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Flvorfor gei kirke?
De fleste kender mindst 10 undskyldninger for ikke at gi i kirke,
og de fleste kan vare mere eller mindre gode - men da alle kende
dem, lader vi dem ligge her.
Jeg vil i stedet anfare 10 gode grunde for at gi i kirke:
1. Vi horer evangeliet om, at Gud holder af os, som vi er og vil

hjaelpe os til at leve livet fuldt ud.
2. Nir vi horer det tit nok, holdes vi fast i troen pi dette gode

budskab - som ellers kan kvreles af verdens fortred.
3. Vi fir lov at synge med pi 4-5 salmer hver gang! Hvor synges

der ellers sA meget i vore dage, som i kirkerne?
4. M hilser pi venner og bekendte; f6r m5ske en anledning eller

en idd til at foretage sig noget i fallesskab resten afsdndagen.
5. Vi horer god musik, n6r organisten spiller pi kirkens orgel.
6. Vi gir sA let og cirkler rundt i vore egne tanker og bliver blinde

for alt andet; i kirken moder vi nye tanker hver gang og kan
bringes ud af de onde cirkler.

7. Vi kan vare med til at give andre noget ved at lagge en skarv
i kirkens bosse, nir der samles ind.

8. Vi oplever i kirken et fallesskab; det opleves bedst, nAr vi er
mange, men hvis du kommer, er vi een mere!

9. Vi er med til at bevare kirken, sA den ogs6 er der, nAr vi skal
bruge den til barned6b, konfirmation, bryllup og begravelse.

10. Som regel bliver vi i godt humor, nAr man 96r i kirke - ogsi selv-
om man er uenig med prastens pradiken. Man fir noget med
hjem, som kan give inspiration til naste uges liv.
Noget som gives os af Gud gennem ordet, og som vi ikke kan
skaffe os selv.

God tur!
Poul Erik Stefansen,

sogneprest i Henested.



Brev til
familien. . .
Ellen Mqller Bredsten har gjort sig fqlgende tan-
ker om foreldres valg pd barnets vegne mellem
ddb og navngivning; her gengivet efter Dansk Kir-
ketidende, nr. 22, 1983:

Krre Vibeke og Sven!

Nu er det snart lrenge siden, at vi modtog medde-
lelsen om Lines navngivning. Vi opfattede straks
meddelelsen derhen, at Line ikke skal dobes.
I og for sig kommer det jo ikke mig ved. Men jeg
har tankt meget over det, og har siledes opdaget,
at det i hOj grad kommer mig ved. Jeg er ikke li-
geglad med, om Line skal dobes.

Hvis hun ikke skal, er det et traditions- og kultur-
brud af en art, som jeg - pA grund af slregtskabet
og navnet og i erindring om mor og far - ikke vi.l
lade passere upAtalt.

Det er sandt, at misforstiet kristendom ligesAvel
som alle andre >ismer< eller babelstirne i histori-
ens lob har medfort mange menneskelige trage-
dier. Men det gor ikke sand kristendom mindre
vresentlig som baggrund for menneske- og sam-
fundsliv. Det er trods alt kristendommen, der har
forenet det land, vi lever i. Forenet os selv og de
mennesker, vi frerdes iblandt. Det land, som ikke
er noget paradis, men som dog er vort. Hvor vi
har hjemme, og hvor vi har rod. Og det land, som
takket vrere den kristne kulturarv endnu har sfl fri
en styreform, at vi alle har mulighed for at g@re
vort til, at dette og hint kan rendres til det bedre.
Det er jo sAdan, at kristentroen er en skjult stOr-
relse. Den er siledes en hemmelighed mellem det
enkelte menneske og Skaberen.

Tioens sandhed er derfor ikke af denne verden.
Man har fra gammel tid brugt ordet himmel i den
forbindelse. Et kristenmenneske kan derfor dy-
best set ikke kende sandheden om medmenne-
skets eller nestens tilvrerelse, hvorfor det ikke
kan gore sig til herre, skaber, gud eller dommer
over medmennesket.

