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Foråret er kommet, og der sker en hel masse
nyt i Ommersyssel Østre pastorat. Vi er
selvfølgelig meget mærket af at skulle sige
farvel til Peder Svejgaard Pedersen. En forandring som ikke var ønsket. Det er aldrig
rart at skulle sige farvel til en god kollega. I
Peders fravær har vi fået en fantastisk afløser
i Hanne Hjørlund, som gør den hårde tid en
hel del nemmere. Der er endnu et nyt ansigt
i pastoratet, for Monica er blevet ansat som
organist fra 1. februar, og vi håber, at I bliver
lige så glade for hende, som vi er.
Forår betyder jo også påske og genopstandelse. Det er noget, vi godt kunne bruge
oven på en, om end ikke kold, så lang vinter
med en masse udfordringer. Det eneste, vi
kan gøre, er at se fremad og både kæmpe for
og håbe på bedre tider. Der er meget at være
trist over, men en masse at glæde sig til. Der
er som sagt en påske, som altid er hyggelig,
og konfirmationer i bededagsferien.
Vi ønsker alle et velsignet forår!
Hans David Hindsholm Matras
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

MATT. 28,1-8

I

mange år var replikken ”Fordi jeg siger
det!” bandlyst fra børneopdragelsen.
Det er den bemærkning, som kan afslutte uendelige argumentationer og befri
barnet fra at skulle begribe noget, som
det fra sin højde og sit hjørne ikke er i stand til
at begribe. Replikken siges bestemt, men
af kærlighed, af den, der tager ansvar
for barnet, af den, der ved bedre og til
barnets bedste. Bemærkningen kan føles
som et autoritært overgreb, men den sande autoritet er den, der tager ansvar. Den
sande kærlighed er den, der står inde for
sit udsagn med krop og sjæl. Med sin
fortolkning befrier den os fra at starte
forfra hver gang og fra at vælge og vrage
mellem utallige fortolkningsmodeller.
”Fordi jeg siger det!” kan forhindre
barnet i at blive kørt over, komme for
sent hjem, blive væk, og give plads og
frihed at vokse i. Barnet ved, at der tales
af kærlighed og omsorg. Det har fået en
forståelse at arbejde videre med. Selvom
vi måske ikke siger det direkte, fortolker
vi verden for vore børn. Vi giver dem et
sted at begynde fra. Vi vælger for dem,
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ikke for at begrænse dem, men for at
give dem plads.
”Han er opstanden. Nu har jeg sagt jer
det!” Det var englens budskab til kvinderne påskemorgen. Korsfæstelsen er
menneskeværk, Jesu opstandelse er
Guds værk. Korsfæstelsen kan vidner
fortælle om; opstandelsen kan ikke
beskrives, for ingen så den. Korsfæstelsen er en historisk begivenhed, den har
vi styr på. Opstandelsen er ikke en sådan
historisk begivenhed i forlængelse af
noget, der er sket. Opstandelsen er det
umulige, som ikke kan ske, som strider
imod al erfaring. Opstandelsen er et lys
ind i historien, et ubegribeligt håb, en gåde.
”Han er opstanden, nu har jeg sagt jer
det!” Det er englens budskab. Engle går
aldrig deres eget ærinde, altid Guds. De
diskuterer ikke, de gør, hvad de er sat til.
Ligesom fuglen, der kendes på sin sang.
Englens ord var Guds faderlige fortolkning af, hvad der var sket, og hvad
der skulle ske. Det var det eneste, kvinderne fik, men det eneste holdbare, som
kunne gives videre. Sådan at vi ikke skal
3
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starte forfra hver for sig med at etablere
livets mening og afprøve alle budskaber
og religioner. Det er troen. At vi ser det,
vi hører - og handler efter det. I tillid til
den, der siger det.
Troen er ikke en logisk argumentation,
ikke en følelse, men en tillid til kærligheden, som ved bedre og vil vores bedste.
Den er glæde midt i frygten.
Kvinderne er forfærdede over det, de
kommer ud for, skriver Matthæus. Men
inden i dem tændes en gnist af glæde, en
helt umulig glæde, der måske alligevel
er mulig. Den korsfæstede, han er ikke
her, han er opstået. Hvad betyder det? At
der er vendt op og ned på alt. Taberen,
den største taber, verden har set, er han
i virkeligheden vinderen? Er sorgen og
gruen ikke det sidste? Er det umulige
sandt?
Det lader sig ikke bevise. At graven er
tom, kan der jo være en naturlig forklaring på. Men kvinderne griber ikke til
forklaringer. De griber englens ord, ”for
han siger det.” Ved siden af frygten fyldes de langsomt af det, forstanden ikke
rummer - af glæde og liv. Korsfæstelsen
er menneskeværk, den har vi styr på,
opstandelsen er Guds værk, den har vi ikke
styr på. Den har styr på os! Da kvinderne
kommer ud for at ære og mindes ham,
det liv der var, da var der ingen død
mand at ære. "Han er opstået, jeg har
sagt det!", siger englen.
Det var altså Gud selv, der havde råbt:
”Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig?” Det var Gud selv, der led
4

alle kærlighedens kvaler for menneskets
skyld, selv gik ind i døden og Gudsforladtheden. Og det gjorde han, for at der
ikke skulle være noget sted, hvor mennesket
ikke kan møde Guds kærlighed. Døden har
tabt, graven er sprængt. Og fra den grav
strømmer ikke mørke, men nyt lys.
Graven var ikke det eneste, der blev
sprængt med ham. Alle fordomme og
systemer, der låser mennesker fast,
sprænges. Bemærk: at det var kvinder,
der fik englens budskab, - efter datidens
opfattelse var kvinders vidnesbyrd ikke
gældende, men i påskens morgenlys blev
kvinderne ligeværdige! Den enkelte er sat
fri til en ny begyndelse. Alt det, Jesus
gjorde og sagde, er ikke et stykke fortid,
men gælder, er nutid, ja, er selve den
grund, vi skal leve på. Han har brudt
ondskabens og hævnens onde cirkel,
og døden får ikke det sidste ord. Dét
betyder den sprængte grav.
Sagt på denne måde: Fra den tomme
grav genfortælles verden og menneskelivet. Den verden som blev talt frem
af Gud på skabelsens morgen, da han
sagde: ”Bliv lys - fordi jeg siger det.”
Skabningen drager igen et lettelsens suk
påskemorgen i tillid til sin skaber. Livet
er guddommeligt og livet værd.
Ingen kejser eller præsident eller
politiker eller videnskabsmand kunne
have proklameret dette, hvis ikke det
var blevet hvisket af kvinderne - med
frygt og stor glæde. De er alle gået i graven, men ordene har ingen død kunnet
binde. Hvis de havde overvejet, om de
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

virkelig kunne tro det, hvis de havde
ventet, til de kunne føle for det, være
autentiske og stå inde for det, så stod
de der nok endnu. Men de gik - fordi
de lod sig noget sige! De fik noget, der
ikke kunne negligeres eller fortæres af
tidens tand og den historiske distance.
De fik ord, det stærkeste af alt!
De var almindelige mennesker som
hyrderne på marken julenat. Kvinder
som havde svigtet, mistet, var blevet
misbrugt og forladt, ja, som selv havde svigtet. Mennesker, der hverken var
værre eller bedre end dem, Jesus ellers
omgikkes. Hverken værre eller bedre
end os. Frygten sad stadig i dem, men
lettelsens glæde løste dem af deres bånd.
Frygten er her stadig. Ondskaben er
her stadig i fuldt flor. Påskens budskab
om livets og kærlighedens sejr tager ikke
angsten fra os, men påskebudskabet
blander angsten med glæde og sender os
ud i fællesskabet igen. Der er sat et håb
af en anden verden ind i vores verden,
og det er Guds påskegave til os. Livet
skal ikke leves i gravens dystre skygge,
men i tillid til at Kristus er den stærkeste.
Englen ved graven peger fremad. Se, han
er gået forud for jer til Galilæa, dér skal I
se ham. Vi har hver vort Galilæa, Gjerlev,
Udbyneder, Randers, Esbjerg, - det er i
vores hverdag, Han kommer os i møde.
Det er vort almindelige liv her på jorden,
Han har lidt og er død og opstået for.
Vi har brug for at få det fortalt igen og
igen, i kirken og af de engle, Gud sender os
mellem jordens frygt og himlens glæde. Det
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er ikke noget, vi kan sige os selv. Men når
vi hører det, ser vi det. Han vil komme
til os med håb og glæde midt i det, vi
trues af og frygter. Menneskelivet og
jorden er værd at elske og kæmpe for.
I lyset af påskemorgen indledes hvert
barns historie ved dåben med ordene:
Lovet være Gud vor Herre Jesu Kristi
far, som i sin store barmhjertighed har
genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi
opstandelse fra de døde.
I samme lys afsluttes livet på jorden,
når lovprisningen lyder ved begravelsen.
Således indrammet af påskens budskab
kan vort liv leves og fyldes af håbet om,
at glæden er så stor, at den vil få magten
over frygten, skylden, modløsheden.
Gud selv er gået i forvejen for os og
kommer os i møde fra fremtiden. Frygt
ikke. Hvad vi er på vej til i morgen og
i overmorgen, ved vi ikke, men vi ved,
at Kristus er der, og at vi aldrig er uden
for Guds rækkevidde. Dødens skygger
er for evigt jaget på flugt. ”Nu har jeg
sagt jer det!”.
Glædelig påske.
Hanne Hjørlund
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Desorienterede
kirketårne
D

