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GODTNYTAR
Nej, det er ikke en fejltagelse. Det er ikke en artikel, skre-
vet til januarnummeret, som er kommet med pi grund af
stofn0d, eller fordi en lrerling i bogtrykkeriet har kludret i
det.
Sagen er den enkle, at inden det gamle Ar har lagt sig til hvi-
le, skal vi opleve to fester. Den ene bemerkes kun af f6: det
er kirkens nytflrsfest, advent: den anden tager vi alle del i
pi den ene eller anden mide, det er det borgerlige nytir.
Nu gir vi i almindelighed ikke rundt ved adventstide og si-
ger "godt nytAr<, som vi gor omkring 1. januar, og sporgs-
milet er, om det er tilfreldigt. Jeg tror forklaringen er, at
nir man stir over for det borgerlige nyt6r, stir man i h6j
grad over for det uvisse. Der kan vcre al mulig grund til at
give det sine Onsker med pA vej: Gid det dog mA blive et
godt nytAr! Men med kirke6ret forholder det sig anderle-
des. Det moder os med et ganske bestemt indhold, et til-
bud om gennem 6rets helligdage og hverdage at sli fOlge
med ham, hvis fOdsel forberedes i kirkeirets forste uger.

Ja, forskellen mellem det borgerlige og det kirkelige 6r kan
netop tydeligt illustreres ved to vidt forskellige born: Det
er almindeligt at tegne det nye Ar som et spedbarn med alle
de muligheder, som er gemt i det, medens det forgangne 6r
illustreres med billedet af en udslidt, krumbOjet olding.
Kirke6ret begynder ogsi med et barn, dog ikke en sym-
bolsk skikkelse, men et menneskebarn af kod og blod, der
fgdtes ind i vor verden. Men nir kirkeiret slutter, stir dette
barn ikke som en affeldig olding, men som den opstandne
Herre og frelser, der lever og virker i sin menighed.

Kirkeiret forkynder, at det lys, der af Guds nide blev
tendt i verden ved Jesu f6dsel, har magt til at jage alt mor-
ket pi flugt, og derfor behover vi ikke sige: Gid det mA bli-
ve et godt nytAr, for det vil det uundgieligt blive, si sandt
vi holder os til kirke6rets barn os Herre.

Cand. theol.
Leni Hansen
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Et barn er fadt!
Maria ventede et barn. Men ikke med Josef.
Den slags kan godt give problemer. En ugift
mor, et uagte barn, som der stod i kirkebogen
tidligere, det var hele herligheden.
De rige har der nok vaeret plads til i herberget.
Penge giLr fremfor en gravid uden penge. Det
begyndte med problemer med at finde etf6de-
sted til dette barn. Der var ikke plads til dem
inde, og det blev fodt ude i stalden.
I Martin Andersen Nexo's >Ditte Menneske-
barn< fortelles om Soren Mand og Maren, der
havde et lille klitlandbrug ude pi Nordkysten
mod Kattegat og spadede det sparsomme ud-
komme op med lidt fiskeri. De havde 8 born,
og kun 6t af dem var nu tilbage, Sorine, der til
de gamles forfrerdelse skal have en lille. Men
Sorine folte intet for barnet, si det kom Soren
og Maren til at hange p6. Det er tit si underligt
med det, 6n mA legge skod, en anden hjerte til
barnet - siger Martin Andersen Nex6.

Hvert sekund fodes der en menneskesjrel til
verden. Et nyt lys tendes, en stjerne der m6ske
skal brrende usadvanlig smukt, som i al fald
har sit eget, aldrig sete spektrum. Et nyt vresen,
der miske skal stro genialitet, miske skonhed
omkring sig, kysser jorden; det aldrig sete kOd
og blod. Intet menneske er en gentagelse af an-
dre eller skal nogensinde selv gentages, hvert
nyt vesen ligner de kometer, der kun 6n gang i
al evighed r6rer jordens bane og en stakket tid
drager deres lysende vej henover den - en fosfo-
resceren mellem to evigheder af morke. Si er
der vel glade blandt menneskene for hver ny-
tendt sjal? Om hans vugge stir de vel med
spOrgende 6jne, undrende pi hvad denne ny vil
bringe?
Ak, mennesket er ingen stjerne, som man vin-
der sig berommelse ved at opdage og indregi-
strere. Oftere er det en snylter, der kommer
bag pA fredelige, intet-anende folk og mi sny-
de sig til verden.
SOrines lille havde stridt sig tappert frem til
dagens lys. Som en laks springer mod strom-
men, havde hun taget alle hindringer: Fornrg-
telser, grfld og fordrivende midler. Nu 16 hun i
dagen, rod og rynket og skulle prove at bl6dga-
re hjerter.
Det borgerlige samfund var hurtigt ferdig med
hende, hun var en snyltegast slet og ret. Et ny-