Det er kristendommens pAstand, at hvor det sker,
altsi der hvor mennesket eller det menneskeskab-
te fAr eller tiltvinger sig magten over sjaelene, der
er Fanden lgs. Nir mennesket eller systemet sile-

des g@r sig til herre over medmennesket, uanset
hvor gode hensigterne end mitte vare, da ender
det i grusomheder, som bide fortid og nutid giver
adskillige eksempler p6.

Danske born prreges jo allerede fra fodslen af den
kristne tradition. Den virker i si hOj grad med i
alt, hvad vi befatter os med, at den uvegerligt
preger vort forhold til medmennesket. Vort syn
pi bOrneopdragelse, moral, lovgivning m.m.
Det, vi kalderden kristlige bornelardom, vil man
sAledes ikke kunne dirigere barnet udenom her til
lands. Det tror jeg nu heller ikke, I Onsker. Jeg
kunne forestille mig, at I m6ske har tankt, at Line
selv skal velge sit evt. tilhorsforhold til kirke og
kristendom, og heri er jeg ganske enig. Det skal
hun selv velge. Derfor mener jeg ogsi, hun bor
have muligheden for frit at kunne traffe dette
valg, nir hun bliver stor nok til det. I de forste ir
af hendes liv vrelger I hele hendes tilvarelse. I val-
ger, hvad hun skal og ikke skal, hvad hun mA og
ikke mA, hvad I vil fortalle hende osv., osv. Senere
skal hun ud fra den holdning, hun dermed har fiet
til tilvaerelsen, selv til at vrelge.

I og med at hun er d6bt, kan hun - uden falbelader
af nogen art - meddele jer, at hun ikke 6nsker, at
blive konfirmeret, og hun kan senere - med et pen-
selstr@g pA en blanket - melde sig ud af folkekir:
ken. Hun har siledes et virkeligt frit valg.

Udelukkes hun derimod fra barnediben, har I,
uden at hun har haft mulighed for at protestere,
for hendevalgt et brud med det almindelige fdles-
skab og med dansk sad og skik. Man kan jo risike-
re, at hun omkring konfirmationsalderen er sat i
sidanne sammenhange, at det vil genere hende
si meget pA den mide at vare udskilt fra det givne
frellesskab, at hun af to >onder., valger det mind-
ste, nemlig at lade sig dobe for at kunne blive kon-
firmeret.



Jeg har som vidne overvaret flere af den slaes dib
og har hver gang haft frygtelig ondt af det stikkels
barn. Rent bortset fra at voksendib jo bygger pi
en baptistisk tanke.
Nu hiber jeg meget, at I ikke tager mig dette brev
ilde op og fornemmer det som utilbOrlig indblan-
ding. Line er jo jeres barn, og selv om jeg foler, at
jeg har lod og del i hende, vil jeg selvfOlgelig re-
spektere dette valg. I er jo frie mennesker i et frit
land.
Skulle I beslutte jer for barned6b, vil vi her pi ste-
det med stor glade lregge hus, kirke, prrest og mid-
dagsmad til.

Hjertelig hilsen fra os alle her.

som er dgde i irets forlob. Mange steder var det
skik at holde mindehojtideligheder pA kirkegir-
dene med andagt og tandte lys pi gravene, men
det er en skik, som snart er dOet helt ud.
I trinitatistiden horer vi i kirken isrer om Jesu ger-
ninger, hans lrre og hans lignelser.
Der har tidligere i katolsk tid vreret festdage i tri-
nitatistiden, som ikke fejres mere. Eeks. en fest-
dag for apostlene Peter og Paulus pi den 29. juni
og for Johannes Doberen den 15. juni samt flere
Mariafester.
Undervejs op til vor tid har der varet nogen bevre-
gelse i trinitatistiden. Man indforte srerlige takke-
fester eller bods og bededage pi ydre foranled-
ning. Eeks. fejredes en takkefest for freden i Lii-
beck i 1629 og for K@benhavns redning 11,. februar
1659. Den sidste fest holdt sig i over 100 ir.
Bededage blev forordnet i anledning af pest og
epidemier. Som et kuriosum kan ogs6 n&vnes en
bededag foranlediget af en stor komet, der s6s pi
himlen i 1580.
Alle disse serlige dage er nu forsvundet, og som
erstatning eller aflOsning indfortes St. Bededag i
1686.
I vor tid er der tilldb til fornyelse i kirkeAret, idet
man mange steder er begyndt at holde en sarlig
>fredsgudstjeneste( p6 St. Bededag.
Ikke to sondage i kirkeAret er ens. Hver har sit
serpreg og sine tekster. Pi lige irstal prredikes
der over evangeliet >efter forste tekstrrekke< og
pi ulige irstal evangeliet efter >anden tekstrek-
ke<. Teksterne kan man finde i salmebosens an-
den del. 'salmebogens Tekst og Bonnebdg...
Kommer man kun sjreldent i kirke, kan det vrere
svert at folge med i kirkeiret og i gudstjenestens
gang. Men det betyder ingenting. Det er ikke som
nAr man spiller kort. Der skal man kende reglerne
for at fi noget ud af det, og ingen gider have en
urutineret makker. I kirken er det anderledes. En-
hver er altid velkommen. Med eller uden for-
kundskaber. Velkommen til at komme indenfor.
Hvile i sine egne tanker, nyde hOjtiden og hore
Guds ord.