et er, hvad kirketårnene i Gjerlev og
Kærby kaldes for. Kirker, som blev
opført i middelalderen, har almindeligvis kirketårnet opført mod vest. I Danmark findes der bevaret 42 middelalder
kirketårne, som ikke er placeret mod
vest. Størsteparten findes på Sjælland
og Fyn og i den østlige del af Jylland.
Placeringen varierer fra fritstående,
over koret, på langsiden af koret, som
korsarm, og i 19 tilfælde er tårnet placeret ved skibets langside, så tårnrummet
kunne fungere som våbenhus.
Udover Gjerlev og Kærby Kirker kender vi i dag Sankt Nicolaj Kirke i Bogense, i Sønderjylland i Haderslev Herred
Grarup og Halk Kirker, og i Tyrstrup
Herred Hjerndrup og Stepping Kirker,
som alle 7 kirker har tårnet placeret ved
kirkens østgavl. Placeringen forklares
ofte med, at tårnet ellers ville komme
for tæt på en stejl skrænt.
For Gjerlev Kirkes vedkommende blev
kirkerummet forlænget i 1900 med et fag
mod vest, og for Halk og Stepping Kirkers vedkommende er kirkerne blevet
forlænget mod vest i senmiddelalderen.
Da meget tyder på, at disse udvidelser er yngre end tårnene, kan terræn
principielt ikke have været til gene for
et tårnbyggeri.
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Kærby Kirkes sengotiske tårn af røde
munkesten har mod øst et højt, smalt
spidsbuefelt, der tyder på, at det oprindeligt har stået åbent. Et såkaldt Styltetårn.
Gjerlev Kirkes tårn er opført af røde
munkesten. Underrummet har ingen forbindelse med skibet. Murene er udvendigt skalmuret og kalket.

Gjerlev kirketårn.

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Foto: © Flemming Ørnbøll

I tårnrummet findes en ligsten over
sognepræst Anders Pedersen (1601 –
1631) og hans to hustruer. Motivet er
Jesu sjælekamp i Getsemane have.
Flemming Ørnbøll

Kærby kirketårn.
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Voer kirkes styltetårn.
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Noget om

E

ngang var konfirmation obligatorisk
for alle børn i Danmark og Norge.
I katolsk tid blev konfirmationen (eller
firmelsen) betragtet som et sakramente
på linje med dåb og nadver, men med
reformationen 1536 blev den afskaffet.
Da så Christian d. 6. var blevet konge
200 år senere, fandt han ud af, at uvidenheden om og ligegyldigheden over for
kristendommen var så enorm, at det var
en god ide at genindføre konfirmationen
efter et undervisningsforløb.
Og det er så det, vi stadigvæk gør i
folkekirken. Dog er det ikke obligatorisk. Den unge vælger selv. Sådan må
det være i en god reformatorisk ånd,
at valget ligger hos den enkelte og ikke
hos hverken kirken eller statsmagten.
Måden at undervise på har ændret sig
meget de senere år, men indholdet er for
så vidt det samme. Det handler om at
lære om den kristne tro og om at blive
fortrolig med, hvad en gudstjeneste er.
Selve ordet ”konfirmation” betyder
bekræftelse. Igennem tiderne har mange
diskuteret, hvem der bekræfter hvad.
Er det konfirmanden, der bekræfter sin
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dåb, eller er det Gud, der bekræfter den
unge i det, Han lovede ved dåben som en
form for besegling af løftet? Den diskussion bliver nok aldrig færdig, og måske
er det en vekselvirkning imellem de to
standpunkter, sådan at begge dele har
en rigtighed i sig.
I det skrift i det Nye Testamente, som
hedder Apostlenes Gerninger, kan man
læse, at dåben følges af en håndspålæggelse som en slags bekræftelse. Måske
er det den oprindelige konfirmation?
Jeg ynder at stille det op på den måde,
at i dåben siger Gud til den døbte: ”Jeg
elsker dig!”. Og ved konfirmationen efter
endt undervisning siger konfirmanden:
”Hurra, Gud elsker mig!”.
På den måde er konfirmationen et ekko
af dåben. Ikke et nødvendigt ekko, men
et herlighedens ekko, fordi den unge da
har opdaget, hvor fantastisk en Herre og
Frelser vi har i Jesus Kristus.
Og netop derfor er der grund til fest og
glæde. Derfor skal konfirmationsdagen
fejres både med familien på dagen og på
den ”blå mandag” med kammeraterne.
Lone Nyeng, Hald

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

BEDEDAG DEN 8. MAJ

SØNDAG DEN 10. MAJ

Kl. 9.00 i Enslev Kirke:
Mette Brock Ørnbøll Stæhr Hansen

Kl. 10.00 i Udbyneder Kirke:
Patrick Stad Vestergaard Andersen,
Tobias Sejersen
Thea Tøttrup Knudsen
Marius Xander Hornemann Poulsen
Nikoline Schulz
Kathrine Bang Vinther
Amalie Visted Jakobsen
Emma Helene Kragh
Sara Hørup Sørensen

Kl. 9.00 i Råby Kirke:
Sofie Kristine Krogh Pedersen
Mick Vingaard Schmidt
Søren Hjort Ahlgrenn Christensen
Julia Alicja Wojciechowska
Kl. 11.00 i Kærby Kirke:
Jan Loke Hansen
Nickolai Ervig Larsen

Kl. 10.00 i Øster Tørslev Kirke:
Anton Kjærgaard Brandbyge
Oskar Gade
Nicklas Kornum Gjesing
Jonas Schwartz Hansen
Line Skov Hansen
Sofia Møller Hansen
Celina Tang Meldgaard Andersen
Victor Flemming Ory Bendtzen
Josephine Brendholdt Jeppesen
Patrick Christian Konge
Jonas Pedersen
Rasmus Nyegaard Poulsen

Kl. 11.00 i Sødring Kirke:
Jonas Due Levring Begtrup
Julie Clausen
Emilie Line Jensen
Victoria Lundgaard Hansen
Nikki Mathias Gyde Olsen
Amalie Tornby
Søren Frederiksen

LØRDAG DEN 9. MAJ
Kl. 10.00 i Øster Tørslev Kirke:
Julie Emilia Andersen
Sara Katrine Bruun
Kevin Cliff Nyvang Carlsen
Jonas Jensen
Frederikke Søegaard Jepsen
Emil Foshøj Kjellerup Mortensen
Alexander Tanggaard Pedersen
Zean Brian Petersen
Cornelius Bjørn Melau Thorbjørner

Kl. 11.00 i Gjerlev Kirke:
David Futtrup Andersen
Karla Søndergaard Andersen
Gustav Søndergaard Andersen
Thomas Ulrik Nyo Langthjem Gregersen
Peter Schou Jørgensen
Sebastian Schou Jørgensen
Nikoline Tovgaard Kni Nielsen

OBS: Der tages forbehold for ændringer.
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Goddag og farvel
I dette nummer af kirkebladet er der
mange, vi skal sige farvel til. Og der er
også mange at sige goddag til.

