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En d4rpaklem
f,:lA"FrIf, 

nrllet dig foran en dben dOr, som ingen kan lukke.

Llsetrskinner i mQrket, og mprket fik ikke bugt med det.

l!:#if,f, 
mit lys og min frelse, hvem skal ieg da frygte.

Mon ikke de fleste mennesker gemmer en barndomsoplevelse af,
hvordan det var at ligge i sin seng - helt alene i m@rket - men allige-
vel skrermet mod morket af en lysstribe fra en dOr pi klem, doren
ind til det rum, hvor ens foraldre opholdt sig. Ganske vist var man
alene i morket, men alligevel var man ikke fuldstandig overladt til
sig selv. Hvis man fik brug for hjelp, ville doren kunne 6bnes og
hjrelpen trrede nrer.
Nir der er si megen tryghed forbundet med at have blot en dOr p6
klem, hvor meget storre tryghed er der sfl ikke forbundet med at
have en dOr stiende 6ben - og n6r det er sA trygt at have doren pi
klem ind til far og mor, hvor meget storre tryghed er der si ikke
ved at have doren Aben ind til Guds lys.
Dore stir ikke altid ibne - eller pi klem. De kan lukke sig og bli-
ver lukket, smrekket i for nresen af een. Man kan selv uforvarende
eller fuldt bevidst - smekke dore i ind til andre.
En d6r kan ingen lukke. Intet sted er vi uden for rakkevidde af
det lys, der strommer os i mode fra den 6bne dor. dOren ind til
Guds lys.
Miske har vi af og til svart ved at fA Oje pA lyset fra den ibne dor.
M6ske synes vi, der kun siver uendelig l idt lys ud gennem dor-
sprrekken. M6ske foles vort m@rke og vor afmagt af og til total. -
Og dog oplever ogsA vi, at der midt i morket er lyspunkter, at
>m0rket aldrig er mere end mOrkt og aldrig m@rkt alene<, at der
all igevel pA trods af alt er lys at ane, >lys fra et storre himmel-
hvalv., lys, der ikke kan slukkes og lys, som vi ikke kan afskrere
os totalt fra.
Lyset fra den 6bne d@r brerer vi altid med os. Uafladeliet finder
det nye veje at sive ad ud ti l  os. Det lys kan ikke slukkeJ- og det
lys kan der ikke lukkes af for - heller ikke i dOdens m@rke. Oesi
der har Han vreret. OgsA der vil Han vere og omgive os medlit
lys, sin krerlighed.

Tbkst fra ,Hvor er dit livo. Forlaset >(Jnikas<



Tidligere sendte en biskop en passende tid ef-
ter sit valg og sin tiltradelse et sikaldt >Hyr-
debrev.< til alle praster og menigheder i sit
stift.
Biskop Lind har valgt at sende et almindeligt
>>brev<< som hilsen til os. Dette brinees her i
sin fulde ordlyd:

Brev
tilmenighederne i Fyeru Stift,
Odense bispegdrd, september 1985.

Ved bispevielsen i Sct. Knuds kirke den 2.
september 1984 udtrykte ritualet og biskop
Ole Bertelsens tale, hvad en biskop er og
hvad en biskop skal. Han er et menneske,
som ikke har anden ere end den skam, at Je-
sus Kristus har biret alle vore synder. - Derfor
kan han bo i det fellesskab af frihed og glede,
som hedder >Kirken.< og arbejde med frit
mod der med det, som man setter ham til.
Han skal sti midt i alle omskiftelser og pivirk-
ninger og fore den ene og samme prediken,
som er evangeliet om Jesus Kristus korsfastet
og opstanden, og at ham skilles vi aldrig fra.
Han skal se til, at denne prrdiken ikke forri-
des for billigt stads om et hib afdenne verden
og en frelse i vore egne hrnder.
Han skal vare prasternes st6tto, nir det gal-
der, og holde dem fast pi deres opgave, nir
det kraves.

I det 6r, som er giet siden da, har jeg si kun-
net fole virkeligheden pi tenderne og jeg har
opdaget, at den er, som det blev sagt, at den
er; og jeg ser tilbage over det ir med en tak-
nemmelighed for det, som jeg vanskeligt kan
finde ord for.
Det er taknemmelighed for det samarbejde,
jeg har oplevet i de lgbende sager og anliggen-
der, og for det fallesskab, jeg har fiet adgang
til ved gudstjenester og mdder rundt i stiftet.
Det er taknemmelighed for venlighed og vel-
vilje og for de fyenske presters utrolige for-
skellighed, der miske er det, som bidrager
mest til det charmerende ved den bestilling at
vere biskop her. Noget lignende kan siges om
den blanding af rolig tilmodighed og drilsk
knarvornhed, hvormed menighedsrid bider
sig fast i sager, som de vil fore igennem alle