N. H. Ellekilde, Seden-Asum.

Faster Ellen.

TLinitatistiden
Kirkedret afsluttet fra de sidste nn

Forste sOndag efter pinse hedder >Thinitatis son-
dag< eller >HelligTiefoldigheds Fest<, en gammel
festdag for treenigheden, altsi kirkens lircre om
Gud som Fader, S@n og Helligind.
Vi er nu niet til kirkeirets midte. Vi har laet det
fesllige halvir bag os med de mange hojtidlr og
helligdage, og nu begynder trinitatistiden, som
varer kirkeAret ud indtil kirkens nytir, 1. s@ndae i
advent.
Der kan vaere op til 27 sgndage i trinitatistiden,
kun afbrudt af en helligdag, >Allehelgensdag<,
som altid falder pA f@rste sondag i november. Det
er fra gammel tid en saerlig dag til at mindes dem,

Herren strekker ud sin arm,
smd vil han velsigne;
kommer, smd, til lesu barm,
lerer ham at ligne!
DPb, genfqd dem, Herre from,
dybt i livets kilde!
Aldrig de til dOd og dom
sig fra dig forvilde!

Engelsk. Grundtvig 1837.



Sondag den 9.juni:
(1.  s .  e.T i in . )

Sondag den 16.juni:
(2.  s .  e.  T i in . )

Sond4g den 23.juni
(3 .  s .  e .T i i n . )

Sondag den 30.juni:
(4.  s .  e.T i in . )

Sondag den 7.juli:
(5 .  s .  e.  T i in . )

Sondag den 14.juli:
(6 .  s .  e.T i in . )

Sondag den 2L juli:
(7 .  s .  e.  T i in . )

Sondag den 28.juli:
(8 .  s .  e.T i in . )

Sondag den 4. august:
(9.  s .  e.  T i in . )

Ronninge
menighedsrid

Formand: Hans Chr. Dethlefsen.
Sobrinken 4, Langeskov.
Kasserer: Kresten Rasmussen, Fa-
sanvej 8, Langeskov.
Kirkevarke: Hans Peder Madsen,
ROjrupvej 41, Langeskov.

Rolfsted
menighedsrid

Formand: Frede Christensen, @r-
bekvej 6, Ferritslev.
Kasserer: Kirsten Larsen, Skole-
vej 15, Rolfsted.
Kirkeverge: Inger Marie Peder-
sen, Vibevej 3, Rolfsted.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes henvende sig til Lange-
skov Thxi, tlf. 38 18 45 dagen fOr
den helligdag, man Onsker at del-
tage i gudstjenesten.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til FerritslevThxi,
tlf. 98 11 22 dagen for den hellig-
dag, man onsker at deltage i guds-
tjenesten.

Prrestens treffetid
Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt torsdag mellem kl. 17 og 18.
Man er velkommen i presteger-
den ogsi uden for disse tider, men
det er sikrest at ringe i forvejen.
Tl f .38 11 56.

Naste nummer af kirkebladet udkom-
mer 5.-7. ausust 1985.

Gudstjenester

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Rolfsted ingen
R@nninge kl. 19,30, PoulWiller

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15

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

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

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

Udgivet af sogneprast Jens B. Olsen, Ronninge.
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