M

arie Daugaard har vikarieret i
mange, mange måneder på orgelbænken, både på søn- og helligdage og
ved kirkelige handlinger, ligesom hun
også har ledet Gjerlev-Enslevkoret, så
de har holdt et fint niveau og bevaret
deres sangglæde. Også Jørgen Hjuleraa
fra Dalbyneder har taget mange organisttjenester i pastoratet.
Vi håber at kunne trække på dem, hvis
vi igen mangler vikarer!
Monica Vestervig tiltrådte stillingen
som organist 1. februar. I næste nummer af kirkebladet vil der komme en
nærmere præsentation.
På kirkekontoret har Anette Buchardt
Christensen passet tingene i den barselsperiode, Cecilia Bach Søgaard har haft.
Cecilia er tilbage på posten igen.
Provst emerita Hanne Hjørlund er
indtrådt i et tre-måneders vikariat for
Peder Svejgaard, der er fritstillet fra sit
embede resten af 2020.
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Fra Ommersyssel Østre Pastorat skal
der lyde en stor tak til jer, der er sprunget
til, da det kneb, et velkommen til nye
ansigter, et velkommen tilbage til kendte
ansigter og sidst, men ikke mindst, en
kæmpetak til Peder Svejgaard for 35 års
tro tjeneste.
Til jer alle lyder disse ord:

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
Menighedsrådene
i Ommersyssel Østre Pastorat

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

”Om kort, om langt blev
løbebanen spændt,
den er til folkegavn,
den er til grøde.”
Af Peder Svejgaard Pedersen

D

e ord satte nu længst afdøde provst
Arne Pedersen med et citat af
Grundtvig som overskrift over sin tale
til mig ved indsættelsen i oktober 1984.
Dommen over, hvorvidt mine år her er
blevet til folkegavn og glæde, får andre
fælde. Jeg nøjes med nøgternt at konstatere, at det blev en lang løbebane. Mere
end det, man kalder mands minde, som
traditionelt sættes til 30 år.
Min 35 års jubilæumsdag den 1. oktober blev begyndelsen til enden på min
løbebane her med fritstillingen per 1.
januar 2020. En indkaldelse til første
sygesamtale med ret til bisidder direkte
hos biskoppen den 30. oktober lå i mailboksen. Ved mødet var udgangspunktet,
at jeg enten kunne gå på halv tid eller
blive fritstillet, som det er sket. Sagen
overgik til juristerne og sluttedes med
det, man i de kredse kalder en frivillig
fratrædelse. Løbebanen var endt. ”At
smed rettes for bager” er jo med Johan
Herman Wessels digt fra 1784 børnelærdom i Danmark, i hvert fald i min generation, men derfor gør det - med Hans
Kirk i brevene fra Horserød - ligefuldt
ondt at få de demokratiske mælketænder
revet ud.
MARTS - MAJ 2020

Nu gælder det så for mit vedkommende den fjerde alder i huset nær havet. Der
kan jeg så se tilbage. Der kan belært af
soluret tælles de lyse timer. Jeg kan jo
passende begynde her:
Bondedrengen fra annekssognet i
Salling kom hertil med små tre års
undervisningserfaring i bagagen. Efter
ungdomsår i Rønde og studieår i Århus
havde jeg været omrejsende i dansk og
religion på Haderslev Katedralskole,
VUC-Haderslev/Vojens og Kolding
Seminarium. De års erfaring blev mig
en gave i forhold til konfirmandundervisning og i det hele taget i forhold til det
at stå frem med noget at sige. Og jeg kom
”hjem” til den lille by, hvor kirkeklokken
kan høres. Til at bo i en præstegård midt
i landsbysamfundet.
Alle årene har hovedindsatsen for
mig været at bringe evangeliet om syndernes forladelse og det evige liv; det
glade budskab om, at hver morgen for
Kristi Jesu skyld er ny. Det er det, man
er kaldet til. Om der er én, fem, tyve
eller hundrede i kirken, så er ordet det
samme. Det er sognets gudstjeneste, og
her i det østjyske ved vi præster, at det
for alle sognets beboere er vigtigt, at
11

højmessen fejres. De, der får løn for at
være der, og de, der kommer, er der så
at sige stedfortrædende på hele menighedens, det vil sige på alle de døbtes
vegne. Et gammeltestamentligt syn på
gudstjenesten, ja. Et højkirkeligt, ja. Et
ortodokst, ja. Vel skal en kirke være et
meningsfyldt fællesskab, men hvis ikke
det er et fællesskab i troen, er det dans
om guldkalven. Skriften, dogmatikken,
vor evangelisk-lutherske arv må der ikke
gives køb på. Så skrider kirken. Bevar
os: nok kan der i blandt være grund til
bekymring for kirken, men evangeliet
skal nok klare sig. Kirken er kirke i egen
ret, hvor to eller tre samles i Kristi navn.
Forunderligt har jeg i de sidste uger,
hvor det har været kendt, at jeg var fritstillet, igen og igen fået rigtigheden af
det syn på kirken bekræftet ikke bare
af kirkegængere, men i den grad også
af folk, der, som de selv udtrykker det,
ikke slider kirkebænke.
I slipstrømmen heraf har jeg også fået
lov at døbe, at konfirmere, at vie og at
begrave. Fået lov at være en del af virkeligheden for sognebørnene i sorg og i
glæde. Også ind i de sammenhænge har
jeg bestræbt mig på som en selvfølge at
bringe ordet.
Undervisning af børn og unge har
været en spændende udfordring. Det er
jo ikke et pensum, men et kundskabsområde. En særlig positiv erfaring var
det at få lov at undervise børn med indlæringsudfordringer fra Tørring skole i
ret mange år. Fantastisk har været også i
de allersidste år at få lov at formidle, og
lydhørheden overfor, hvad kirken har
12

at bringe, hvad dåbspagten betyder, er
kun blevet større, måske også på grund
af den multikulturelle verden, vi lever i.
Og så har der været folkeoplysningen
til det, Grundtvig kaldte mennesker af
ånd. Vinkler på, hvad det vil sige at være
menneske. Et væld af foredrag og koncerter med også store navne er det blevet
til. Det har været en fornøjelse at være
en del af. Også udgivelsen af kirkeblad
har været et hjertebarn, som har givet
mange positive reaktioner. Det er vigtigt,
at alle hjem fysisk får en hilsen fra kirken
i hånden, uanset hvor meget og hvor
lidt det bliver læst. Det styrker båndet.
En kollega kalder det ”kirkebladskristendom”. I slipstrømmen heraf blev det
også til fire sognerejser til krisenhedens
vugger i Tyrkiet, Armenien, Jerusalem
med Jordan og senest Etiopien. De rejser
var øjenåbnere for såvel mig selv som
for deltagerne.
Kirkerne trængte for kærlige hænder.
I Dalbyneder var der i 1984 et gammeldags ”das” på kirkegården. Restaureringer og omlægninger er det blevet til.
Først Dalbyneder, så Øster Tørslev og
Dalbyover. Senest i tiden med Ommersyssel Østre Pastorat også Kastbjerg og
Gjerlev og med Råby, Sødring og Kærby
i støbeskeen. Det førte også ny kunst,
mange oplevelser og kontakter med sig.
Det gjaldt Dalbyneder, Øster Tørslev og
senest Kastbjerg samt sognehuset i Øster
Tørslev. Morsomt var det hele to gange
på grund af kunsten at være med til at
modtage Dronning Margrethe.
Det blev også til rigtig mange husbesøg og samtaler om stort og småt. Nogle
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Foto: Lone Nyeng

gange egentlig sjælesorg og hjemmealtergang, nogle gange en samtale mellem to mennesker, nogle gange en visit.
Stærkt har det været.
Det alt sammen er sket i samarbejde
med først tre og siden otte menighedsråd. Det har ind i mellem været hårdt
arbejde med mange meningsudvekslinger, men er altid endt med, at alle er gået
”all-in”. Det gælder - fraset de trælse ting
- også dannelsen af Ommersyssel Østre
Pastorat. Noget skulle ske. Så blev det,
som det blev. For mig var og er det vigtigt, at ordet lyder i hvert fald én gang om
måneden i alle 12 sognekirker. Det er det,
en præst af sine menigheder kaldes til.
En række tætte menneskelige bånd er
også blevet knyttet hen over årene. Det
gælder sognebørn, det gælder kirkeansatte og ikke mindst fantastiske kolleger!
Ingen nævnt, ingen glemt. Nævnes skal
også omsorg og medleven i mit og min
families privatliv i sorg og modgang,
i glæde og i fest. Også interessen, når
jeg rejste ud i verden i forbindelse med
engagementet i Abbé Pierres klunsere,
var stor og varm. Mig gav det udsyn
og inspiration, som sognebørn også fik
gavn af.
Nu, hvor jeg uigenkaldeligt ikke længere er en del af dele hele, har jeg kun
én ting af sige: Tak for det alt sammen til
hver og én! Af hjertet tak!

