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Og prrusten holdt
en tale
Da vi for nogle ir siden udvidede vor kirke, mitte vi af praktiske
grunde en overgang fjerne pradikestolen. M l6nte i den periode
en talerstol. Dette giver nogle tanker om, hvilken himmelvid for-
skel, der er pi en talerstol og en prredikestol - lige sA stor forskel
som pA en tale og en prrediken.
En tale gir pi meninger, men en prrediken rummer altid den krist-
ne bekendelse. Der er da ogsi mange mennesker, ved vi, der ger-
ne vil op pA en talerstol, for det ligger vel til de fleste af os, at vi
gerne vil lufte vore meninger. Der er derimod ikke mange prester
(si vidt jeg ved) der er sarligt hidsige efter at bestige predikesto-
len. Der stir ligesom for meget pA spil pA det sted. Man kan ikke
vare neutral. Dertil kommer, at det aldrig er praestens skyld, om
pradikenen lykkes - og det uanset hvor flittigt, han har forberedt
den.
Meninger er der masser af om alt muligt. Derfor betyder de heller
ikke sA farligt meget. Heller ikke Deres mening om Jesus betyder
noget. Den kommer De ikke i himmelen p6. Og meninger rendrer
sig, det er deres natur. En statsminister blev engang kritiseret for
at have udtalt, at >man har et standpunkt, t i l  man tager et nyt(.
Det er der virkelig ingen grund til at kritisere. S6dan er alle menin-
gers (standpunkters) skebne.
Med hensyn til den kristne bekendelse er det noget helt andet.
Den er der kun een af, og den skiftes ikke som skjorter eller me-
ninger. Den har evighedens prreg som en kerlighedserklrering.
Frieren kan ikke sige: Jeg vil elske dig til nreste for6rl Dette abso-
lutte prager ogsA den kristne bekendelse, der i al sin korthed ly-
der: Jesus er Kristus. Bekendelsen rummer, at denne t1mrer fra
Nazareth er Guds s@n sendt til frelse for verden - ENESTE vej til
Gud for os.
Sidan har bekendelsen med tro at g6re, og en prredikestol er ste-
det, hvor denne tro iklades ord. I endnu hojere grad er dette til-
freldet med dobefont og nadverbord. Prasten holder alts6 ikke en
tale i kirken, han er sat til at praedike. Skulle det imidlertid gA hen
og bare blive en tale, ja si vil han nok vare den forste til at glede
sig over, at bide dobefont og alterbord er nabo til prredikestolen.
Pi disse to steder er bekendelsen i hvert fald i fokus.

So gneprest Erik Birkler,
Sgnderborg
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Br6det
Af biskop Vincent Lind.

De fleste vil kende i det mindste brudstykkevis
Martin Luther Kings ber@mte praediken med den
fangende og begejstrende og dog dybt sorgmodi-
ge sentens: I had a dream! Jeg havde en drom.

- SOrgmodigt, siger jeg, fordi dromme for det
f6rste jo sjaldent holder milet, og for det andet
fordi dromme af den art er noget man har, nir
man er under helen og pisken, bag tremmer i ufri-
hed og angst og slaveri.
Hvor ofte er ikke vore n&tter netop de fangsler,
hvor vi ligger og drommer.
Der er dromme, som gir den anden vej.
For 30-35 Ar siden havde jeg som si mange andre
de dr@mme. Jeg dromte, at jeg var tilbage i kon-
centrationslejren i Porta Westphalica. At jeg var
dernede igen, Og alting gentog sig i et srert fordre-
jet forlOb og uden hAb. Jeg dromte stanken og sul-
ten og kulden og slagene og de dode og trathe-
den. Det hele tret sat til med skyld og angst.
I de dr@mme spillede brodet en betydelig rolle.
Brodet deltes ud hver morgen og aften. Man tager
et rugbrod skrerer det i tykke skiver p6 ca. 3 centi-
meters tykkelse. Det halve af sidan en skive, det
var rationen. Med en klat margarine ellermarme-
lade. Midt pi dagen ude i minegangen fik vi en
skil suppe. PA roer, kartofler, kil. Det var dagens
hOjdepunkt. Arbejdsdagen var fra kl. 6 til kl. 18,
forlanget med uddeling af ration, opstilling til ap-
pel, march ud og march tilbage og ofte timelange
luftalarmer.
Br0det var livet. Man tyggede det krumme for
krumme, legede en leg med det. Gik med det i
hinden lidt.
I drgmmene kom somme tider det mareridt, at
der ikke var brod til mig. Til alle de andre, men
ikke til mig. Men i drOmmene kom ogsi somme ti-
der den ubeskrivelige lykkefolelse ved at merke
br0det i hAnden eller i munden.
Jeg fik nermest et lykkechok som teologisk stu-
dent, da professor Holger Mosbech i en forelas-
ning over Fadervor redegjorde for udtrykket >det
daglige brod< Gengivelsen fra den grrske grund-
tekst var noget usikker. Ordet betyder egentlig
noget i retning af >hvad der horer tilvarelsen til<.
Men i al litteratur pi grask fandtes ordet kun det-
te sted: i Fadervor, Luther gettede pi, at det be-
tod >det daglige brod". Men under nogle udgrav-
ninger af et gods fra den graske periode i Agyp-
tens historie lob man under en gennemgang af de
fundne godsregnskaber pi ordet og kunne se, at
her bet@d det: en slavearbejders dagsration.
Pludselig sad jeg der i auditorium 10 pA KOben-
havns Universitet og fik foreret en dyrebar forstS-