fOdt menneske er et tal i omsatningen, det for-
udsetter ordentligvis bryllup og bosettelse
med den deraf folgende omsretning, det bety-
der vugge og barnevogn og - som det vokser til
- forlovelsesringe, egteskab og born igen.
Det meste af alt dette gir i skuddermudder, nir
man som Sorines lille er tarvelig nok til at lade
sig fOde uden for egteskabet.
Hun blev fra f6rste 6jeblik behandlet derefter,
uden bl0dsOden hensyntagen til hendes sprede
hjaelpeloshed...en uting var hun, en plet pi det
strebsomt ordnede samfund.
Det kapitel hvori Nexo fortreller dette, brerer
overskriften: Et barn er f6dt. Og det er jo be-
gyndelseslinjen pi Grundtvigs kendte julesal-
me. Og imellem linjerne om Dittes fOdsel og
opvekst klinger evangeliet med i baggrunden.
NexO forteller om Ditte: Ingen pi hele den
vide jord var henrykt for den lille, de gamle i og
for sig heller ikke. Men Maren gik alligevel op
pi loftet og fandt en gammel traevugge
frem...Soren satte nye klodser under genger-
ne, og hun fik med noget bever sine gamle hov-
ne ben i gang med at trrede vuggen igen. En
plet var den lil le jo pA de to gamle ogsi - m6ske
nir alt kom til alt kun pA dem. De havde lovet
sig si meget stort af tOsen - og der lA hele stad-
sen - en uegte unge i vuggen. Der blev skoset
til dem.
Men Ditte Menneskebarn kommer til at bety-
de noget helt afgorende for de to gamlinge.
Dette kommer frem i, hvad Maren siger: Det
er li'egodt srrt, at et lille barn skal 6bne synet
pi 6n, sA gammel 6n er, og si meget 6n burde
have rede pfl. >Skvadderhoder. sagde SOren.
Og det betOd med den tone han gav det, at han
havde tankt noget lignende.

Ditte var virkelig et ejendommeligt lille v&sen.
Sa hdt der fra alle sider var odslet pi hende, var
hun alligevel rigt udrustet; hendes forste smil
bragte glede, hendes sprde grAd sorg. En gave
var hun, fOdt af tomheden og kastet op pi str-
anden til to udslidte gamle. Ingen havde ydet
noget for at gLre sig fortjent til hende, tvarti-
mod, alle havde de gjort deres yderste for at
spande hende ud af tilvarelsen. Og d6r li hun
alligevel en dag og glippede mod lyset med
djne, der var som himlen selv si bli og uskyldi-
ge. Spanding bragte hun fra den forste stund.



Allerede en uge gammel kunne hun opfange
deres ansigter, og da hun var tre uger, lo hun til
S6ren. Han var helt fjantet den dag og mitte
ned pi kroen og fortalle det om aftenen.
Intet var si herligt som at fi hende til at fylde
stuen med sin kvidder, og Maren mitte genne
ham vrek fra vuggen mindst tyve gange om da-
gen. Og da hun si begyndte at trisse om! - Den
lille hjelpelose, uegte unge, der mitte trodse
sig ind i tilvaerelsen, takkede for livet ved at
lagge glans over dagene for to gamle, udlevede
mennesker. Det var igen morsomt at vigne op
om morgenen til en ny dag, livet var igen vrerd
at leve.
Ditte Menneskebarn frbner de to gamles ojne,
for de to udlevede var det igen morsomt at vig-
ne op om morgenen til en ny dag. Livet var igen
vard at leve gennem den gave, de havde fiet.
Fgdt af tomheden og kastet op pi stranden til
dem.
Er det ikke en anskueliggorelse at det, der ske-
te julenat, og hvad det barn skal betyde?
Uden fortjeneste, uden grund hos os, fOdt ud
af tomheden, sker det. Fodes den glede, som
skal vaere for hele folket.
Ubeskyttet, vargelos var det barn, Maria fod-
te. Siledes som Guds kaerlighed er det. For den
kan ikke begrundes eller forsvare sig, men tA-
ler alt, tror alt, hiber alt, udholder alt og horer
aldrig op.
Igennem det, der skete, skal der ogsi komme
ny glans over dagene for os, skal vi sti op til en
ny dag, til det liv, der igen er vrrd at leve med
hinanden.

