke var andre end os tre,
så fortalte jeg, at jeg var af sted med et
hold konfirmander, og at jeg havde sagt
til dem, at der nok ikke var varme på i
alle husene.
Den ene af damerne lagde strikketøjet fra sig i skødet og kiggede forarget
på mig, mens hun næsten lidt vrissent
sagde, at der da selvfølgelig ikke var
varme på i husene, hvis ikke der var
nogen hjemme. Det ville da også være
et frygteligt spild.
Og ikke så meget som antydningen af
et fnis var der; i hvert fald ikke før jeg
var ude ad døren igen.
Vi var gerne på en guidet rundvisning i
Julens Historie. Det er sådan en af mine
kæpheste, at konfirmanderne skal lære,
at det, vi normalt forstår ved en god
gammeldags jul, i virkeligheden hverken
er videre gammelt eller specielt dansk.
Næsten alle de skikke og traditioner,
vi holder så meget af, er kommet hertil
i løbet af de sidste 200 år fra især Tyskland og Sverige. Det første juletræ blev
for eksempel først tændt i København
i 1811, og det var så stor en sensation, at
>>
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folk stimlede sammen på fortovet uden
for familien Lehmanns hjem. De mest
nysgerrige havde endda ligefrem stiger
med, så de bedre kunne komme til at
kigge ind gennem vinduerne til lejligheden på 1. sal.
Men samtidig skal konfirmanderne have
at vide, at julen varer i 12 fuldgode dage
– ikke lige til påske, men dog helt til
helligtrekonger!
Familien samledes en sidste gang
aftenen før og tændte det særlige helligtrekongerslys. Det var så viseligt indrettet, at der var støbt en lille ladning
krudt ind, der hvor de tre arme løber
sammen. Og når flammerne nåede derned, lød der et knald, og eksplosionen
blæste lyset ud. Så, først, var julen forbi.
Men det var vigtigt, det her med de
tolv dage. Både var det en reference til
Israels tolv stammer og til Jesu’ tolv
disciple. Og i den mere lavpraktiske
ende af skalaen til, at året har tolv
måneder: I juledagene tog man nemlig varsler af vejret. Man tegnede julemærker på en af loftsbjælkerne; altså
tolv cirkler, som blev fyldt ud, eftersom
vejret nu var. Hvis det for eksempel
var klart og tørt 5. juledag, så ville maj
måned blive fin.
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Førhen lagde man stor vægt på, at der
bare var god tid til det, der skulle gøres,
og som hørte sig til. Selvfølgelig var det
da også en faktor, at landbruget ikke
krævede så stor en arbejdsindsats om
vinteren.
Man havde lige slagtet, og derfor var
der masser af mad. Man spiste og drak
da også utrolig meget – lige præcis på det
punkt er der faktisk ikke den helt store
forskel på julen i gamle dage og så nu!
Man gik på besøg hos familie og naboer, og man modtog gæster, som blev
beværtet efter alle kunstens regler. I det
hele taget handlede det også dengang
rigtig meget om at være sammen – alt
det, der godt kan gå hen og blive lidt
hektisk, når det nu absolut alt sammen
skal være overstået til den 27. december.
Noget af det, man så brugte tiden på, var
at høre alle de gode gamle julefortællinger om og om igen:
Der var Lukasevangeliet med kejser
Augustus og folketællingen, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Sammen
med Josef og Maria asede man den lange
vej til Betlehem, hvor der ikke var plads
i herberget. Til gengæld var stalden lun,
og hyrderne kom ind fra marken, hvor
de havde holdt vagt over deres hjord.

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Og der var Matthæusevangeliet med
stjernen, der viste sig på nattehimlen, og
som ledte de hellige tre konger på vej til
den nyfødte himmelkonge, så de kunne tilbede ham og ofre deres kostbare
gaver - guld, røgelse og så det mystiske
myrraskær.
Og så selvfølgelig Johannesevangeliet,
der jo nok er det sværeste, fordi julefortællingen ikke på samme måde er håndgribelig og konkret. Men som samtidig
også er det smukkeste, fordi det er så
poetisk med ordet, der blev kød og tog
bolig iblandt os. I ham var der liv, og
livet blev til lys. Lyset skinner i mørket,
og mørket greb det ikke.
Her er vi fremme ved noget af det, der
ikke har ændret sig det mindste gennem
tiden: Hvordan vi så end ellers fejrer jul,
så gør vi det dybest set stadigvæk for at
mindes, at Gud blev menneske.
At han selv kom til verden for at hjælpe
os i den rigtige retning ved at være os
så nær, som kun et menneske kan være
et andet.
Budskabet om fred kan være svært at
håndtere, når mørke skyer truer os og
den måde, vi har vænnet os til at leve
livet på, og når krigen - ganske vist på
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bekvem afstand, men dog – raser med
død og ødelæggelse til følge.
Ikke desto mindre er netop budskabet
om fred så vigtigt, som det vel sjældent
har været før. For freden er en mulighed, hvis vi besinder os på julens glade
budskab, og den er en nødvendighed,
hvis vi skal sikkert videre med vores
liv her i verden.
Den er det lys, der brænder for os i
mørket som udtryk for, at der er et håb
for os alle sammen. Der er et håb for hver
og en af os, hvad vi så end ellers måtte
have været ude for af modgang, lidelse
eller ligefrem tab i årets løb. Og der er
et håb for os alle sammen som et fællesskab, selv om vi står over for trusler,
der kan synes os næsten uomgængelige.
Vi må insistere på, at der er en fremtid;
endda en fremtid, der er både lys og god,
når blot vi tager imod de muligheder,
der rækkes os, og udnytter dem til fulde.
Når Gud nemlig har elsket os, så skylder vi også at elske hinanden.
Torben Brink
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Kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder

Hilsen fra den nye kirkesanger og
kirke- og kulturmedarbejder
Midt i en corona-tid, hvor alt håb om fast
arbejde og velbevaret forstand syntes
ude, dukkede pludselig Ommersyssel
Østre Pastorat op på min radar, og så
tog det hele ellers fart. Det er med stor
glæde, at jeg pr. 1 september er tiltrådt
stillingen som kirkesanger og kirke- og
kulturmedarbejder i pastoratet. Både
ansatte, menighedsråd og kirkegængere
har taget imod mig med stor varme og
imødekommenhed, og jeg kan mærke,
at det her bliver godt!

Jeg er uddannet fra Aarhus Universitet i religionsvidenskab, hvor jeg har
specialiseret mig i religionssociologisk
retning. Her har jeg været særligt interesseret i dansk og kristen identitet og
selvforståelse i relation til emner som
næstekærlighed, modernitet, politik
og indvandring. Jeg har efter specialet
stiftet bekendtskab med arbejdet som
kirke- og kulturmedarbejder i Langenæskirken i Aarhus, hvor babysalmesang, minikonfirmand og socialt arbejde
i sognet hurtigt fangede min interesse.
Musik og særligt sang har altid spillet
en stor rolle i mit liv. I seks år har jeg
sunget i Slotskirken i Skanderborg, og
den klassiske sang og kirkemusikken
som et samlende element i kirken ligger
mit hjerte nært. Ved siden af har jeg i
mange år sunget i et ambitiøst kor med
både klassisk og rytmisk repertoire,samt
spillet i bands og orkestre indenfor genrer som rock, afro og latin.
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Jeg har en datter ved navn Esther Octavia
på halvandet år sammen med Peter, der
er antropolog og arbejder som socialrådgiver i Skanderborg. Vi kommer fra
Aarhus, men har netop købt det fineste
lille blå træhus i Randers med store træer
uden for vinduerne og hindbærbuske i
alle havens kroge.