Peder Svejgaard Pedersen
Øster Tørslev præstegård
den 25. januar 2020

Og mod til fortsættelsen! Courage!
Må Guds velsignelse hvile over hver
og én!
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Farvel og tak til
Peder Svejgaard Pedersen
Efter 35 år er det blevet tid at tage afsked med dig, Peder.

M

ange er de sognebørn, der i løbet af
de 35 år har været i berøring med
dig. Det være sig fra livets begyndelse
til livets afslutning. Mange fortrolige
og dybe samtaler har du haft med dine
sognebørn.
Du har sjældent sagt nej til en opgave,
uanset hvornår på døgnet og ugen du
er blevet ringet op.
Som sognepræst og kunst- og kulturinteresseret har du over årene udviklet
en stor bank af viden.
En viden, som vi i dit gamle pastorat (Dalbyover, Dalbyneder og Øster
Tørslev) har nydt godt af i alle årene.
Sjældent er vi gået eller har ringet forgæves til præstegården. Du har altid
haft eller kunnet finde svar til os. Du
sætter dig godt ind i stoffet. Som guide
på udflugter møder du velforberedt op.
Du kan fortælle mangt og meget om hver
afkrog af det danske land. Det har både
konfirmander og personale oplevet.
Udflugter udefra har også oplevet
din store vidensbank ved deres besøg i
vores store pastorat, hvilket du skyldes
en stor tak for.
Også uden for Danmarks grænse har
du suget viden til dig, og dette har vi fået
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del i, både i sognehuset via foredrag, og
når vi 3 menighedsråd hvert år i januar
har været samlet i præstegården til et
glas rødvin og oste inspireret af dine
rejser.
Som vi alle er enige om, kan du bruges
som livline i ”Hvem vil være millionær”,
- hvis ikke det lige drejer sig om sport.
Kirkebladet har også altid nydt godt
af din evne til at formidle og fortælle
om kirke, kunst og kultur.
Du har sat en ære i, at bladet har haft
stof til eftertanke samt været præsentabelt og overskueligt.
Med alle dine kontakter og berøringsflader rundt om i det ganske land har
du givet os et væld af forskelligartede
sogneaftener og koncerter i årenes løb.
Tak for det.
35 års tro tjeneste skal nu afløses af din
3. alder, hvor du forhåbentlig fortsat kan
gøre brug af din store viden.
Med en varm og stor tak ønskes du
og Ellen alt godt, når I om kort tid tager
permanent ophold på Djursland.
Menighedsrådene
i Dalbyover, Dalbyneder
og Øster Tørslev

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30
Sogneaften, sognehuset, Øster Tørslev.

”Som dybest brønd: Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning”
v/Johs. Nørregaard Frandsen, Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved SDU og leder af universitetets H.C. Andersen Center.
Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget betydeligt i
dansk litteratur, og hans digte helt centrale i den folkelige sang.
Tænk blot på ”Jens Vejmand”, ”Jeg bærer med Smil min Byrde”
og ”Jeg er Havren”. Aakjær spillede en stor rolle i sin samtid, hvor
industrialisering prægede land og by. Han forsvarede naturen, livsudfoldelsen og de
svages ret. Han kæmpede for historiens og traditionens ret mod den åndløse og grådige
økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid. Aakjær virkede som forfatter, debattør,
foredragsholder og kulturperson, men størst var han i sin lyrik med samlinger som
Fri Felt (1904) og Rugens Sange og andre Digte (1906). Foredraget vil indkredse og give
eksempler på denne søgende sjæls liv og værk.

Onsdag d. 4. marts kl. 10
Højskoleformiddag, sognehuset, Øster Tørslev.

Sæsonafslutning med underholdning ved præst, organist og kirkesanger!

Torsdag d. 5. marts kl. 19-21
Sangaften m. VOKO under ledelse af Niels Erik Nies, Aldershvile, Havndal.
Fredag d. 6. marts kl. 9.30
Seniorcafè, menighedshuset, Hald.

Bente og Søren Christiansen, Udbyneder, fortæller om deres arbejde i Polen gennem
foreningen ”Polsk-Dansk humanitær forening Roszkowo”, som støtter hjem for børn,
hjemløse, misbrugere og misbrugte.
De mange år med Polensture har givet en masse oplevelser, som Søren og Bente
gerne delagtiggør andre i.

Tirsdag d. 17. marts kl. 19.30
Sogneaften, menighedshuset, Hald.

”Tro og viden” v. Professor v. Aalborg Universitet,
Ph.D. Peter Øhrstrøm.
Kristen tro og videnskabelig erkendelse er to meget vigtige kilder til moderne vestlig tænkning. Af og til hævdes det, at disse to
kilder nødvendigvis giver anledning til en modsætning, eller at
de ligefrem er uforenelige. Jeg vil i foredraget argumentere for, at
den opfattelse er forkert. Det viser sig tværtimod, at der op gennem
idé- og videnskabshistorien har været et spændende samspil mellem kristen tro og
videnskab. Det er ligeledes tydeligt, at moderne videnskab og kristen tro kan stimulere
og inspirere hinanden på meget berigende vis.
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KIRKEBIL

Onsdag d. 18. marts kl. 19.00
Kirkebio i Ommersyssel Østre Kirkecenter.

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

Der er lavet en serie af film om vores kirker i
pastoratet, og denne aften viser vi filmene om
Udbyneder og Kærby. Flemming Ørnbøll, som har været med i filmproduktionen,
præsenterer filmene.

Torsdag d. 26. marts kl. 19.00
Foredrag, Ommersyssel Østre Kirkecenter.

Foredrag om Tibet med Pastor Torben Brink.
Siden der blev etableret jernbaneforbindelse mellem Beijing
og Lhasa, har Himmelekspressen hver eneste dag bragt en
lind strøm af turister til Tibet. Men det er de færreste, der
kommer meget længere end til den tibetanske hovedstad.
Sammen med sin familie har Torben Brink gennemført en fem uger lang ”ekspedition”, der førte dem tværs gennem de tibetanske områder. Det blev til mere end 3000
km på bagsædet af en firhjulstrækker langs Himalayas sneklædte tinder, men ofte ad
nærmest ikke eksisterende veje. Blandt højdepunkterne var Mount Everest og ruinerne
af kongepaladset i Guge. Men stærkest står nok mødet med tibetanerne, med munke,
nomader og driftige forretningsfolk. Vi skal blandt andet se, hvordan de bor, og vi
skal høre, hvad de tænker og tror. Men vi skal selvfølgelig først og fremmest ud i den
storslåede natur, der omgiver dem. (Arr. Gjerlev-Enslev Menighedsråd.)

Tirsdag d. 31. marts kl. 19.30
Sogneaften, sognehuset, Øster Tørslev.

”Dåb i folkekirken og oldkirken” v. kirkehistoriker
Nils Arne Pedersen.
I dag er der stor debat om folkekirkens dåbsritual. Nogle mener,
at dåben skal tilpasses nutidens mennesker, og derfor hævder
de, at der må store ændringer til. Der bliver spurgt, om det kan
passe, at vi skal sige ja til, at vi ‘forsager Djævelen’, og ja til de tre
‘trosartikler’ om Gud Fader, Guds Søn og Helligånden? Vi hører
også, at der ikke sker noget nyt i dåben, at den bare en bekræftelse af, at Gud har skabt
os alle sammen, og at der derfor må ændres i dåbsritualet, som siger noget helt andet.
Det nutidsmenneske, som der bliver henvist til, har kun en spinkel viden om dåbens
historie. Men vi skal ikke selv digte, hvad dåben handler om. Dåben har vi fået overleveret, og de gamle mente, at Gud selv greb ind i vores liv i dåben og gav det et helt
nyt grundlag, som vi skulle leve og dø på.
Foredraget vil vise, hvordan dåbens grundlæggende ideer allerede foreligger i det
Nye Testamente. Vi kender ikke det ældste dåbsritual, men allerede i 300-tallet var en
række af de led, som vi stadig bruger, tilstede, bl.a. med spørgsmål om troen og forsagelse af Djævelen. Takket være Luther og Grundtvig er de stadig med i folkekirkens
dåb. Her skal vi ikke lave om, hvis vi vil fortsætte med den samme tro, som vi i sin
tid blev døbt på.