else bide af hvad den bon i Fadervor betyder, og
hvad rationen var.
I Alexander Solsjenitsyns bog 

"En 
dag i Ivan De-

nisovitjs Liv< taler hovedpersonen Sjuhov med en
medfange, soni er baptist. Alosja hedder han.
Han og de andre baptister bad til Gud. Men det
hjalp jo ikke. Alosja siger: >Af alle jordiske og for-
frengelige ting har Gud kun befalet os at bede om
det daglige brdd. Giv os i dag vort daglige brod<.
>Vil det sige rationen?< spurgte Sjuhov.
Hver gang jeg tager et stykke brOd i hinden og for-
er det op til munden og maerker dets duft i nesen,
si trenker jeg: Her er dit daglige brOd.
Thi jeg var engang trael. Men nu - er jeg fri.

Tankervedhgst
Af gdrdejer Erik lensen, Ebstrup.

Da jeg var dreng, havde vi her pi egnen en kontro-
lassistent. Det vil sige en person, der tog prover af
malken for at bestemme maengde og fedtprocent.
Denne kontrolassistent overnattede pA de forskel-
lige girde, og han fejrede for det meste juleaften
i mit hjem.
Den forste juleaften efter Anden Verdenskrigs ud-
brud var han ogsi hos os, og vi sang som vi pleje-
de, julens salmer. Og som kontrolassistenten ogsA
altid plejede at gtre, foreslog han, at vi skulle syn-
ge >Dejlig er jorden<, hvortil min mor sagde: Nej
- ikke i Ar. Jo, svarede kontrolassistenten, for det
er ikke jorden, der er noget galt med, det er men-
neskenel.
Jeg har siden mange gange tankt over, hvad kon-
trolassistenten sagde. Forleden randt det mig i hu
igen, da jeg i nyhedsmedierne horte og laste om,
hvor >farlige< de produkter er, som dyrkes pA;or-
den. Der kan udvindes opium, der kan fremstilles
brandevin, 0l og mflske meget mere. Der tales en-



dog om politivagt ved visse marker eller om for-
bud mod at dyrke disse afgroder.
Jeg synes, det bekrafter udsagnet om, at det ikke
er jorden, der er noget galt med, men at nogle
mennesker misbruger jorden i stedet for at bruge
den til, hvad der er meningen, nemlig livets opret-
holdelse og ikke til at nedbryde det med.
Her pi girden har vi af og til besog af en skolek-
lasse, f.eks. en 8. klasse. De unge skal hore om og
se pi landbrug og har pi forhind sat sig ind i for-
skellige ting. De kender navnene pi de alminde-
ligste kornsorter og ved, at rugen giver os rugbrO-
det, men sporgelysten er stor, nir de stAr overfor
en bygmark. Byggryn eller byggrdd er ganske
ukendte ting, ligeledes at si meget i vor fodekade
ernreres af denne kornsort.
Det er mig en glrede hver gang at kunne vere med
til at indgyde den unge generation respekt for det
daglige brOd og at fortaelle de unge, at h0sten ikke
er nogen selvfolgelighed.
Mine tanker rrekker ogsi i skrivende stund frem
til hostgudstjenesten, som jo overvares af folk fra
alle samfundslag, fordi man har forstielse for h6-
stens betydning for det daglige brOd - og hvor vi
sammen kan synge med Grundtvig:

Ham takke alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang
for Ordet og for livet.

Du gav miq, e Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen md kalde.
Du gav mig et dagverk og br6d til mit bord.
Her lever jeg trygt pd dit megtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glede pdkalde.