Jeg glæder mig rigtig meget til at
komme godt i gang med både salmer
og kulturarbejde i pastoratet. Bl.a. får
jeg fornøjelsen af sognets minikonfirmander, babysalmesang og musikalsk
legestue for mindre børn og helt sikkert
en masse andet hen ad vejen, og så glæder jeg mig til at lære stedet, mennesker
og kirker endnu bedre at kende.
Mange hilsner

Nathja Røsvik

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Peruviansk julekrybbe. Foto: Peder Svejgaard ©

Julekrybbens
historie
Af Kirsten Fuglsang-Damgaard

H

vert år sender Danmarks Radio
juleaften midnatsmesse fra Peterskirken i Rom.
Ude på Peterspladsen er der til højtiden opført en julekrybbe med mandshøje figurer. Maria sidder ved krybben,
der måtte gøre det ud for en vugge. I
baggrunden står Josef og ser til, og hele
den forunderlige famile er badet i lyset
fra Bethlehemstjernen. Dyrene i stalden
- det er gerne æslet og oksen - knæler
for den nyfødte. Man ser englen fortælle
hyrderne på marken om Jesu fødsel, Og
endelig er der de østerlandske konger
med de rige gaver til den nyfødte i den
fattige vugge.
I alle katolske lande stiller man i familien juleaften en model af dette sceneri
op i hjemmene.
Den katolske helgen Frans af Assisi
anses for at være den første til at kreere en julekrybbe og det med levende
mennesker og dyr. Den julekrybbe gav
genlyd over det meste af Europa og
skabte grundlaget for udbredelsen af
SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

julekrybben. Der blev endog tale om
en krybbe-kult med krybbespil med
levende aktører.
Fra at være en tradition i den lokale
kirke blev julekrybben en tradition i
hjemmene.
I de reformerede lande forsvandt julekrybber dog i flere hundrede år, selvom
de havde været en fast del af julen inden
reformationen.
Men omkring 1900-tallet begyndte
andre end katolikkerne at opstille scenariet fra stalden i Bethlehem. Måske
fordi den bibelske fortælling bliver mere
levende, når den formidles med små
figurer og måske endda en stjerne, der
bevæger sig.
Under alle omstændigheder så står
tilbage, at julekrybben for ca. 100 år siden
for alvor kom på banen igen uden for
den katolske verden. Og i dag kan man
se julekrybber i hele den kristne verden.
Også i mange danske kirker kan man se
julekrybber, ligesom mange af os til jul
opstiller vores helt egen julekrybbe. 
7

Adventstid
Det var gamle, dunkle ord fra svunden tid.
Håbet leved’, for man havde sat sin lid
til de gamle skrifters svære, sære ord,
der var forudsagt for hele vores jord:

I adventsventetidens fire uger
såvel i kirkerum som dagligstuer
der er det godt at tænke over livet,
hvorfor det alt monstro er blevet givet?

En konge kommer ridende til byen,
en Davids Søn, en Men’skesøn fra skyen,
i ydmyghed, på æselryg, han kommer
og skaber livets vinter om til sommer.

Nu er det tid at lade tanker vandre,
tænd adventskransens første lys for andre.
For var det ret, så var det vrang, du ville,
måske du mente godt, men handled’ ilde.

Sådan cirka blev det hele skrevet ned
af profeten, som Gud Herren gav besked,
og det skete just, som alt var forudsagt,
grene strøedes, og kapperne blev lagt.

Det nager og gør ondt i hjertekulen,
er der et evangelium for julen?
Vi intet andet kan end be’ og vente
på frelsen, som Gud sagde, at Han sendte.

Glædens råb og håb fra gadens glade folk
hylder Jesus, kongen, Himmerigets tolk.
Fred og frelse lyder Hans forkyndelse,
sådan gi’r Han os en ny begyndelse.
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Lone Nyeng
(tidligere trykt i Flensborg Avis 2004)

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Armensk julekrybbe. Foto: Peder Svejgaard ©
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Orglet
Af Monica Vestervig

Orgler er andet og mere end kirkeorgler. I tidens løb har
orglet fundet vej ind i ikke blot kirker og koncertsale, men
også i biografer, teatre og private hjem.
De allerførste orgler var en slags enkle
maskiner med en eller anden form for
luftforsyning, der var forbundet til en
eller flere fløjter eller orgelpiber. Siden
da har orgler jo ændret sig vældig meget
og i mange forskellige retninger.
Historien om orglet begyndte formentlig for mere end 2000 år siden, hvor orglet
havde sin spæde barndom i en af de ældste
underholdningsbrancher gennem tiderne.

Cirkus og gladiatorkampe

Et par hundrede år f. Kr. levede opfinderen og ingeniøren Ktesibios i Alexandria.
Han var en foretagsom person, der stod
bag flere interessante opfindelser.
Størst berømmelse fik han nok for den
spektakulære opfindelse af vanduret,
der kunne måle timelængden med ny og
stor præcision. Derudover stod han bag
avancerede maskiner med hydrauliske
pumper, en katapult drevet af trykluft
og så det såkaldte ”vandorgel” eller
hydraulis, hvor vægten fra vand pressede luft gennem nogle orgelpiber. Dette
instrument, som ikke fik meget ros for
sin skønne lyd, havde til gengæld nogle
kraftige og gennemtrængende toner, der
egnede sig vældig godt til åbne markedspladser og til cirkus!
I Rom blev hydraulis bl.a. brugt ved
gladiatorkampe og sportslege, og selve10

ste kejser Nero (37-68 e. Kr.) skal have
været meget begejstret for at spille på
instrumentet. Efter sigende glemte Nero
ved en enkelt lejlighed at nedkæmpe et
gallisk oprør, fordi han var så optaget af
det spændende instrument og brugte det
meste af sin tid på det i stedet.
Datidens orgel blev også brugt til
andet end musik. Der fortælles om et lille
orgel, der var beregnet til at holde nogle
brandmænd vågne på en brandstation.
Desværre levede dette orgel ikke helt
op til forventningerne ... det fortælles
nemlig også, at brandstationen brændte
ned, inklusiv det lille orgel.

Et statussymbol

Forestil dig at få et orgel i fødselsdagsgave eller måske som værtindegave?
I de tidlige tider var orglet et vægtigt
statussymbol, som man kunne finde hos
bl.a. kejsere og konger. Senere blev det
almindeligt blandt fyrster og adel at forære hinanden orgler på kryds og tværs.
Om der ligefrem blev spillet på disse
instrumenter, har nok haft en mindre
betydning.
Der blev arbejdet på at finde en mere
praktisk måde at ordne luftforsyningen.
Hvornår man gik over til at regulere
trykket i orgelpiberne med luftbælge
i stedet for med vand, vides ikke nøjOMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

agtig. Men allerede i det byzantinske
rige, grundlagt ca. 330, havde man blæsebælgsorgler.
Orglet blev udbredt i bl.a. Spanien og
England, men de byzantinske orgler var i
lang tid de bedste, og de blev eksporteret
til flere af de omkringliggende lande.
At orglet overhovedet har vundet
indpas i kirkerne, og hvorfor lige dette
instrument frem for andre, er lidt af en
gåde. Der har været spekulationer, om
det oprindeligt var tænkt som en slags
”signalinstrument” i lighed med kirkeklokkerne.
Den romerske pave Vitalinus (pave
fra 657-672) indførte i hvert fald orglet
i den romersk-katolske kirke. Her skal
orglet være blevet brugt til at ledsage
den enstemmige messesang, med lange, udholdte toner. Endnu i dag kalder
man det en ”orgeltone”, når en tone bliver liggende meget længe, også selvom
musikken f.eks. synges eller spilles af et
andet instrument.

Bælgtræderne

Med nutidens øjne var den tids orgel nok
en temmelig simpel og klodset tingest
med kun en enkelt række orgelpiber og
SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

et klaviatur, der var umådeligt tungt
og trægt at spille på, og med højest et
par oktaver til brug. Ja, betjeningen af
et orgel blev også til tider omtalt som
at ”slå orgel”.
Organisten gik aldrig alene på arbejde,
idet en eller flere bælgtrædere skulle
holde luften i gang, når der blev spillet.
Bælgtræderne brugte, som ordet siger
det, oftest fødderne til at skaffe luft til
orgelpiberne, men nogle steder blev
bælgene også trakteret ved håndkraft.
Fra Winchester i England (o. 990) har
man en omtale af et stort orgel, som havde 400 kobberpiber og blev betjent af 2
organister ved hver sit spillebord og ikke
mindre end 70 mand til at holde bælgene
i gang. De 70 mand var ifølge fortællingen dækkede af sved under arbejdet, og
enhver som hørte orglet, måtte dække
sine øren med hænderne, ude af stand
til at komme nær og udholde lyden!
Formentlig (forhåbentlig) er historien
en smule overdrevet, på samme måde
som den legende der fortæller om et
orgel, hvor ingen turde spille med den
fulde lydstyrke af angst for, at kirken da
ville styrte sammen.
>>
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Orglets udbredelse

Orglernes videre udbredelse i løbet af
middelalderen ligger om ikke i totalt
mørke, så i halvmørke. De er sikkert
efterhånden blevet mere eller mindre
almindeligt inventar rundt omkring
i de største af de europæiske kirker,
domkirkerne.
Efter sigende skulle Knud den Hellige være blevet begravet til lyden af
orgeltoner (1086) i Odense Domkirke.
Men derudover ved man kun med sikkerhed, at Ribe Domkirke fik et orgel
(muligvis Danmarks første orgel?)
engang i 1200-tallet.
I takt med at mekanikken blev forbedret, blev også orglets klange udforsket og forbedret. Samtidig kom orglet
igen ”ud af kirken” og ud i det verdslige
liv. Mindre orgler, som kunne flyttes,
herunder de helt små ”portativer”, som
musikeren kan bære omkring, blev
efterhånden ret almindelige blandt folk.
De første orgler havde udelukkende
piber af metal, ofte kobber, tin og bly,
senere kom træpiberne til. (Træpiber
bruges i dag primært til de store piber,
dem med den dybe lyd, der bruges i
pedalet.) I årenes løb har man eksperimenteret med mange forskellige mere
eller mindre eksotiske pibematerialer,
f.eks. glas, alabast, papir og pap. I Filippinerne har man sågar forsøgt sig med
et orgel lavet af bambusrør.