ARRANGEEMENTER
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Fredag d. 3. april kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.

Provst Birgith Nørlund, som nu bor i Blichers gamle præstegård i
Spentrup, fortæller om digterpræsten St. St. Blicher, en af egnens
store digtere.

Mandag d. 6. april kl. 19.00
Foredragsaften, Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev.

Sygeplejerske og missionær Rikke Vestergård fra Mission Afrika fortæller fra 50 års
arbejde i Nigeria i fjerntliggende landsbyer.
Hun fylder 80 år i år, men rejser stadig hvert år ud til det arbejde, der for hende er
altafgørende at være med i. Rikke fortæller levende og malerisk om sundhedsarbejdet
og dagliglivet i Dakka, hvor der hverken er penge eller menneskeligt overskud til at
søge ordentlig lægehjælp.
Arbejdet foregår bl.a. på sundhedsklinikken i Dakka sammen med afrikanere, som
hun selv har været med til at uddanne i årenes løb. (Arr. IM, Gjerlev.)

Onsdag d. 15. april kl. 19.00
Foredragsaften, Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev.

”Der var så dejligt ude på landet” v/Helle Juhl.
Der er en første bondegård i de fleste mennesker liv. Den, man
voksede op på. Den, man besøgte som feriebarn. Eller den, man,
sammen med de andre fra lilla stue, tog på udflugt til. Anderledes
kan det ikke være i et land, hvor der for et par generationer siden
var næsten en kvart million landbrug. I dag er de fleste bondegårde
forsvundet.
I ord og billeder ser vi tilbage på et Danmark af i går.

Torsdag d. 23. april kl. 19.00
Pastoratsrundtur til Kærby Kirke.

Gunner Nielsen fortæller om Kærby Kirkes historie og sit eget lange liv som nabo til
og flittig bruger af kirken. Der serveres kaffe og småkager.

Tirsdag d. 28. april kl. 19.30
Koncert med ”Zenobia”, 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.
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder

Dalbyover

1.3.

1. Søndag i fasten

8.3.

2. Søndag i fasten

15.3.

3. Søndag i fasten

22.3.

Midfaste Søndag

9.00

29.3.

Mariæ Bebud. dag

10.30

10.30

10.30

9.4.

Skærtorsdag

9.00

10.4.

Langfredag

12.4.

Påskedag

13.4.

Anden påskedag

19.4.

1. Søndag e. påske

26.4.

2. Søndag e. påske

3.5.

3. Søndag e. Påske

8.5.

Bededag

9.5.

Konfirmation

17.5.

5. Søndag e. Påske

21.5.

Kr. himmelfarts dag

24.5

6. Søndag e. påske

31.5

Pinsedag

Lone Kjær Nyeng
Hans David Hindsholm Matras
Hanne Hjørlund

Hald

10.30

9.00

9.00

Palmesøndag

4. Søndag e. Påske

Gjerlev

10.30

5.4.

10.5.

Enslev

10.30
9.00
9.00

9.00
10.30

10.30
9.00

10.30

10.30
9.00

9.00
10.30

9.00
10.30
10.30

9.00
9.00
10.30

9.00
9.00

9.00

9.00*

9.00
10.30

11.00*
9.00

9.00

10.30

9.00
10.30

10.30

9.00

10.30

* Konfirmation
Lørdagsdåb mulig 25/4 kl. 10.30
i Enslev Kirke ved N.N.

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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10.30

Havndal

Kastbjerg

Kærby

Råby

Sødring

Udbyneder

Ø. Tørslev

9.00

9.00

10.30
9.00

9.00

10.30

8.3.

10.30

15.3.

9.00
10.30
10.30

9.00

9.00
10.30

9.00
10.30

10.30

9.00

10.30

9.00

9.00
10.30

10.30

10.4.

9.00

12.4.
13.4.

10.30

19.4.
9.00

10.30
11.00*

9.00*

10.30

8.5.

11.00*
10.00*

9.5.

10.00*

10.5.
17.5.

10.30
9.00

21.5.

10.30
9.00

26.4.
3.5.

10.30

10.00*
10.30

5.4.
9.4.

9.00

9.00

9.00

22.3.
29.3.

9.00
10.30

9.00

10.30

9.00

10.30
9.00

10.30

10.30

10.30

1.3.

10.30

9.00
9.00

24.5
31.5

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
Tirsdag d. 3/3 kl. 14.30 Susan Ballegaard
Tirsdag d. 14/4 kl. 14.30 Niels Sander Pedersen
Tirsdag d. 12/5 kl. 14.30 Lone Nyeng
Gudstjeneste i Havndal Kirke for Aldershvile og omegn,
Kaffe på Aldershvile kl. 10.00.
Tirsdag d. 7/4 kl. 10.30 Lone Nyeng

ARRANGEEMENTER
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Onsdag d. 29. april kl. 19.00
Kirkebio, Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev.

”Big Fish”. Journalisten Wills far har fået kræft, og det går op for Will, at han ikke
rigtig kender sin far, fordi han altid har fortalt nogle meget fantastiske historier om
sit liv. Nu forsøger Will at finde en mening i den samling af historier, som han ikke
rigtig selv kan tro på.
Som altid vil der være popcorn og sodavand.

Fredag d. 1. maj kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.

Udflugt til Kejsergården i Randers – nærmere herom senere.

Mandag d. 11. maj kl. 19.00
Fælles korkoncert, Øster Tørslev Kirke.

Ommersysselkoret, Gjerlev-Enslevkoret og VOKOkoret medvirker dels med korenes
eget repertoire og dels med 3 sange/satser, som korene fremfører samlet.

Torsdag d. 14. maj kl. 19-21
Sangaften m. VOKO under ledelse af Niels Erik Nies, Aldershvile, Havndal
Fredag d. 29. maj kl. 19.00
Foredrag, Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev,
v. Emil Erichsen.

Efter tre års jordomsejling ombord på skibet Havana vendte
Emil Midé Erichsen hjem til Danmark i 2016.
Emil Erichsen fortæller historien om den omvæltning, det
var at komme hjem igen. Gennem nye historier fra sejlturen
og endnu ikke viste klip fra ”Kurs mod fjerne kyster”, vil
Emil tage publikum med ombord på Havanas rejse hjemover
og med indlevelse fortælle om, hvordan det var fra den ene
dag til den anden at skifte den stille hverdag på båden ud med et liv hjemme i gamle
rammer, men med et forandret syn på tilværelsen.
Publikum tages også med op langs vestkysten af Norge og hele vejen til Svalbard med
familiens ”nye” skib Wallenberg og under overfladen ned i den fantastiske blå verden
med svømmende kammuslinger, vilde spækhuggere og kæmpestore pukkelhvaler.
OBS! Der er en begrænsning på 150 billetter á 50 kr. pr. stk. til foredraget. De kan
bestilles fra 1. april på tlf. 30237443 eller 86474261/61349132.
Billetterne skal afhentes i Ommersyssel Østre Kirkecenter
den 18. og 19. maj kl. 16.00-18.00.
Uafhentede billetter sælges derefter.
Foredragsaftenen er støttet af ELRO-fonden.

ARRANGEEMENTER
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KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Torsdag d. 4. juni kl. 19.00
Sommerkoncert med Skt. Andreas kirkes pigekor fra Randers,
Udbyneder Kirke.

Skt. Andreas Kirkes Pigekor
består af ca. 18 sangere i alderen
12-26 år.
Til dagligt synger pigekoret et
blandet, ofte klassisk, repertoire
både med satser med akkompagnement og satser a cappella.
Ved koncerten i Udbyneder
Kirke synger koret en blanding
af danske sommersange og sange
med kirkeligt indhold, bl.a. ”Lyse
nætter” af Alberte Winding, ”Se,
nu stiger solen” af Jakob Knudsen, ”I Danmark er jeg født” med tekst af H. C. Andersen
og ”Syng ud al din glæde” af Eugene Butler.