budgetrammer, linebegrensninger, konsu-
lenter og tilsynsmyndigheder.
Ordination af nye prester udgor et kapitel for
sig. Modet med disse nyuddannede unge
mennesker og indvandrere i det fyenske har
varet si godt. Egentlig skulle de have veret
skremt fra vid og sans ved tankerne om det,
der venter dem i sognets virkelighed i dagens
Danmark. Men der er hverken noget sam-
menbidt eller forskrrmt ved dem. Ordinati-
onerne er altid - med al den alvor, som de in-
deholder - ghdesfester. Det er de bide for de
nye prester og deres familier, for menigheds-
ridene og sognene, for medarbejderne ved
domkirken og for os her i bispegirden.
Den glede kommer af to ting. Den forste og
storste er, at ordination jo er evangeliets fest.
Nogen vil pradike evangeliet! - Egentlig skul-
le vi feste hver dag for det. Ved ordinationen
samler vi den glade og giver den stort udtryk.
Den anden irsag til glrden er en tro. F0rst og
fremmest hos den, der ordineres, men ogsi
hos alle os andre. Vi kunne kalde den troen pi
sognet. - Der er en plet i verden. Nir man
forst ankommer til den, viser den sig at vere
et helt land. Vi kalder den et sogn. Det er by
med gader og huse; eller det er land med bak-
ker og enge, hcgnog veje og klynger af -huse.
Der er mennesker: eet tusinde. to tusinde, tre
tusinde ... De venter pA evangeliet, de kan
ikke leve uden det. Derfor har de deres kirke.
Derfor kommer de til kirke. De vil ikke have
en tilverelse, som er mager og trist og for-
kroblet. De vil, at deres liv skal have h6jde og
drojde. De vil h6re Guds ord, - og nu kommer
de til at hgre Guds ord.

Jeg havde aldrig forestillet mig, at stillingen
som biskop i Fyens stift skulle betyde si man-
ge besdg rundt i stiftet til gudstjenester og mO-
der bide sondage og hverdage.
Der stir nogle indtryk her fra, som jeg mi
skrive om. Kirkerne har varet fyldt godt ud.
PrestegArdene med, nir vi har siddet benket
i haven eller i konfirmandstuen eller fordelt i
stuerne. Vi har varet sammen i skolestuer og
i forsamlingshuse. Vi har varet mange. Der
har veret gode og livlige drOftelser, og der har
varet sunget! Det, vi har sunget, har vrret et
bredt udvalg af salmer og sange.
Hvis nogen spOrger mig, hvad jeg har oplevet
ude i stiftet, si er mit svar: Jeg har oplevet, at
Fyens stift er kirkeligt og at Fyens stift er fol-
keligt.



Jeg har ogsi oplevet, at Fyens stift er stort. At
der er store afstande. At der i mere end 6n for-
stand er langt fra Odense til Humble, som fra
Soby til Marstal, fra Strib til Thurg og fra
Hindsholm til Helnres. At hver O er sig selv,
som hver prest er det og hvert sogn, og at de
spor, som historien har sat, kan sti eet sted,
som var de tridt i gir, mens de andensteds
kan virke som kun fossiler.
Der er ogsA andre afstande. Der er afstande
mellem festgudstjenesten den ene s6ndag og
gudstjenesten den npste s@ndag, hvor prest
og kirkesanger og organist og graver mh Ove
sig i vor Herres egen glede oveq at 6n vendte
tilbage for at lovprise Gud.
Der er langt fra ordinationens glede til clen
dag sidenhen, da en prest sidder i sin preste-
kummer, fordi han eller hun ved 6n ting kla-
rest af alt, at n6r ingen kommer for at tagefra,
skyldes det, at den, som Oser af Ordets kar,
oser sA usselig dirligt.
Der er langt fra vores tro pA det folkeliges og
kirkeliges virkelighed til vor oplevelse af sa-
kulariseringens sare banale og trivielle virke-
lighed, hvor ingen synger sange mere, hvor vi
ikke har brug for helligdom, hvor vi bor, eller
i vort sind; og hvor hverken fOdsel eller navn,
kerlighed eller dod giver os anledning til hoj-
tid.