Det store orgelbrus

Efterhånden fik orglerne mere stil. Ikke
kun orglets musik, men også orglets
udseende fik nu en større betydning i
kirkerne. I en barok kirke skulle orglets
facade naturligvis passe til resten af kir-
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kerummet. Orglet var nu også blevet en
del af udsmykningen.
Instrumenternes konge, som Mozart
kaldte det, blev ved med at vokse. I
1800-tallet fik orgelbygningen en ekstra
dimension, idet orglerne nu også skulle efterligne orkesterets instrumenter.
Det helt store orgelbrus udfoldede sig
med både trompeter, basuner, strygeinstrumenter, ja, kun fantasi, plads og
pengepung satte efterhånden grænser
for variationsmulighederne.
På samme tidspunkt blev det lille harmonium også udviklet. Konstruktørerne
af harmoniet havde egentlig forestillet
sig, at dette ville blive et udbredt koncertinstrument. Det blev det aldrig – til gengæld fik det stor succes rundt omkring
i de små stuer, hvor mange husmødre
og fædre flittigt trådte i pedalerne på
”stueorglet”, når stemmerne og orglet
skulle luftes.
En stor opfindelse – elektriciteten – fik
selvfølgelig også betydning for orglet.
Bælgtræderne kunne nu omsider få sig
en velfortjent pause, idet en maskine
kunne sørge for luftforsyning til orglerne i kirkerne.

Underholdning og elektronik

I stumfilmens tid gjorde en ny slags
orgel sin entré, kinoorglet, der sammen med xylofon, klokkespil og andre
effekter skabte et effektivt lydtæppe som
baggrund for stumfilmene. Kinoorglet
overlevede i både biografer og teatersale
op til efter 2. verdenskrig. Blandt andet
Palladium i København havde et stort
kinoorgel, der primært blev brugt til
musikalsk underholdning lige inden
filmene startede.

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

I underholdningsindustrien blev
også hammondorglet meget populært.
Instrumentet, der frembringer toner vha.
elektromagnetisme og sender dem ud
gennem nogle højtalere, blev primært
brugt i pop og jazz. De originale, gamle
hammondinstrumenter er i dag nærmest
blevet ”kult” og benyttes stadig fra tid
til anden.

Digitalisering og fremtidens orgler

Muligvis findes der ikke noget andet
musikinstrument med en så lang og
kompliceret historie som orglet. Gennem
to tusind år har orglet udviklet sig fra
den første, enkle maskine med nogle få
piber til romantikkens gigantiske orgler.
Teknologien har medført ændringer og
skabt nye muligheder. Musikere og komponister har inspireret orgelbyggere til
at skabe instrumenter, som passede til
netop deres tids musik.
I dag lever det gammeldags kirkeorgel
stadigvæk med sine piber, trakturer og
blæseværk. Men et andet orgel, det
digitale orgel, har også fundet vej ind
i kirken. Dette orgel bruger hverken
luft eller orgelpiber, i stedet ”samples”
de klassiske kirkeorglers lyd ind i de
elektroniske kirkeorgler, som hverken
fylder eller koster det samme som de
gamle pibeorgler.
Fremtidens orgel, måske?
Diskussionen har kørt (og den vil køre
længe endnu!), om disse computerorgler
er ligeså gode, og om de på længere sigt
vil være en værdig erstatning for tidligere orgler.
Indtil da puster de gamle ”rigtige”
pibeorgler heldigvis videre i de fleste af
vore kirker rundt omkring. 

SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

Brorson
- julens digter
Af Lone Nyeng

D

et meste af sit liv levede Hans Adolf
Brorson ved Vadehavet. Han blev
født i 1694 i Randerup, der ligger mellem
Tønder og Ribe. Det er et område, hvor
livet dengang kunne være yderst farligt,
hvis der kom stormflod. Mange omkom,
og oversvømmelserne forårsagede stor
materiel skade med følgende armod.
Brorson var af en præsteslægt, og det
var vigtigt for Brorsons far at holde sine
sønner til bogen. Pengene var små, så
det holdt hårdt.
Brorson og hans to større brødre,
Broder og Nikolai, fik hjemmeundervisning af en huslærer de første år, men
fortsatte så deres skolegang på Ribe
katedralskole. Det var en skrækkelig
tid. Om søndagen måtte de somme tider
trave 15 kilometer ud for at hjælpe med
salmesangen i en af landsbykirkerne og
15 kilometer hjem igen.
De fattigste elever måtte tigge på
gårdene. I skolen var der streng disciplin, kulde og slåskampe. Det var ikke
nogen rar tid.
Brorsons far døde, da Brorson kun
var 10 år gammel, og hans mor giftede
sig med huslæreren, der overtog præsteembedet. Da eksamenen på katedralskolen var i hus, startede Brorson
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på Københavns Universitet, for lige som
sine to ældre brødre at læse teologi. Men
hvor hans brødre blev færdige med deres
studier og fik embeder, brugte Brorson tiden
på alt muligt andet, og det endte med, at
han blev smidt ud fra Regensen, hvor han
boede, ligesom han måtte opgive de videre
studier. Han tog hjem til Sønderjylland
og blev huslærer i Bedsted for sin bror
Nicolais to børn.
Netop på den tid var den pietistiske vækkelse kommet til Danmark fra Tyskland,
og alle Brorson-brødrene blev dybt grebet
heraf. For H. A. Brorsons salmer blev det et
gennembrud, og man mærker inderligheden
og fromheden og den personlige tro i snart
sagt hvert eneste skrevet ord.
I 1721 blev han udnævnt til rektor i Holstebro, men så døde hans stedfar, og Brorson blev kaldet til det nu ledige embede
i Randerup, og han måtte igen afsted til
København for at gøre sit studium færdigt,
så han kunne kalde sig teolog.
Tilbage i Randerup (1722) giftede han
sig med sin 16-årige kusine, og der kom
snart børn til verden. Hele 13 børn, hvoraf
tre var dødfødte og fire døde som ganske
små. Oven i alt det var en af sønnerne delvis
lam og svært psykisk syg.
I 1729 fik Brorson embede i Tønder som
tredjepræst. En stor del af hans virke lå i det
Emmerske bedehus lidt øst for Tønder. Det
gik ham godt i embedet, og han var vældig
populær. Han skrev salmer. Han kunne
slet ikke lade være. I julen 1732 udgav han
første gang et salmehæfte, og de næste år
udkom der yderligere 11 hæfter, som så
blev samlet til en udgave (”Troens rare
klenodie”) i 1739, det år hvor han blev
udnævnt til stiftsprovst i Ribe. Allerede
to år efter blev han biskop over Ribe Stift.
Kongen, kong Christian d. 6., var blevet
meget opmærksom på Brorson-brødrene,
idet han selv var grebet af den pietistiske
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bølge gennem sin kones slægtskab med grev
Zinzendorf, der stiftede den Herrnhutiske
Brødremenighed. Og selvfølgelig ville han
gerne fremme pietismen ved at ansætte
pietistiske præster i de højere embeder.
Nicolai Brorson fik embede ved Nikolai
Kirke i København, og Broder Brorson blev
biskop i Aalborg.
Kort efter sin udnævnelse til biskop i Ribe
døde hans kone i barselsseng. I forvejen var
mange af børnene døde, og den sindssyge
søn sad bag tremmer i et værelse. Det har
næppe været noget nemt liv.
Han giftede sig igen og fik yderligere
tre børn.
Penge har der næppe været mange af,
for han skulle betale sin forgængers gæld.
Bispegården var faldefærdig, så Brorson
købte bygningen ”Tårnborg”, og familien
flyttede ind i en noget bedre bolig.
Han var ofte på visitatsrejser, og stiftet
var stort, så der er rejst mange kilometer
i hestevogn for at overvåge, at det stod
ordentligt til med den kristelige forkyndelse
og undervisning.
Og digteriet fortsatte. Heldigvis! For det
betyder, at vi har en masse skønne salmer i
vores salmebog. Billedrigdommen i Brorsons
digtning er sanselig og intim, og ordvalget
er smukt og lysende.
Hans julesalmer er især populære, men
også en salme som ”Op, al den ting, som
Gud har gjort” kan få selv konfirmander
til at synge med.
116 af salmebogens 791 salmer er skrevet
af Brorson (eller oversat, bearbejdet og
gendigtet).
Han døde i 1761 af en lungebetændelse,
og året efter fandt sønnerne nogle efterladte salmer, som blev udgivet med titlen
”Svane-sang”.
I København er en kirke opkaldt efter
ham, og i Ribe lyder klokkespillet med
Brorson-salmer tre gange om dagen. 
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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Søndag d. 29. november kl. 13.30
Ommersyssel Østre Kirkecenter

Adventshygge med æbleskiver, gløgg, kaffe og julemusik.
Program følger senere.
Arr. Gjerlev-Enslev menighedsråd
Privatfoto.