I salmebogens afsnit >Aret. finder vi som nr. 675:
>Du gav mig, o Herre en lod af din jord< af Carl
Sundell, der i en irrakke var prest i Nordkobing,
Sverige, skrevet i1934, hvorhan davarTT Argam-
mel.
Om denne digtning forteller Sundell selv: Salmen
kom til mig nesten som en gave, jeg havde om af-
tenen g6et en tur og gladet mig over den herlige
frodighed, samt tenkt pA landmandenes glade
over den lovende host. Denne stemning forblev
hos mig, og da jeg gik til hvile, lod jeg lampen
brrende, tog et stykke papir, og straks efter var sal-
men formet og fardigskrevet. K.L. Aastrup, tidli-
gere domprovst i Odense, lavede en oversettelse
til dansk i 1946, ogskont bide tekst og melodi var
nye, slog salmen hurtigt an.
Det jordnere, man her stiftede bekendtskab med,
svarede bedre til nutidens behov, end de reldre sal-
mers pilgrimslrengsel eller hOje indelige flugt,
men genoptog samtidig det gamle lutherske syn
pi det daglige arbejde som et kald, en gave fra
Gud og en tjeneste for ham.
Bl.a. derfor synges salmen med glade, ikke blot
ved hostgudstjeneste, - og vel ikke blot af land-
mand, selvom der er en typisk landbo-salme.
Ogsi melodien er af nyere dato, skrevet i 1951 af
Knud Jeppesen, organist bl.a. ved Holmens kirke
i Kobenhavn.
Her er kun medtaget 1.. og sidste vers, men salmen
b,r lases eller synges i sin helhed' 

wiry Krilver

Sd ler mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hederligt virke min dag,
at hjelpe og verne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn. Hefte Krist.
som er i din livsbog indskrevet.

C.R. Sundell1934. K.L. Aastrup 1946.

Det dagligebrad
Det daglige br6d
det er tykke tepper pd gulvet
radio
og rindende vand.
Du g4r dig megen bekymring
men alt er fornqdent.
Vi lever ikke af br6d alene.

Giv os idag -
br^det.
Vi glemmer br4det
for dynger af pdleg
og tilmad.
Fordi vi lever i overflod
glemmer vi hvad liv er.
Thg alting fra os
men giv os br6d i den elfte time.
Livets br@d.

Cecil Bodker.



Jeg holder ferie
fra 12. august t i l  1. september (begge dage inclusive), ogjeg er bort-
rejst 14. og 15. september.
Kirkelige handlinger i min ferie varetages af sogneprast Poul Willer,
Skellerup, t lf. 35 11 18.
Kirkekontoret er 6bent for fodsels- og d@dsanmeldelser samt attest-
udskrivning i trreffetiden.

Jens B. Olsen

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes henvende sig til Lange-
skov Taxi, 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 trrcffetid
Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt torsdag mellem kl. 17 og 18.
Man er velkommen i prastegiLr-
den ogs6 uden for disse tider, men
det er sikrest at ringe i forvejen.
Tlf. 38 11 56.

En god ven af Rolfsted kirke har
skaenket os et dejligt mosgront al-
tertreppe.
Vi hAber at rigtig mange af sognets
beboere vil komme og glrede sig
over den smukke gave de kom-
mende sondage.

Menighedsrddet.

Tidspunktet for hostgudstjenester-
ne vil blive bragt i @stfyns Avis.

Konfirmationsforberedelsen be-
gynder i uge 37. Nermere oplys-
ninger vil blive givet gennem sko-
lerne.

Naste nummer af kirkebladet udkom-
mer 30. september - 2. oktober 1985.

Rpnninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15

Rolfsted kl. 14, PoulWiller
R0nninge ingen

R@nninge kl. 9, PoulWiller
Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 14, PoulWiller.
Ronninge ingen

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15

R@nninge kl. 9, PoulWiller
Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10.15

Gudstjenester

Sondag den lL august:
(10.  s .  e.  T i in . )

Sondag den 18. august:
(11 .  s .  e .T i i n . )

Sondag den 25. august
(12 .  s .  e .  T r i n . )

Sondagden L september:
(13 .  s .  e .T i i n . )

Sondag den 8. september:
(14.  s .  e.  T i in . )

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

Sondag den 22. september:
(16 .  s .  e .T i i n . )

Sondag den 29. september:
(17.  s .  e.T i in . )

Udgivet af sognepraest Jens B. Olsen, ROnninge
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