Fredag d. 5. juni kl. 14.30
Grundlovsmøde i Hald præstegårdshave.
Taler: pastor emeritus Hans Erik Apelgren.

Torsdag d. 3. september kl. 19-21
Sangaften m. VOKO under ledelse af Niels Erik Nies, Aldershvile, Havndal.
Tirsdag d. 15. september kl. 19.30
Sogneaften, menighedshuset, Hald.

Foredrag om genforeningen v/tidl. generalkonsul i Flensborg Henrik Becker-Christensen.

Søndag d. 11. oktober kl. 19.30
Koncert med ”Tradish”, Kærby Kirke.
Torsdag d. 19. november kl. 19-21
Sangaften m. VOKO under ledelse af Niels Erik Nies, Aldershvile, Havndal
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Der er en vej,
som verden ikke kender:
Den »livets vej«,
som ej er gjort med hænder,
en løngangssti
hver sten forbi
til livets land med glædens kilder.
(Salme 379)

Foto: © PSP
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NYT fra pastoratet
Kirke for de ganske små
Kontakt Sara Faxholm Christensen på tlf. 6098 2002,
hvis du har lyst til at benytte dig af disse tilbud:
Babysalmesang:
for de mindste børn og deres forældre (eller en anden voksen).
Takt og toner for tumlinge:
for dagplejebørn.

Kirken læser
Læsekredsen i menighedshuset i Hald: kontakt Karen Iversen på tlf. 8647 4655.
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.
Klub vrang: mandag i de ulige uger kl. 19 i menighedshuset i Hald.
Møllestrik: sidste torsdag i hver måned på Lyshøj mølle.
Garnnøglen:	onsdag i de ulige uger kl. 9.30 i Ommersyssel Østre
Kirkecenter, Gjerlev.

Kirken synger
Børnekoret ”Kirkeuglerne” for børn fra 3.-6. klasse
Tirsdag kl. 14.15-15.45 i Havndal kirke v. organist Niels Erik Nies.
Børnekoret i Øster Tørslev
Onsdag kl. 14.15-15.45 i sognehuset i Øster Tørslev
v. organist Anker Sigfusson.
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.
Ommersysselkoret (Voksenkor)
Mandag kl. 19-21 i Sognehuset i Øster Tørslev v. organist Anker Sigfusson.
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Min yndlingspåskesalme:

”Herren af
søvne opvågned,
opsprang”
– Salmebogen nr. 223

J

eg er vild med påskemorgen! Det er
den mest fantastiske dag i hele året. Og
der er så mange fantastiske påskesalmer,
så det er svært at vælge en ud.
Men når salme 223 spilles sådan lidt
kvikt, så får jeg lyst til at danse. Danse
i påskeglæde.
Salmen er skrevet af Grundtvig, der
bl.a. var meget inspireret af den ortodokse tradition og derfor har gendigtet
adskillige oldkirkelige græsk-byzantiske
salmer. Men han var selvfølgelig også
inspireret af Bibelen, og i forbindelse
med salme 223 er Grundtvig også inspireret af Salmernes Bog, salme 68, hvor
det i de første vers beskrives, hvordan
Gud rejser sig mod fjenderne, der må
flygte. De smelter som voks for ilden,
mens de retfærdige jubler og glæder
sig. Også salme 118 vers 24 spiller med
i baggrunden. Her står: ”Denne dag har
Herren skabt, lad os juble og glæde os
på den.”
Grundtvig laver en sammenkobling
af de gammeltestamentlige salmer og
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påskemorgens begivenhed og en påskeprædiken af biskop Johannes Chrysostomos fra år 347 i Antiokia i Lilleasien.
Og det giver netop denne fanfare, der
priser livet og glæden. Det er en fanfare,
der triumferer over den største fjende af
alle, nemlig døden. Kristus er opstanden,
ja, han er sandelig opstanden! Det er
budskabet, der er grundlaget for kristentroen – et budskab, som, når man
tager det til sig, gør, at man kan danse
af glæde.
”Han i sin død trådte døden på nakke,
hvem der med nåden vil tage til takke,
rejser han op fra de døde.”
Vi skal ikke gøre noget som helst. Det
er da fantastisk. Vi skal bare tage imod
den nåde, Gud viser os.
Hvor svært kan det være?
Ja, jeg spørger bare. Glæd jer over
påskemorgens under og dans i påskeglæde!
Lone Nyeng, sognepræst

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Min yndlings
påskesalme…
eller salmer
… for det er altså ikke helt let kun at vælge én!

D

er er de tunge og mørke, der
omhandler smerte og død, og der
er de lyse og jublende, der fejrer genopstandelse og liv! Så hvad skal man vælge?
Måske kunne man vælge én fra hver
kategori.
I så fald må den, der ligger i de første dage af lidelseshistorien, være nr.
188 ”Så bøjed den dødsdømte nakken”.
Den er en af de nyere salmer, skrevet af
Lisbeth Smedegaard Andersen, der er
ophavskvinde til mange smukke tekster, som kom med i den nye udgave af
salmebogen.
Den er skrevet over Johannesevangeliet kap. 19 v.17, der omtaler Jesu svære
gang mod Golgata med korset på nakken
og folks spot i ørerne.
For mig er det så ikke kun teksten,
der tæller, men også melodien. Det er
en lidt ældre melodi – fra 1918 af Laub,
og den er oprindeligt blevet skrevet til
en anden salme (nr. 565), men det er en
smuk og stemningsfuld lille ting.
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Når vi så er kommet over langfredag
og påskelørdag og nået frem til Påskedag
og det glædelige budskab, så er yndlingen nr. 240 ”Dig være ære”.
Her beskrives Jesu opstandelse fra de
døde som et vidnesbyrd om, at døden
og mørket er overvundet!
Også her er melodien vigtig, og det
er ingen ringere end Georg Friedrich
Händel, der er ophavsmand. Og han
kan altså noget med det pompøse og
glædelige!
For glædeligt er i sandhed Påskens
budskab: ”Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være Kristus underlagt!”
Glædelig Påske!
Eva Berenth Madsen, kordegn
(og lejlighedsvis kirkesanger)
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Påskeblomst,
hvad vil du her?
– Salmebogen nr. 236

D

enne salme skrevet af Grundtvig er
en af mine mange yndlingssalmer.
At være til gudstjeneste påskedag og
synge ”Påskeblomst, hvad vil du her?”
er det skønneste at opleve.
Forårstiden er også en meget skøn
årstid, som vi hvert år får lov at glæde
os over. Dér har påskeliljen en enorm
stor plads i mit hjerte. Jeg synes, det er
en meget smuk blomst, der står i vore
haver og lyser op med sin gule farve og
minder os om, at nu er det påske.
I 1817 skrev Grundtvig salmen. Han
sad ved sit vindue og kiggede ud i haven
på et bed med gule påskeliljer.
Han ser på den smukke blomst. Han
er i en svær periode i sit liv. Påskeliljen
regnedes ikke for andet end ukrudt på
den tid, men han syntes, den var fin, og
skrev salmen. Han bruger ordet bondeblomst; det betød altså, at den ikke var
meget værd. Den voksede kun på landet.
Grundtvig havde lidt samme tanker om
sig selv dengang.
Grundtvig fortsætter med at digte
salmen og gøre sin historie større, går
videre. Det kommer til at handle om
30

troen på, at det gode og smukke vender
tilbage igen og kommer frem med denne
salme. At det hele genopstår – efter den
lange vinter. At Jesus også genopstod fra
graven som en påskelilje.
Den smukke salme skrives med mange vers.
I 1837 udkom et Sang-værk, heri var
”Påskeblomst-salmen” med og blev
efterhånden kendt. Da den kom med
i salmebogen 1935, blev det kun med
6 vers.
Carl Nielsen skrev melodien i 1910, og
den betegnes som et mesterstykke. Jeg
synes, den understreger den undren, der
er i hele Grundtvigs digterværk.
Salmen synges meget. Den bliver også
brugt i forbindelse med begravelser.
I det hele taget er påskedag en dejlig
dag at komme i kirke til gudstjeneste
med det budskab, som vi møder fra
prædikestolen denne dag. Det fortæller
salmen jo så tydeligt om.
Anna Marie Maagaard
Menighedsrådsformand i Hald-Kærby
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”Påskesjov”
for børn
i alderen 5-10 år
Tid:
18/3, 25/3 og 1/4.
Hver gang fra kl. 14 til kl. 15.30.
Sted:
Kirkecenteret, Tønagervej 11, 8983
Gjerlev J.
Ankomst med skolebus fra
Grønhøjskolen. Forældrene skal
selv afhente børnene.
Vi glæder os til at se jer!