Onsdag d. 2. december kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset, Øster Tørslev

”Når man flytter ind i i historien, flytter historien så også ind
i én?” Foredrag v. Peter Ulvsgaard, præst i Spentrup.

Fredag d. 4. december kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald

Erling Agergaard fortæller om Sct. Kjeld og andre helgener. Sct. Kjeld, der blev født
vest for Randers og senere blev biskop i Viborg, ses på et kalkmaleri i Hald kirke.

Onsdag d. 9. december kl. 19.00
Råby kirke

Privatfoto.

Sara Faxholm-Christensen synger julen ind. Måske der også bliver en julefortælling.

Onsdag d. 6. januar kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset, Øster Tørslev

Erik Overgaard, formand for Grænseforeningen i Randers og Omegn,
fortæller om Slesvigs deling i 1920 i foredraget: ”Helte og skurke i
grænselandet”.

Fredag d. 8. januar kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald

Birgith Nørlund, provst i Randers Søndre Provsti, bosat i Blichers præstegård i Spentrup,
fortæller om digterpræsten St. St. Blicher – en af egnens store digtere.
Foredraget har tidligere været annonceret, men blev corona-aflyst. Nu prøver vi igen!

Der bydes på det helt store kaffebord og foredraget ”På sporet
af Emma Gad - taktens tonemester gennem 100 år.
Emma Gad har i over 100 år været svaret på ethvert spørgsmål, der har med korrekt opførsel at gøre. Med bogen ”Takt og
Tone” beskrev hun måske nok først og fremmest en verden,
der allerede dengang var ved at være af i går. Men samtidig
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Privatfoto.

Lørdag d. 9. januar kl. 14.00
Helligtrekongerfest, Dalbyover Kro
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KIRKEBIL

Kirkebilen kan benytt
es til
arrangementer i Kirkec
entret i Gjerlev.
RING I GOD TID tlf.
27 12 78 50.

udstak hun nogle praktiske retningslinjer, der
til dels stadigvæk gør sig gældende. Venligt og
bestemt, men også med stor humor!
I dag opfattes Emma Gad som en stramtandet
regelrytter, og de fleste forbinder hende vist kun med ”Takt og Tone”. Men i virkeligheden
var hun en populær og anerkendt dramatiker, der skrev stribevis af dristige skuespil til
bl.a. Det Kongelige Teater. Hun var en ivrig samfundsdebattør, kvindesagsforkæmper
og fagforeningspioner. Og så var hun Danmarks første kvindelige journalist.
Torben Brink fortæller levende og med slet skjult kærlighed om den gamle dame,
og han krydrer sin beretning med både illustrationer og citater fra hendes kendte og
mindre kendte værker.

Torsdag den 14. januar kl. 19.00
Sangaften i Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev

Britta Nedergaard, organist ved Enghøj Kirke, fortæller om et udvalg af forskellige
sange (vintersange, fædrelandssange osv.). Og vi skal selvfølgelig også synge sangene.
Der bliver desuden mulighed for ”ønskekoncert”, hvor deltagerne kan ønske netop de
sange, som de selv holder meget af.

Peter Værum, tidligere præst og højskolelærer, nu fortæller og
forfatter, holder foredraget ”At se hundene i øjnene”, om H. C.
Andersen, hans digtning, dagbøger og drømme.
H. C. Andersens personlighed tolkes i lyset af hans drømme,
som vi kender fra den dagbog han førte hele livet, og sættes i
relief i forhold til hans digtning. Der lægges vægt på sammenhængen eller mangel på samme mellem eventyrenes geniale
indsigter og forfatterens konfliktfyldte liv.
Til belysning genfortælles et af hans eventyr.

Privatfoto.

Tirsdag d. 19. januar kl. 19.30
Sogneaften, sognehuset i Øster Tørslev

Torsdag d. 28. januar kl. 19.00
Sogneaften, Ommersyssel Østre Kirkecenter
“Sandheden om Nordkorea", foredrag ved Jesper Grønkjær.
Pressefoto.

En førstehåndberetning fra verdens strengeste diktaturstat.
Jesper Grønkjær rejser kloden rundt for
at skabe smil. Særligt er han kendt for sine
anmelderroste bøger og tv-dokumentar,
hvor han begiver sig ind i lukkede miljøer.
Han har besøgt massemordere i Mellemamerika, kannibaler på Ny Guinea og munke
i Tibet. Nu har han igen udfordret skæbnen.
Denne gang i diktaturstaten Nordkorea.

>>
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Foredraget er en unik førstehåndsberetning fra en ellers lukket verden. Som den
første danske forfatter, lykkedes det Jesper Grønkjær at opspore og lave interviews
med nordkoreanske afhoppere i andre dele af Asien. De fortæller om menneskehandel,
drab, tortur og det samfund, som Jesper blev nægtet at se. Hør rystende personlige
beretninger fra de som har siddet i politiske fangelejre med 70.000 andre fanger, eller
hør om afhoppernes flugt igennem Kina, Thailand, Cambodja og Sydkorea.
Arr. Gjerlev-Enslev menighedsråd

Onsdag d. 3. februar kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset, Øster Tørslev
”At brænde en heks - reportage fra et retssamfund”.
Privatfoto.

Sognepræst Torben Brink fortæller om tiden, hvor de danske hekseforfølgelser toppede. Det var, mens Christian IV var konge i første
halvdel af 1600-tallet. Selv på det tidspunkt var det sin sag at få brændt
en heks: Danmark var allerede dengang et forholdsvis velfungerende
retssamfund, og f.eks. skulle en heks dømmes ved to instanser, før
dommen kunne eksekveres. Omtrent halvdelen af de anklagede blev
faktisk frikendt!
Der er mange fordomme og myter forbundet med hekseforfølgelserne,
men her skal det handle om, hvad der skete i virkeligheden: Hvem var det
i grunden, der blev anklaget, og hvad blev de beskyldt for at have gjort?

Fredag den 5. februar kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald

Bjarne Drachmann kommer og viser filmen ”Kanotur på Gudenåen”, hvor turen går
fra Silkeborg til Randers. Man kommer til at opleve den smukke og frodige natur og
høre om pramdragere, kroer, fiskeri og sejlads med kano på Gudenåen, som med sine
160 kilometer er Danmarks længste å.

Tirsdag d. 9. februar kl. 19.30
Sogneaften, menighedshuset, Hald

Jens-Henrik Kirk fra organisationen ”Open Doors” fortæller om verdens forfulgte kristne.
”Open Doors” støtter forfulgte kristne i lande, hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Kristne forfølgelser har mange ansigter og sker i form af
både kulturelt pres, social isolation, vold og i værste fald drab. ”Open Doors” samler
støtte til de forfulgte og holder øje med, hvordan forfølgelsessituationen udvikler sig
rundt omkring i verden.