Leif Bork Hansen
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Mod jul!
Af sogneprest E. Henning Larsen, Alborg

I en af Selma Lagerl6fs Kristuslegender befin-
der vi os i stalden julenat efter barnets fodsel.
Der er bitterligt koldt, og Josef gir ud i den
mdrke og kolde nat for at forsoge at finde ild,
si barnet og moderen kan blive varmet.
Langt ude pi marken ser han et b6l, som en
hyrde har trndt for at varme sig og sin hjord.
Josef narmer sig, men kan ikke komme hen til
b6let uden at trade pi firene, der ligger taet,
men ingen af firene rOrer sig. Den glubske hyr-
dehund vil bide Josef, men kan ikke. Hyrden
vil sli denne fremmede med sin stav, men kan
ikke. Josefer nu helt henne ved bilet, men han
har intet at have ilden i. Si barer han gloderne
i sine bare hander, men han brander sig ikke.
Hyrden, der er blevet nysgerrig, f6lger efter
ham for at se, hvad dette er for noget, og da
han ser barnet i stalden, tager denne galsinde-
de mand, meget mod sin vilje, et skind frem fra
sin rygsek og giver det til barnet, for at det kan
ligge lunt.
Vel er dette fri fantasi - alligevel siger det me-
get om den udstrfrling der fra stalden i Bethle-
hem, en kraft, der stadig pivirker mennesker.
Vi har ogs6' hort om menneker, der som deres
livs storste oplevelse fortaller, at midt i krigs-
handlingen standsede skuddene julenat ved
midnat, og venner og fjender rejste sig op og
sang: >Glade jul< hver pi sit sprog.
Jo, der er stadig kraft i beretningen om Jesu
fOdsel. Nu kommer beretningen til os igen. Vil
den ogsA kunne drage os, sA vi lukker barnet
ind til vor jul? Eller har vi pakket julen - Jesu
komme til verden - si godt ind i alle vore i Ov-
rigt gladelige skikke, at vi slet ikke nAr ind til
denne verdenshistoriske begivenhed? Lad alt-
si indpakningen vsere indpakning, der vel kan
vare smuk, smuk og dejlig, men ikke er den
egentlige gave.
OgsA denne jul sender Gud sin gave ned til os,
og den gave bestir i >fred til mennesker, der
har Guds velbehas.<



Ved musik-
gudstjenesten i
Ronninge kirke

mandag den 9. december kl. 9130

medvirker Langeskovkoret under ledel-
se af Ole Most.
Efter gudstjenesten er menighedsrAdet
vart ved frlles kaffebord i Rdnninqe for-
samlingshus.

Ved musik-
gudstjenesten i
Rolfsted kirke

sondag den 15. december kl. l!),30
medvirker Rolfstedkoret og strygere un-
der ledelse af Tom Mdller Pedersen.
Rolfsted skoles kor opfdrer krybbespil
under ledelse af Gitte Moller Pedersen.

Kirkeministeriet
har givet tilladelse til, at der oprettes en
hjalpeprastestilling med serlig henblik
pi betjening af Rolfsted sogn.
Stillingen ventes besat pr. 1. januar 1986.
Stillingen er normeret til kvote 50.

Nreste kirkeblad
vil udkomme i trefldjet format, hvilket
skulle give mere plads til lokalt kirkeligt
stof.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

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

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Taxi, tlf.
98 11 22 dagen f6r den helligdag, man
Onsker at deltage i gudstjenesten.

Prrestens trreffetid
Jeg er som regel hjemme mellem kl. 12
og 13 (dog ikke mandag) samt torsdag
mellem kl. 17 og 1.8. Man er velkommen
i prestegArden ogsi uden for disse tider,
men det er sikrest at ringe i forvejen. Tlf.
38 11 56.

Naste nummer af kirkebladet udkom-
mer 3.-5. februar 1986.

Rolfsted kl. 10,15
Ronninge ingen gudstj.

Ronninge kl. 19,30, musikgudstj.

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

Ronningekl .9
Rolfsted kl. 10,15

Ronninge kl. 15,30
Rolfsted kl. 16,30

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15

Ronninge kl. 14, PoulWiller
Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 10,15
Ronningekl .14

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

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

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

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15

Gudstjenester

Sondag den 8. december:
(2. s. i advent)

Mandag den 9. december:

Sondag den 15. december:
(3. s. i advent)

Sondag den 22. december:
(4. s. i advent)

Tirsdag den 24. december:
(Juleaften)

Onsdag den 25. december:
(Juledag)

Torsdag den 26. november:
(Skt. Stefans dag)

Sondag den 29. december:
(Julesondag)

Onsdag den L januar 1986:
(Nytirsdag)

Sondag den 5.januar:
(s. e. nytir)

Sondag den 12.januar:
( 1 .  s .  e .  H . 3 K . )

Sondag den 19.januar:
(2 .  s .  e .  H .  3  K . )

Sondag den 26.januar:
(Septuagesima)

Sondag den 2. februar:
(Sexagesima)

Udgivet af sogneprrest Jens B. Olsen, Ronninge.
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