Engle

Mange hilsener
fra Annette og Bente
Tilmelding:
til Bente Nielsen,
tlf. 20 13 49 70.

smil

En lille dreng ønsker sig en cykel. Hans mor siger, at der ikke er råd.
Drengen bliver ved med at plage, og til sidst går han ind på sit værelse.
Han er sur. Meget sur.
Så kommer han i tanke om, at han jo kan bede Gud om en ny cykel.
Han finder papir og blyant frem og begynder at skrive:
”Kære Gud. Hit med en cykel.”
Det var måske ikke den bedste start. Han kasserer brevet og begynder på et nyt:
”Kære Gud. Jeg er en sød dreng, der så meget ønsker mig en ny cykel.”
Åh. Man må heller ikke lyve. Næste udkast:
”Kære Gud. Jeg lover dig at være sød resten af året, hvis du giver mig en cykel.”
Uha, kunne han holde det? Næh.
Han går en tur og kommer forbi en katolsk kirke, hvor der sælges
jomfru Maria-statuetter. Han stjæler en af dem og spæner hjem og
gemmer den i en skuffe. Så skriver han et nyt brev til Gud:
”Kære Gud. Jeg har din mor. Hvis du vil have hende tilbage, så hit med en
cykel!”
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Foto: Tanja M. P. Pedersen

Afskedsceremoni
Lørdag den 25. januar tog vi afsked med
en af sognets præster, sognepræst Peder
Svejgaard Pedersen. Her er lidt billeder
fra dagen.

Foto: Kurt Hoppenworth

Foto: Tanja M. P. Pedersen
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Fotos side 33: Tanja M. P. Pedersen

Peder Svejgaard Pedersens prædiken ved afskedsgudstjenesten
i Øster Tørslev Kirke den 25. januar.

”Så må vi se at få
dig gjort skyldig!”
Sådan lyder den sidste replik i Ida Jessens anmelderroste
roman ”En ny tid”. Romanen som sådan lader vi ligge her.
Af Peder Svejgaard Pedersen

M

en alene titlen og denne sidste
replik skaber et sådant tordenskrald i vore hoveder, at man næsten
fysisk står med hovedpine bagefter.
Hvorfor?
Fordi enhver forestilling om en ny tid
i vor kultur, også i denne sene tid, går
på, at denne nye tid er ren og renset,
at problemerne og ulykkerne er bag,
og fremtiden, der kun kan blive lysere,
står for. Alt må blive bedre. Og så slutter
romanen med dette ”Så må vi se at få dig
gjort skyldig!” Det virker i almindelig
menneskelig optik som en total punktering af den nye tid.
Hvorfor er det forfatteren om at gøre
at slutte romanen sådan? Der er vel ikke
meget andet at sige, end at hun er realistisk i sit menneskesyn. Et menneske
får liv ikke i uskylden, men i sin skyld.
Gennem sine ord og sine handlinger får
et menneske historie på godt og ondt, og
sådan er det bare, fordi vi er mennesker.
Slet og ret. Det er ligesom Moses. Han
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kom ikke med ind i det forjættede land,
men det var ikke, fordi han var ond eller
straffet eller noget andet. Det var, med
Franz Kafka, fordi han var et menneske.
Det ved Jessen, og hun står ved det.
Nu kan en ny tid ske fyldest, og hovedpersonen kan få liv og lykke og glæde,
fordi hun tager livet på sig. Og tage livet
på sig, det kan man ikke uden at være
skyldig. Vi skal se hinanden dybt i øjnene
og leve.
Men denne realisme støder an, også
i dag. Virkelig.
Vi ville så gerne, vi kunne leve og dø
uden skyld, som rene, pligtopfyldende og gode, men forfatterens realisme
splintrer denne virkelighed, og hvad så?
Ja, netop her mødes vi af helbredelsen
af den lamme hos Markus, som i øvrigt
altid har været én af mine foretrukne.
Som barn var jeg vildt fascineret af, at
de bare kravlede op på taget og sank
båren ned. Jeg var jo som barn langt
ude på landet ikke vidende om, at i Det
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hellige Land har man ikke tage som hos
os, men ofte udgøres taget blot af nogle
træstammer dækket med palmegrene,
som så er lerklinet. Det ved jeg i dag,
men fascinationen ved dette udenværk
hænger ved. Det gør også tekstens ærinde, og i dag er for den voksne teolog
denne del absolut altkuldkastende og
håbsgivende.
De kommer med den lamme. I den
tids optik var hans lammelse en straf
fra Gud for synd begået enten af ham
eller af hans slægt. Det er derfor Jesus
til ham siger: Dine synder er dig forladt.
Han fjerner altså i sin tids logik sygdommens grund.
Det fremkalder selvsagt forargelse hos
de selvgode farisæere og skriftkloge,
som nu ikke mere vil kunne punke manden for den synd, der lå bag hans immobilitet. Men da de er magtens mænd, ja,
så bliver denne konflikt medvirkende
til, at Jesus siden henrettes, og dermed
ligger Jesu sonende død og opstandelse
i svøb i også denne tekst.
Det næste er imidlertid helt fantastisk.
Jesus har taget grunden til mandens sot,
og konsekvensen heraf er selvsagt, at han
siger: ”Stå op, tag din båre og gå hjem!”
Den underfulde helbredelse står lysende.
Men Jesus er ikke den, der af den helbredte kræver taknemmelighed og evig
troskab. Han giver bare ødselt.
Genindsætter den før syge i det liv,
der var hans, og som han nu får igen.
Han sender uden krav og uden forventninger manden til det liv, der er
hans. Han sender til et menneskeliv!
Han sender til et nyt liv, og denne sendelse står som et pant på opstandelsens
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virkelighed. Alt er altså nyt, i dag og til
alle tider.
Og det er jo, ja, undskyld gentagelsen
med reference til Kafka, et menneskeliv,
han sendes til.
Et liv at tage på sig. Han sendes til det
liv, hvor vi mennesker har ét at gøre: at
se hinanden dybt i øjnene og leve.
Vender vi os til dogmatikken, kan det
være sådan, fordi vi som mennesker er
syndere, men i forhold til Gud er vi i
Kristus retfærdiggjorte. Vi er med Luther
på én gang syndere og retfærdige, og
sådan er det nu engang med vi mennesker. Andet skal vi ikke bilde os ind.
Ja, Luther taler endda om, at vi kan
synde tappert. Selvsagt skal vi ikke pukke på nåden og fremture, men leve kan vi
ikke uden at synde. Imidlertid, det skal
ikke fratage os taknemmeligheden og
livsglæden. Netop for Kristi Jesu skyld
kan vi ubekymret leve vore liv, ja, leve
hver dag som den første i en ny tid, også
selv om vi uhjælpeligt bliver skyldige og
kommer til at synde. Vi kan leve sådan,
fordi alt forud er os tilgivet, sådan som
Aastrup synger.
Fordi Gud i Kristus har besøgt os, kan
og må og skal vi uden selvsmagen og
selvgodhed og selvretfærdighed hver
især leve hver morgen som den første i
en ny tid; ja, vi kan uden angst tage i mod
livets kalden og krav på os. Ja, stolende
på Guds nåde kan vi - også som skyldige - frejdigt og frimodigt gå enhver til
vort og lade dagen fryde, næsten og os
selv til gavn og glæde, Gud til ære! Ja, vi
kan se hinanden dybt i øjnene og leve!
Amen!
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
11/3 Samtalemøde. Indledning ved Jens
Carl Mikkelsen, 4. samtale 3. bud.
18/3 Møde i Tabor ved Indre Missions
formand, Hans Ole Bæksgaard, Aarhus.
25/3 Samtalemøde, indledning ved
Johannes Grøn, 5. samtale 4. bud.

6/4 kl. 19.00 Møde med Rikke Vestergaard, Mission Afrika, som fortæller om
sit arbejde i Nigeria gennem mere end
40 år. Mødet afholdes i Kirkecenteret,
Gjerlev.
22/4 Samtalemøde, indledning ved Aage
Jakobsen, 6. samtale 5. bud.
29/4 Samtalemøde, indledning ved
Gunner Nielsen, 7. samtale 7. bud.