Søndag d. 21. februar kl. 19.00
Leonard Cohen-gudstjeneste i Gjerlev Kirke v. Brothers of Mercy

Den canadiske digter Leonard Cohen udforskede med sine tekster og sine sange
grænseområdet mellem himmel og jord. Kærlighed til Gud og til Sandheden væver
sig i Cohens mytisk-religiøse univers tæt sammen med kærlighed til Kvinden. Det er
>>
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder
6.12

2. Søndag i Advent

13.12

3. Søndag i Advent

20.12

4. Søndag i Advent

9.00

24.12

Juleaften

15.00

25.12 Juledag
26.12

2. Juledag

27.12

Julesøndag

31.12

Nytårsaftensdag

1.1

Nytårsdag

3.1

Helligtrekonger

10.1
17.1
24.1

1. Søndag efter
Helligtrekonger
2. Søndag efter
Helligtrekonger
Sidste Søndag efter
Helligtrekonger

31.1

Søn. Septuagesima

7.2

Søn. Seksagesima

14.2

Fastelavns Søndag

21.2

1. Søndag i fasten

28.2

2. Søndag i fasten

Lone Kjær Nyeng
Hans David Hindsholm Matras
Torben Brink
Gæstepræst

Dalbyover

Enslev

Gjerlev

Hald

9.00

10.30

12.00

13.30

10.30
9.00

15.00

9.30

13.30
9.30

10.30

9.30
10.30

10.30
14.30
16.00
9.00
9.00

9.00
9.00

19.00

10.30

9.00

10.30

10.30

9.00

9.00

10.30
9.00

10.30
10.30

10.30

* De ni læsninger
** Aftensang
Lørdagsdåb
D. 30/1 kl 10.30 i Kastbjerg Kirke
v/Torben Brink

Der indsættes hver søndag kirkebil til én højmesse
i én af pastoratets kirker.
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Henvendelse senest dagen før til Dalbyover Taxa,
tlf. 27 12 78 50. Kørestol
kan medtages.
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Havndal

Kastbjerg

Kærby

Råby

Sødring

Udbyneder

Ø. Tørslev

9.00

16.30*

19.00*

13.12

10.30

13.30

6.12

9.00

10.30

10.30

16.30

16.30

15.00

20.12
13.30

16.30

11.00

11.00
9.00
9.00

10.30
16.00

15.00
11.00

27.12

9.00
16.00

3.1

10.30
10.30
9.00

10.30

10.30

9.00

17.00**

10.30

7.2

10.30

14.2

10.30
10.30

9.00

24.1
31.1

9.00
19.00

10.1
17.1

9.00

9.00
10.30

31.12
1.1

14.30

17.00**

25.12
26.12

9.00

14.30

10.30

24.12

21.2

9.00
9.00

9.00

28.2

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
Tirsdag d. 22/12 kl 14.30 Lone Nyeng
Tirsdag d. 12/1 kl 14.30 Niels Sander Pedersen
Tirsdag d. 9/2 kl. 14 30 Susan Ballegaard
Gudstjeneste i Havndal Kirke for Aldershvile og omegn,
Kaffe på Aldershvile kl. 10.00.
Tirsdag d. 1/12 kl. 10.30 Torben Brink

ARRANGEEMENTER
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Pressefoto.

kærligheden, der med Cohens egne ord er
"overlevelsens eneste drivkraft".
Gudstjenesten følger Cohens forsøg på at
nå både Gud og Kvinden med sit ”Hallelujah” i sange, der i musik og ord omfavner
deres bibelske referencer. Disse vil blive
læst op i løbet af gudstjenesten som optakt
til et udvalg af Cohens sange, der samtidig
sætter dem i et nyt lys.
Brothers of Mercy er: Sune Liisberg (bas),
Carsten Tranberg-Krab (guitar) og Peter
Danielsen (vokal og guitar). Bandet har i
over 15 år optrådt i hele landet med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange.
De to sognepræster og idéhistorikeren har spillet en lang række koncerter i kirker,
caféer, fængsler og festivaler.
Ud over at optræde med Leonard Cohen fortolkninger har de tre udgivet 2 cd-er,
med egne sange som ”The Great Event” og en enkelt cd med Cohen-fortolkninger.
Arr. Gjerlev-Enslev menighedsråd

Tirsdag d. 23. februar kl. 19.00
Foredragsaften, Ommersyssel Østre Kirkecenter

ARRANGEEMENTER

Pressefoto.

Forfatter og sprogofficer Anne-Cathrine
Riebnetzsky taler om "Tro i hverdagen".
Når Anne-Cathrine Riebnitzsky dykker
ned i troens univers, er ”mod” et af de allerførste ord, som falder hende ind. Modet til
at tro. Modet til at lytte til, hvad Gud har
at sige. Det lå ikke i kortene, at hun skulle
finde sin styrke der, fordi Anne-Cathrines
barndomshjem var ikke præget af kristendommen, og stemningen var ofte trist og
tung. Men modet til at tro har banet en vej
for hende, en vej, der blandt andet gjorde
hende til forfatter.
I dette foredrag deler Riebnitzsky åbenhjertigt ud af sin livsfortælling, som følger
hendes trosfortælling. Hun gør status og
lader os følge de nedslag i tilværelsen, hvor
troen helt praktisk har indflydelse på liv
og gerning.
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Kommende arrangementer
Onsdag d. 3. marts kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset,
Øster Tørslev

Torsdag d. 18. marts kl. 19.00
Sogneaften i Ommersyssel
Østre Kirkecenter

Fredag d. 5. marts kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset,
Hald

Lørdag d. 27. marts kl. 11.00
Ommersyssel Østre Kirkecenter

Annette de Hemmer står for en formiddag
med sang og oplæsning.

Pressefoto.

”Grønland i litteraturen,
kunsten og myterne”,
foredrag v. Anne Valbjørn Odgaard.
Foredraget har tidligere været annonceret,
men blev corona-aflyst.
Nu prøver vi igen!

Tirsdag d. 16. marts kl. 19.30
Koncert, Hald Kirke

Zenobia er veletablerede fortolkere af den
danske sang-, salme- og visetradition.
Trioens koncerter er musikalske oplevelser, bundet sammen af fortællinger om
sangene, refleksioner om at leve et liv i
nutiden med et soundtrack af gamle ord
og toner og om balancen mellem fornyelse
og bevarelse.
Koncerten skulle have været afholdt i foråret, men blev corona-aflyst.

Torben Brink holder foredrag om Tibet
i Gjerlev.
Arr. Gjerlev-Enslev menighedsråd

”Englevinger og sværdslag … det er
påske”.
Tante Andante og professor Virvar tager
børn og voksne med gennem en musisk
påskefortælling.

Tirsdag d. 13. april kl. 19.30
Menighedshuset, Hald

Sogneaften om tro og videnskab v. Peter
Øhrstrøm, professor ved Aalborg Universitet.

Tirsdag d. 20. april kl. 19.30
Sognehuset, Øster Tørslev

Sogneaften med forfatteren Kristian Bang
Foss.

Torsdag d. 22. april
Ommersyssel Østre Kirkecenter
”Ord og toner i fugleperspektivˮ.
Arr. Gjerlev-Enslev menighedsråd.

Torsdag d. 6. maj
Ommersyssel Østre Kirkecenter

Pressefoto.

Sogneaften med foredraget ˮFra millionær
til ...ˮ v. Annemarie Hessellund Beanland.
Arr. Gjerlev-Enslev menighedsråd
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Babysalmesang

- for babyer i alderen 1 - 12 mdr.

Babysalmesang begynder igen til efteråret. Vi mødes tirsdage kl. 11
i Øster Tørslev Kirke. Hvis du har lyst til at deltage, så tilmeld dig hos
kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder Nathja Røsvik på mail:
ommersyssel.kirkekultur@gmail.com eller tlf. 60982002.

Musikalsk legestue - for børn fra 9 mdr. - 3 år.

Som et nyt tiltag begynder en musikalsk legestue i kirkecentret i Gjerlev ca. 2
gange om måneden. Kontakt kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder
Nathja Røsvik på mail: ommersyssel.kirkekultur@gmail.com eller tlf. 60982002.

Kirken læser
Læsekredsen i menighedshuset i Hald: kontakt Karen Iversen på tlf. 86474655.
Læsekredsen i Ommersyssel Østre Kirkecenter i Gjerlev:
kontakt Lone Nyeng på tlf. 8647 4342.

Kirken strikker
Klub ret

Tirsdag i de ulige uger kl. 9.30 i menighedshuset i Hald.
Garnholder: Anna Marie Maagaard, tlf. 86474261.
Klub vrang
Mandag i de ulige uger kl. 19 i menighedshuset i Hald.
Garnholder: Laila Frederiksen, tlf. 40575091.
Møllestrik
sidste torsdag i hver måned på Lyshøj mølle.
Garnholder: Lone Kjeldsen, tlf. 40291630.
Garnnøglen	Onsdag i de ulige uger kl. 9.30 i Ommersyssel Østre
Kirkecenter, Gjerlev. Garnholdere: Karen Christensen,
tlf. 30237443 og Joan Pedersen, tlf. 20314505.
De glade nørklere	Torsdag i de ulige uger kl. 19 i Ommersyssel Østre
Kirkecenter, Gjerlev.