Der er afstande, vi kan gore mindre. Og vi
kan sti sammen om, at fi det gjort. Det er
sommetider blot afstande mellem to menne-
sker. De kan synes si sm6, men er ofte de on-
deste og kan forgifte et sogn mere end hele
den moderne ugudelighed kan. Det kan vare
en afstand mellem prpst og menighed, hvor
man blot er holdt op med attale til hinanden
uden egentlig nogensinde at have besluttet
det. Og for nesten ingenting.
Den afstand der bestir mellem en drom vi
har, og en fremtid, vi frygter, fordi vi ikke tror
sA meget pi dromme, at vi kan flytte os blot
eet skridt, - den afstand kunne vi godt gOre
blot det ene skridt kortere.
Sagt konkret: Det er ikke kirkefremmede og
gudsfornrgtere, der g0r kirkerne halvtom-
me, sognets eksistens tvivlsom og prestens ar-
bejde sA udfordrende. Det er ikke det ugudeli-
ge Fyen, der forsommer gudstjenesten. Det
er det folkelige og kirkelige Fyen. Det er al-
mindelige gudsfrygtige mennesker, og det er
levende og interesserede og kirkelige menne-
skers utilbojelighed til at tage nogle skridt og

tilbagehgge nogle afstande, som ikke er
uovervindelige. Den afstand fra hverdag til
s@ndag, den afstand fra hjem til kirke.
Den >>tomme kirke< er langt fra noget dak-
kende udtryk for sognevirkeligheden i Fyens
stift. Der er store forskelle fra sogn til sogn.
Men n6r vi bruger det udtryk for at fi sagt no-
get, om det vi kender, eller det, vi skimter, mi
vi huske, at det ikke kun siger noget om, hvad
der sker med kirken, men nok si meget noget
om, hvad der sker med folket. Med os selv.
Ud fra en anden vinkel, men ikke derfor
mindre gyldigt, er det sagt afJohannesV Jen-
sen:
>... De sogte at komme p6, hvad det var, de
skulle. Nu har de overhovedet glemt, at de
havde noget arinde. Kirketirnet st6r hult og
husker for dem alle".

Vincent Lind.



Ronninge kl. 10, konfirmation
Rolfsted kl. 14

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

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

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

Ronninge k l .9
Rolfsted kl. 10,15

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

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

Rolfsted kl. 9
ROnninge kl. 10,15

Rolfsted kl. 10,15
R6nninge kl. 14

Konfirmation i
Ronninge 6. okt.:

Ghita Ammitzboll Frederiksen, Gitte
Ostergaard Hansen, Henrik Pedersen.

Konfirmationer i 1986:
Bakkegflrdsskolen: 20. april.
Pilegrirdsskolen : 27 . aprll.
Rolfsted skole: 4. maj.
Friskolen: 11. maj.

Konfirmandforreldre-
aftener i prrestegflrden
Konfirmandforaeldre fra Rolfsted skole
tirsdag den 8. oktober. Bakkegirdssko-
len onsdag den 9. oktober. Pilegirdssko-
len torsdag den 10. oktober. Alle aftener
kl. 19,30. Alle konfirmandforaldre er
velkomne.

Den 1. decembeq 1. sondag i advent, er
der gudstjeneste i Ronninge kirke kl. 14
med efterfOlgende samvar i prastegir-
den for begge sogne. - Alle er velkomne.
Kirkebilerne kan benyttes.

Konfirmandaftener
i prrcstegirden

Konfirmander fra Bakkesirdsskolen
mandag den 2. december. fri PilegArds-
skolen tirsdag den 3. december, fra Rnlf-
sted skole onsdag den 4. december. Alle
aftener kl.  19.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes henvende sig til Langeskov
Taxi, tlf. 38 18 45 dagen fdr den hellig-
dag, man onsker at deltage i gudstjene-
sten.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

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

Prrcstens trreffetid
Jeg er som regel hjemme mellem kl. 12
og 13 (dog ikke mandag) samt torsdag
mellem kl. 17 og 18. Man er velkommen
i prastegArden ogsi uden for disse tider,
men det er sikrest at ringe i forvejen. Tlf.
38  11  56 .

Naste nummer af kirkebladet udkom-
mer 2.-4. december 1985.

Gudstjenester

Sondag den 6. oktober:
(18.  s .  e.T i in . )

Sondag den 13. oktober:
(19.  s .  e.  T i in . )

Sondag den 20. oktober:
(20.  s .  e.  T i in . )

Sondag den 27. oktober:
(21.  s .  e.  T i in . )

Sondag den 3. november:
(Alle Helgens Dag)

Sondag den 10. november:
(23.  s .  e.  T i in . )

Sondag den 17. november:
(24. s. e. Tiin.)

Sondag den 24. november:
(25.  s .  e.  T i in . )

Sondag den L december:
(1.  s .  i  advent)

Udgivet af sogneprrest Jens B. Olsen, Ronninge.
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