13/5 Samtalemøde, indledning ved Jens
Carl Mikkelsen, 8. samtale 7. bud.

27/5 Danmissions årsmøde ved Lorentz
Hedelund, Gjern. ”Er Islam en fjende
eller en forbundsfælle? Om dialog og
mission i Mellemøsten og i Danmark”.
Mødet afholdes i Kirkecenteret, Gjerlev.
Hvor intet andet er påført, forgår 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. 8647 4907
Ulve (18.00-19.30) v. Dorthe og Flemming Dinesen, tlf. 2661 0549
Patruljemøde (18.00-20.00) v. Mikkel Bang Jensen, tlf. 4038 7549

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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Jeg runder et skarpt hjørne.
I den anledning er der reception på Dalbyover Kro

lørdag den 30. maj kl. 13.00.




Hvis du har lyst til at komme, vil jeg af hensyn
til køkkenet bede dig ringe og melde dig til på kroen
på tlf. 8647 3001, senest mandag den 18. maj.
Bedste hilsener fra
Lone Nyeng

Herre!
Din nye verden er ikke en fjern drøm,
men virkelighed - her lige ved siden af mig - i dag.
Den møder mig i kærligheden fra dem, som holder af mig,
i morgenens lys,
i vandets rislende lyd i rørene og fra bruseren,
i brødet og smørret på morgenbordet,
i blomsternes farvepragt i parkerne og på pladserne i byen,
i alt de, som gør det muligt for mig at begynde forfra på en ny dag.
Frels mig fra at flygte fra virkeligheden ved siden af mig.
Befri mig fra at være forgabet i drømmen om morgendagen,
så jeg glemmer virkeligheden og de gaver, som rækkes mig nu,
for at jeg med dem skal tjene dig og de mennesker, jeg skal leve denne dag sammen med.
(Gerhard Pedersen)
Foto: © PSP
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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
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
KIRKESANGERE:
Annette de Hemmer
Haslevgårde bakker 49, Als, 9560 Hadsund.
Tlf. 26 13 00 80.
Mail: dehemmer@hotmail.com
Sara Faxholm Christensen
Præstebakken 8, 8983 Gjerlev J
Tlf. 60 98 20 02.
Mail: taktogtone8983@gmail.com
Kirsten Fuglsang-Damgaard
Tlf. 30 62 04 16. Mail: kirstenfd@live.dk
KORDEGNKONTOR:
Ommersyssel Østre Pastorat
Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 46 97
Eva B. Madsen,
Tlf. 52 16 76 00. Mail: ebma@km.dk
Cecilia Bach Søgaard,
Tlf. 52 16 77 37. Mail: cebs@km.dk
Kordegnene træffes telefonisk alle
hverdage mellem kl. 9 og 13.
Træffes desuden personligt efter aftale.
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DALBYNEDER
Formand: Annette Wickstrøm,
Vestervangsvej 3, Dalbyneder, 8970 Havndal.
Tlf. 22 35 83 28. Mail: annwic@micwic.dk
Kirkeværge: Ulrik Marcel Høhrman,
Kirkebakken, Dalbyneder, 8970 Havndal.
Tlf. 23 28 61 94.
Mail: ulrik.marcel@securitas.dk
Graver: Peter Hevring Kristensen,
Hvidkløvervej 4, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 40 25 65 07. Mail: phk69@hotmail.dk
DALBYOVER
Formand: Anders Bach Andersen,
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 30 09.
Mail: aaledamgaard@mail.tele.dk
Kirkeværge: Karsten Brun, Brendstensvej 15,
8970 Havndal. Tlf. 29848506.
Mail: karstenvisbechbrun@gmail.com
Graver: Lone Hansen, Elmelundsvej 12,
Dalbyover, 8970 Havndal. Tlf. 24 81 12 74.
Mail: elmelunden12@hotmail.com
ENSLEV
Formand: Se Gjerlev.
Kirkeværge: Lise Brøndum,
Fosevej 9B, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 28 93 44 86.
Mail: lise.broendum@hotmail.com
Graver: Else Pedersen, Birkebakken 2,
8970 Havndal, Tlf. 42 19 20 62.
Mail: enslevkirke@gmail.com
GJERLEV
Formand: Erik Pedersen,
Alsagervej 14, 8983 Gjerlev J
Tlf. 29 44 52 75.
Mail: malerforretning@pedersen.mail.dk
Kirkeværge: Karen Christensen
V.G.Andersens Vej 15, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 30 23 74 43.
Mail: karenogeli@mail.dk
Graver: Gitte Christoffersen
Tlf. 60 98 20 01.
Mail: gjerlevkirke@gmail.com

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

www.ommersysseløstrepastorat.dk
HALD
Formand: Anna-Marie Maagaard Pedersen,
Kærbyvej 8, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 42 61.
Mail: maagaard_mp@hotmail.com
Kirkeværge: Ellen Margrethe Jakobsen,
Kondrups Vænge 12A, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 44 82.
Mail: morellen46@hotmail.com
Graver: Karl Erik Precht,
Venusvej 38, 8970 Havndal.
Tlf. 21 62 96 35.
Mail: graverhaldkirke@outlook.dk
HAVNDAL
Formand: se Udbyneder
Kirkeværge: Karin Elise Otte,
Håndværkervænget 2B, 8970 Havndal
Mail: aohv2b@gmail.com
Graver: Gitte Skøtt, Baldersvej 16,
8981 Spentrup, Tlf. 40 95 16 12.
Mail: havndalkirke@gmail.com
KASTBJERG
Formand: se Udbyneder
Kirkeværge: Jens Aage Thorsen,
Bygaden 3, Kastbjerg, 8970 Havndal.
Mail: thorsen@hotmail.dk
Graver: Dorit Kragh Hansen, Semvej 6b,
9550 Mariager. Tlf. 24 42 42 45.
Mail: dorithansen@gmail.com
KÆRBY
Formand: se Hald
Kirkeværge: Rikke Nyhave Winther,
Østendalsvej 20, Kærby, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 23 24 26 17.
Mail: rikkewinther68@gmail.com
Graver: Karina Reinhold,
Kirkegade 5, Kærby, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 30 32 21 37. Mail: m@m-monroe.dk
RÅBY
Formand: Mona Jensen,
Skægsbjergvej 34, Råby, 8970 Havndal.
Tlf. 22 25 77 76. Mail: levring@primanet.dk
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Kirkeværge: Agner Grøn,
Stadionvej 3, Knejsted, 8970 Havndal.
Mail: agner1323@gmail.com
Graver: Camilla Bjørnsholm Nielsen.
Tlf. Tlf. 24 24 98 99
Mail: raabykirke@hotmail.com
SØDRING
Formand: Karin Mortensen,
Sødring Bygade 6, Sødring, 8970 Havndal.
Mail: karinamalie@gmail.com
Kirkeværge: A. M. Søndergaard,
Færgevej 32, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Mail: am-soester@hotmail.com
Graver: Bjarne Pilgaard Hansen,
Færgevej 36, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 24 41 17 02.
Mail: bjarneph@hotmail.com
Gravermedhjælper: Torsten Hauch,
Midtvasen 21, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 23 30 21 12. Mail: post@randersfjord.dk
UDBYNEDER
Formand: Karen-Marie Haldrup La Cour,
Trudsholm Alle 10, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 03 22. Mail: kmlac@trudsholm.com
Kirkeværge: Niels Aage Sørensen,
Tværvej 2, 8970 Havndal. Tlf. 24 93 44 66.
Mail: sostervier@hotmail.com
Graver: Birgitte Nesgaard Hede,
Birkebakken 4, 8970 Havndal.
Tlf. 20 72 15 26. Mail: nesgaard@hotmail.dk
ØSTER TØRSLEV
Formand: Kjeld Juhl, Lillekærsholm,
Stoubyvej 52, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 21 75 70 02. Mail: kjeld.juhl@mail.dk
Kirkeværge: Jens Nørager,
Stangerumvej 1, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 29 90 39 03. Mail: jens@oebe.dk
Graver: Hanne Stæhr Kristiansen,
graverhuset, Kirkevej 1, Øster Tørslev,
8983 Gjerlev J. Tlf. 21 20 63 05.
Mail: h.anne.star@hotmail.com
Privat: Toften 8, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.
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