Kirken synger
Børnekoret i Øster Tørslev:
Onsdag kl. 14.15-15.45
i sognehuset i Øster Tørslev
v. organist Anker Sigfusson.
Ommersysselkoret (voksenkor):
Mandag kl. 19-21 i sognehuset
i Øster Tørslev
v. organist Anker Sigfusson.
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VOKO (voksenkor):
Torsdag kl. 19-21 i konfirmandstuen
i Udbyneder
v. organist Niels Erik Nies.
Gjerlev-koret (voksenkor):
Tirsdag kl. 19-21 i musikstuen
i Ommersyssel Østre Kirkecenter
v. organist Monica Vestervig.
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Danmarks rigeste præst
Om Niels Nielsen Sicher (Secher) siges det, at han var sin
tids rigeste præst i Danmark, og at han ejede over 150.000
Rdl. Det er så langt fra at være overdrevet. Hans formue var
meget betydeligere og formodentlig beløb den sig til henimod
en 400.000 Rdl.
Af Flemming Ørnbøll, Enslev

N

iels Nielsen Sicher blev født 8 måneder efter sin far, Niels Michelsen
Sicher’s død den 20. februar 1704.
Niels Nielsen Sicher var den næstyngste af en børneflok på 5. En bror, Jørgen,
og 2 søstre Anne Marie og Edel, og en
halvsøster Kirsten Olufsdatter.
Niels Nielsen Sicher’s mor, Maren Jørgensdatter, giftede sig igen 1708 med Ole
Olesen, som blev kaldt Oluf. Med ham
fik hun en datter Kirsten Olufsdatter.
Ole Olesen var borger og handelsmand i Aarhus. Skønt denne mand ikke
hører med til slægten Sicher, fortjener
han dog en omtale, da en stor del af

den rigdom, som Niels Nielsen Sicher
besad, kan føres tilbage til Ole Olesen.
Han begyndte uden pengemidler sin
forretning, og først efter sit ægteskab
med Maren Jørgensdatter fik han penge
mellem hænderne.
I hans og hendes ansøgning til kongen
om stadfæstelse på deres testamente
skriver han:
”I Henseende til, at jeg fra Fattigdom,
da jeg hverken har arvet Midler eller haft
Hjælp og Undsætning af nogen mine
paarørende Slægt og Venner, men ved
den Lykke og Guds Direktion, at jeg kom
i Ægteskab med min Hustru og derefter
Foto: Flemming Ørnbøll ©
>>
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må ikke forstås som et bevis på ringe flid
eller begavelse.
På grund af den korte tid han brugte til
sit studium, må det antages, at han har satset på ringere karakter for hurtigt at få et
præsteembede, muligvis i håb om at hans
stedfars forbindelser med jyske godsejere, som havde kaldsretten til præsteembeder, nok skulle skaffe ham et af de
bedre embeder. Han måtte dog vente
i 8 år, først den 12. april 1731 blev han
kaldet til præst i Udbyneder, Sødring og
Råby af ejeren af Overgaard Frederik v.
Ahrenstoff.
I 1740 indgav biskop Hygom beretning
til Generalkirkeinspektions-kollegiet, om
hvorledes katekisationen blev forrettet.
”Sognepræst Hr. Niels Sicher skriver,
at fra den Tid han kom til disse tvende
Menigheder, er Ungdommen bleven både
af ham selv og Degnen hver Søndag straks
efter Tjenesten eksamineret i den Kirke,
hvor der er Sidstprædiken og undertiden
af Skolemesteren hver i sit Sogn foruden,
at det af ham hver Søndag paa Prædi-

Foto: Flemming Ørnbøll ©

under Guds guddommelige Forsyn og
Velsignelse, vores egen Flid, Møje og
Vindskibelighed selv ærlig haver for
hvervet vores Ejendele, Midler og Formue, haver baade jeg og min Hustru
villet beskikke vort Hus.”
I 1742 købte Ole Olesen Sødringholm
Gods af Kancelliråd Hans Ejlersøn Steenfeldt. Men skødet lod han udstede til sin
stedsøn Niels Sicher, som var sognepræst
i Udbyneder og Kastbjerg.
Ole Olesen døde i 1759, og Maren Jørgensdatter i 1752. Begge blev begravet i
Århus Domkirke.
Ved Ole Olesens død var der kun Edel
Nielsdatter og Niels Nielsen Sicher tilbage. Jørgen, Anne Marie og Kirsten var
alle døde forinden. Edel arvede blandt
andet Kærbygaard og Skaarupgaard.
Niels Nielsen Secher blev født i Aarhus
den 10. november 1704. Han blev sat i
Aarhus Skole og derefter i 1723 sendt til
universitetet. Allerede i 1726 tog han teologisk eksamen, men kun med karakteren
non contemnendus (ikke at foragte). Dette
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kestolen bliver noget kortelig tale over
Catechismum, Desforuden mæler han, at
Ungdommen bliver af ham overhørt paa
den Dag, de gaar til Skriftemaal.”
Den pietistiske biskop Hygum, efter
hvis mening det religiøse liv kun fandtes i samme omfang, som opvækkelsen
greb om sig, synes ikke at være tilfreds
med udbyttet af Sichers virksomhed.
En ironisk hån klinger gennem hans
visitatsberetning:
”Hr. Niels Sicher prædikede det bedste
af ham kunne forventes og talte intet
mod Sandheden. Iblandt en talrig Ungdom var ganske få, som kunne svare
forstandigt. Bønderne, som for største
Delen ere Tjenere til Overgaard, laa
under en haard Trældom.”
Da Sødringholm i 1757 brændte, opførte Niels Nielsen Sicher en ny bindingsværkshovedbygning.
Niels Nielsen Sicher og hustru fik i
1743 bevilling til, at ”den længstlevende
måtte sidde i uskiftet bo saa længe den
levede i enlig stand og siden skifte med
samfrænder.”
Skiftet er ikke indført i nogen offentlig
skifteprotokol, så vi ved ikke nøjagtigt,
hvor meget formuen var på, men med en
liste over panteobligationer vil vi dog få
en forestilling om størrelsen.
Følgende panteoblikationer:
Hans Henrik Jørgensen til Staarupgaard. Oberstinde Johanne Avgusta
Arenstoff. Marineløjtnant Fr. Arenstoff.
Jørgen Hvas de Lindenpalm til Tirsbæk
og Bryskeborg. Søren Klemensen Møller
Slyngborggaard. Forpagter Torn Thomsen. Sebastian Wøldike til Visselberg.
Matias Brunov Grovenørgaard. Kanceliraad Halse Kvistrup.
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Foto: Flemming Ørnbøll ©

Alt i alt panteobligationer for 107.200
Rdl.
Niels Nielsen Sicher blev i 1732 gift
med Johanne Marie Anchersen. Sammen
fik de 6 børn: Klementine, Peder Nikolaj,
Ole Kristian, Anker Jørgen, Matias, som
senere overtog Sødringholm, og Tomas.
Niels døde i Randers under en rejse fra
Aarhus 1768 og Johanne i 1775. Begges
kister står i et gravkapel på kirkegården
i Sødring.
Udover Niels og Johannes kister står
der 5 kister med efterkommere af slægten.
29
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I kirken findes der et epitafium over
Niels og Johanne. Indskriften er som
følger:
”Indeni den disese Grav Steen Sees
Nedsath Levninger af det forkrænkelige
og dødelig Som I Jorden Bør giemmes
Til Guds Aabenbarelsens Dag. Thi hier
er et bestemt Hvilested, for Familien, og
det afsicelede støv, som forhen Omgav
Sicelen af Velædle Velærverdige og Høylærde Nu i Herrenhensovede Guds Tiener salig Her: NIELS SECHER fordum
Sogne Præst for Udbyneder og Kastberg
Menigheder samt Herre til Sødringholm,
Kierby Gaard, og Skaarup Gaard Var
født i Aarhus Anno 1704 den: 10 Novem.
Blev efter Himlens Kald indviet til det
offentlige Lære Æmbede A. 1730, og kom
i ægteskab A. 1732 den 23. Sep med Sal:
Madam JOHANNE MARIE ANCHERSEN Født i Karlebye A. 1705. den 27
April: I Hvilket Ægteskab de aflede 6
sønner og 2de Hvoraf Én Søn og Én datter i den Spæde Alder hensovede – Ere
her nedsatte, den Hans efterladte salig
madam omvekslede tiden med evigheden den 26 maj 1768 i sit alders 71 aar.”

På kirkerummets vestgavl findes der
fem kisteplader, som alle har siddet på
efterkommere af slægten Sechers kister.
På kirkegårdens sydøstlige hjørne
findes slægtskapel for Secher.
De to ældste kister er betrukket med
læder og indeholder de jordiske rester
af Niels Nielsen Siecher og hans hustru
Johanne Marie Anchersen. Derudover
er der sorte trækister med deres søn
Mathias Poulsen Secher og hans hustru
Adolfine Sofie Müller. Mathias bestyrede Sødringholm for sin far, og efter sin
faders død for sin mor. I 1775 arvede
han Sødringholm, og samme år købte
han Demstrup.
Udover de fire nævnte kister findes
der yderligere tre kister med efterkommere. Markus Peter Secher. 1781-1831,
Mathilde Sofie Secher 1782-1846 og en
uden navneplade. 
Kilder: Borgerskabsbogen, Jyske Efterretninger, Viborg Landstings Skøde- og
Pantebog, Meddelelser om slægten Siker
(Secher), Gen.kirkeinsp.kolleg. Arkiv Pakke Nr. 18.

Englesmil
En udenlandsk diplomat undrede sig over,
at folketingets åbning blev fejret med en gudstjeneste.
”Beder præsten virkelig for folketingets medlemmer”,
spurgte han en dansk kollega.
”Nej, han ser ud over medlemmerne, og så beder han for folket!”

30

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

NYT fra pastoratet
Så er det jul igen!
Vi holder julestue for børn mellem 5 og 10 år i Ommersyssel Østre Kirkecenter,
Tønagervej 11, Gjerlev.
Det foregår d. 1., 8. og 15. december fra kl. 14 til kl. 16.
Vi laver små juleting, synger og hygger.
Børn, der går på Grønhøjskolen, kan køre med skolebussen til kirkecentret.
Forældrene skal selv afhente deres børn.
Tilmelding til Bente på tlf. 20134970 (gerne sms).

Koptisk egyptisk julekrybbe.
SEPTEMBER - NOVEMBER 2020
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Den kinesiske madonna
Jeg havde ledt efter hende gennem længere tid. Flere år,
faktisk. For selv om jeg aldrig havde mødt hende, var jeg ret
sikker på, at hun måtte være derude et eller andet sted: En
kinesisk madonna!
Af Torben Brink

J

eg havde ledt efter hende gennem
længere tid. Flere år, faktisk. For selv
om jeg aldrig havde mødt hende, var
jeg ret sikker på, at hun måtte være
derude et eller andet sted: En kinesisk
madonna!
I Afrika er det ret almindeligt at se
Jesus og jomfru Maria fremstillet med
mørk hud og kruset hår, og i Sydamerika
kan både den hellige familie og disciplene sagtens være af indiansk afstamning.
I det hele taget har vi det med at tilføre
de religiøse motiver et lokalt præg, når
de fremstilles på fx. altertavler og lignende. Et berømt eksempel er et nadvermaleri fra katedralen i den peruvianske
by Cusco. Her er Jesus og disciplene
samlet om skærtorsdagsmåltidet, men
det er ikke lammesteg, der er på menuen. Det er derimod marsvin, som er en
yndet (påske)spise på de kanter!
Og det er jo i virkeligheden ikke meget
anderledes her hos os selv. Vi fremstiller
også Jesus, så han mere ligner en bleg
nordeuropæer end en mand fra Mellemøsten. Det Jerusalem, der gerne ses
som baggrund for korsfæstelsen, har
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mange gange en påfaldende lighed med
den nærmeste købstad. På altertavlen i
den midtjyske stationsby Ry står Jesus
og prædiker for kunstneren Poul Steffensens familie i søhøjlandet omkring
Himmelbjerget. Og så er der hele den
aktuelle diskussion om Jim Lyngvilds
alterbilleder i Faaborg Kirke.
I Kina er alle mennesker gule!
Sådan omtrent lærte vi, da jeg for rigtig
mange år siden begyndte at have geografi i skolen. Og så må det vel også gælde Jesus og Jomfru Maria?! I hvert fald
når man støder på dem i Kina. Derfor
var jeg overbevist om, at den kinesiske
madonna måtte findes. Det var bare et
spørgsmål om at få øje på hende.
Det gjorde jeg så en kold vinterdag i
souvenirbutikken i Beijings store syd-katedral (Nantang). Blandt kinesiske bøger
og tidsskrifter om kristendom og mellem
julekrybber og sødladne figur-grupper
af ægte plastic tronede hun som en helt
traditionel kinesisk kejserinde med tronarvingen på skødet på et stort postkort
uden spor af forklaring eller kildehenvisning.
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Kinesisk Madonna.

Vel hjemme igen afslørede en billedsøgning på Google, at originalen er et
temmelig stort oliemaleri (100x150 cm),
der hænger i Vor Frelsers Kirke i Beijing - også kendt som den katolske nordkatedral (Beitang).
Billedet er lavet af den selvlærte
kunstner Chu Kar Kui, der blev født i
Hongkong i 1960. Han er en produktiv
herre, der maler i mange forskellige stilarter med inspiration fra så forskellige
kunstnerkolleger som Giotto, Caravaggio, Rubens og Munch. Men altså i helt
traditionel klassisk kinesisk stil.
Hans motiver er fortrinsvis religiøse,
og gennem sin næsten 40 år lange karriere har han efterhånden bidraget til
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udsmykningen af katolske kirker over
det meste af verden. Men når han maler
for et kinesisk publikum, så har Jesus
og Jomfru Maria altså umiskendelige
kinesiske træk.
Man kan se mange flere af Chu Kar Kuis
billeder på hans hjemmeside:
chukarkui.art@hk.com
Torben Brink er ansat som præstevikar
her i Ommersyssel Østre Pastorat frem
til udgangen af maj 2021. En af hans helt
store fritidsinteresser er alt, hvad der har
med Kina at gøre; ikke mindst at rejse i
det store land. 
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
9/12 Vi synger advents- og julesalmer og
sange sammen med Britta Nedergaard
Hansen, organist ved Sct. Clemens Kirke, Randers.
29/12 Juletræsfest i Tabor.
Uge 2 Evangelisk Alliances bedeuge.
11/1 Indledning v. Jens Carl Mikkelsen.
13/1 Indledning v. Karen Brunbjerg.
14/1 Indledning v. Johannes Grøn.
20/1 Generalforsamling i Tabor.
27/1 Samtalemøde, indledning v. Aage
Jakobsen, 2. samtale i Fadervor.
10/2 kl. 14 Møde m. Flemming Baatz
Kristensen, sognepræst v. Sct. Pauls
Kirke, Aarhus.
24/2 Samtalemøde, indledning
v. Gunnar Nielsen, 3. samtale i Fadervor.

Hvor intet andet er påført, foregår arrangementerne i ”Tabor” kl. 19.30.
Yderligere oplysninger om såvel arrangementer som bibellæsekredse kan fås
ved formand Aage Jakobsen, tlf. 8647
4093.
Adressen på
Tabor i Gjerlev
Hybenvej 4
8983 Gjerlev J.

KFUM SPEJDERNE
GJERLEV - ALTID OM TORSDAGEN

Bævere (18.00-19.30) v. Marianne Jensen, tlf. 6137 3885
Ulve (18.00-19.30) v. Dorthe og Flemming Dinesen, tlf. 2661 0549
Patruljemøde (18.00-20.00) v. Mikkel Bang Jensen, tlf. 6137 3885

HAVNDAL - ALTID OM ONSDAGEN

Spejdermøde (17.30-19.00) i Spøksen på festpladsen ved Estraden.
Kontaktperson: Jesper Mortensen, tlf. 4232 1370

RÅBY (ØSTER TØRSLEV) - ALTID OM MANDAGEN
Bævere og ulve (17.30 - 19.00)
Spejderhytten ved stadion i Råby, Udbyhøjvej 668, Råby.
Kontaktperson: Lars Johannessen tlf. 2326 9653
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”Phantasiestykke
i min egen Maneer”
skrevet af H. C. Andersen i 1829.
Offentliggjort første gang 2. januar 1830.
1. I himlen sidder Guds engle små
rundt om det store kateder;
de sidder alle med vinger på
og blæser så smukt i trompeter.
Om aftenen lægges trompeten bort.
Madonna hun ser det ret gerne,
så spilles der lystigt ej laps eller kort,
der leges med måne og stjerne.
Tit triller en stjerne fra himlen ud,
sligt kaldes på jorden et stjerneskud.
2. I himlen er der en smuk musik
alt har hjerte og stemme;
man keder sig aldrig et øjeblik,
man føler, at her er man hjemme.
Tit flyver en lille engle trop
herned til de jordiske dale,
og bringer de sovende småbørn op
til Gud i de himmelske sale.
Tit tage de også en stakkels poet,
at han kan fortælle den stads, han har set.
3. O det er en lystig og underlig tur,
højt over øm, over ugle.
Dybt hænger verden det gamle bur,
med sine brogede fugle.
Småenglene synger så pænt i kor,
og alle sfærerne spille,
o, himlen er så stor, så stor.
Man føler sig ganske lille.
Den voksne bliver et barn igen:
som børn vi komme i himmelen.
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Julefortælling fra
barndommens tid
Af Anne Thorsen, Havndal

J

eg er født i 1938 og opvokset på en gård
i Udbyover. I mit hjem startede julen
allerede i november, hvor vi grandækkede
mine bedsteforældres grave på Udbyneder
kirkegård med gran fra Aktieskoven.
Mor lavede alting selv. Hun slagtede
ænder, der hele sommeren havde snadret i møddingen. Men godt smagte de!
Der blev slagtet gris, og mor lavede sylte,
medister, henkogte kød og lavede sortpølse
(blodpølse).
Vi skulle også til Havndal og se juleudstilling. Der var ting, der bevægede sig i
vinduerne. Dengang var der tre købmænd
og en brugsforening, ”Vrønding” med en
masse små gaver, som var spændende at
se på, og frøken Mathiesens boghandel.
Vi børn fik altid ”Børnenes Jul” til jul.
Den bestilte vi i skolen, og mor købte ”Ved
Julelampens Skær”. Og så købte vi appelsiner. De var pakket ind i silkepapir, som vi
glattede ud og gemte. Der var forskellige
mønstre på, og papiret duftede så dejligt.
Jeg var jo krigsbarn, så vi lavede selv
julekonfekt. Vi lavede marcipan af kartoffelmos, flormelis og mandelessens. Da vi
så igen kunne købe marcipan, ja, så kunne
vi børn overhovedet ikke li’ det! Vi ville
meget hellere have mors hjemmelavede
marcipan. Vi lavede også havregrynskugler
med kakao i, og dem rullede vi i tesukker.
Dem laver jeg stadig med mine børnebørn.
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Pengene var små, set med nutidens øjne,
men der var skam også mange glæder. Et
år kom far hjem fra Randers med en julekalender. Der var 24 låger! Jeg har altid været
god til at regne, så jeg syntes, at Ingeborg
skulle begynde, dernæst Poul, og jeg selv
til sidst, for så skulle jeg jo lukke nummer
24 op, og lågen var den med et juletræ! Der
var ingen slik i af nogen art. Når vi så var
færdige med den, blev den lagt væk, alle
lågerne blev lukkede fint, men gensynsglæden året efter var akkurat lige stor.
De sidste dage var travle, for der skulle
være pænt til jul. Kun i den stue, hvor juletræet stod, var der gulvtæppe, ellers skulle
mor fernisere alle de andre gulve. Hun
pudsede også komfur og de tre kakkelovne. Året efter jeg rejste ud for at tjene,
fik mor fik et ”AGA-komfur”, så var der
både varm ovn og varmt vand hele tiden.
Lillejuleaften var vi alle tre i baljen i køkkenet for at blive vasket, og vi blev vasket
i det samme vand. Alligevel ville vi helst
i til sidst, for det var nu så dejligt, og den
der kom sidst, måtte være der længst, for
vandet måtte ikke blive for koldt til den
sidste. Efter badet ferniserede mor køkkengulvet. Så kunne det være tørt juleaften.
Dagen til juleaften skulle gården fejes, og
alt sættes ind. Dyrene skulle også feste, så
de fik hø. Vi hjalp far, for så gik tiden godt.
Køer, kvier og kalve fik hø, og grisene fik
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Stockfoto.
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ekstra strøelse, og der var en dejlig stemning
i kohuset, når alle dyrene gumlede og var
tilfredse. Det var rigtig hyggeligt. Når vi
gik over gårdspladsen, var der helt mørkt.
Krigen var der med mørklægningsgardiner.
Vi kunne ikke se noget, men vi vidste, at
vi skulle gå skråt over gården. Vi havde
2 tyskere til at bo i gæsteværelserne, men
de skulle bruge fordøren, og vi brugte kun
bagdøren, så vi så dem næsten ikke. Jeg
kan huske, at far sov med en knippel under
hovedpuden.
Vores juleaften startede med kirkegang
i Udbyneder. En isvinter kørte vi i kane,
og bjælderne ringlede, og vi kunne høre
andre, der også kørte, så nu var det jul!
Når vi var kommet hjem, kom Christian
og Anker. Det var 2 karle, som var rigtig
gode venner af huset, og som var vores
barnepiger ind i mellem. Christian levede
længst. Han holdt jul med mine bedsteforældre, min far og mor og med Jens og mig
i 67 år! Han begyndte at tjene hos mine
bedsteforældre, da han var 12 år, og for
at de kunne spare på julemaden hjemme
i hans lille hjem, blev Christian nede ved
mine bedsteforældre og spiste med, og han
var meget glad for mine bedsteforældre.
Når klokken var ca. 18.30, kom faster fra
Århus med rutebil. Hun havde altid sådan
nogle spændende gaver med.
Vi børn havde klippet nissehoveder af
julepapir, og mor havde købt flødeboller,
og de blev pyntet med et nissehoved – det
var vild luksus!
Så var det endelig tid til at spise ved
19-tiden. Vi fik risengrød med mandel, og
det var spændende, hvem der nu vandt
mandelgaven, som var et stykke chokolade.
Så fik vi andesteg med hvide og brunede
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kartofter, filippa-æbler med gele, rødkål
og medisterpølse, og dernæst fik vi flødebollerne.
Til sidst fik vi æblekage og medaljer med
hyben og småkager. Så var vi trætte og
mætte!
Vi hjalp hinanden med at vaske op og
rydde til side, og far og mor gik ind i den
lille stue, hvor juletræet stod pyntet, og
tændte stearinlysene. Der blev sunget mange
julesalmer. Vi børn syntes FOR mange.
Men far, Christian og Anker kunne fylde
stuen med sang, og det lød så smukt! Så
fik vi en slikskål og lidt appelsiner. En fast
tradition var, at vi sluttede med at synge:
”Herren han har besøgt sit folk, natten hun
blev til morgen”.
Så blev der serveret kaffe og julelagkage,
som var en sukkerbrødsbund med flødeskum, hindbærsyltetøj og marcipan over.
Uha, den smagte godt!
I julen var der dejligt varmt i hele huset.
Mor fyrede op i hele huset, og der kom
gæster og ønskede glædelig jul.
Nytårsaften var vi alene. Vi fik æbleskiver
og sødsuppe med blommer i, og så skulle
vi børn ud og lave løjer eller larm. Vi havde
en prop, som vi gned på vinduerne med lidt
sprit, og hvis vi så kunne finde ledningen
til radioantennen, som gik ud af vinduet,
kunne vi ryste lidt med den, så den gav
larm, og så kunne det nok være, at de kom
ud og ledte efter os, mens vi prøvede på at
få fat i kaffekanden og løbe væk med den.
Sidste gang juletræet var tændt, var Hellig
Tre Kongers aften, hvor vi sang julesalmer
eller nytårssalmer. Al julepynten blev pakket væk, og hverdagen og skolegangen
begyndte igen. 
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Nyttige adresser
SOGNEPRÆSTER:
Lone Nyeng (kbf.)
Haldvej 8A, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 43 42. Mail: lkny@km.dk
Hans David Hindsholm Matras
Udbynedervej 16, Udbyneder, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 02 25. Mail: hdma@km.dk
Torben Brink
Tlf. 6135 3741. Mail: tbr@km.dk
ORGANISTER:
Anker Sigfusson
Solsikkevej 11, Vivild, 8961 Allingåbro.
Tlf. 20 52 07 79.
Mail: anker.cellomusik@gmail.com
Niels Erik Nies
Platanvej 53, 2. mf., 8930 Randers NØ
Tlf. 51 72 34 10. Mail: niels.e.nies@mail.dk
Monica Vestervig
Tlf. 21 44 17 27
Mail: raabykirke.organist@gmail.com

KIRKESANGERE:
Annette de Hemmer
Haslevgårde bakker 49, Als, 9560 Hadsund.
Tlf. 26 13 00 80.
Mail: dehemmer@hotmail.com
Kirsten Fuglsang-Damgaard
Tlf. 30 62 04 16. Mail: kirstenfd@live.dk
Nathja Røsvik Rasmussen
Vikkevangen 19, 8920 Randers NV
Tlf. 64 98 20 02.
Mail: taktogtone8983@gmail.com
KORDEGNEKONTOR:
Ommersyssel Østre Pastorat
Kirkekontoret
Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J.
Eva B. Madsen,
Tlf. 52 16 76 00. Mail: ebma@km.dk
Træffes telefonisk alle hverdage kl. 9-13.
Cecilia Bach Søgaard,
Tlf. 52 16 77 37. Mail: cebs@km.dk
Træffes telefonisk mandag, tirsdag og
torsdag kl. 9.00-13.00 samt fredag 9-12.
Begge kordegnene træffes personligt
efter aftale.

I skrivende stund har der været valgforsamling,
men da de nye råd endnu ikke er trådt til, henviser vi til kirkens hjemmeside:
www.ommersysseløstrepastorat.dk hvis man har brug for et telefonnummer på
eller mailadresse til en formand, kirkeværge eller graver.
Hver uge har kirken en side i Mariager Avis. Også her vil der være nyttige informationer. Endelig har vi facebooksiden: Ommersyssel Østre Pastorat, hvor der
også er nyttig opdatering.
Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte en af præsterne.
I næste kirkeblad kommer alt på plads igen.
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