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Glem ikke den usynlige tråd
I skrivende stund er det stadig september. En af de smukkeste,
kølige solskinsdage med klar blå himmel og enkelte små, hvide
skyer. De stærke farver stråler i sollyset på georginerne, roserne,
asters og zenia. De mange bær og æbler har taget farve. Det er
høstmåneden. I de gamle almanakker hed den »såmåneden«,
hvor vores forfædre gemte til vinter af al høstens overflod, og de
begyndte at gøre marken klar til at så vintersæden.
September er måneden, hvor de fine edderkoppespind lader sig
vise. Fyldt med dug er de rene mesterværker at se på: et kniplingsværk af fineste silke. Vi følger tit fra vinduet den lille edderkops utrættelige arbejde fra gren til gren ude på haveterrassen.
Eller fra huset til nærmeste busk. Vinden rusker spindet frem og
tilbage. Selv sidder edderkoppen på lur i en passende afstand –
lige parat til at springe til, hvis et lille insekt bliver fanget af det
klæbrige spind. Edderkoppen slutter med at hilse på byttet for
derefter at suge kraften ud af offeret. Kommer vi for tæt på, gemmer edderkoppen sig hurtigt i en lille sprække. Godt gemt, så
intet ondt kan nå den.
Vi bliver også bedømt efter, om der er et lille, synligt spindelvæv
i vores huse. Det er ikke pænt; det afslører noget om vores standard, om vores pertentlighed og renlighed. Når vi søndag sidder
i kirken og lytter, har vi også god tid til at se, om der skulle være et lille spind. For i vores kirke bor de altså, og i kirken viser
man ingen ud. Guds hus er for alle!
Ofte tænker jeg, når jeg ser på edderkoppen, at havde vi mennesker bare en lille bitte sprække at kunne gemme os i, når ondt
ville os til livs. Men så let går det ikke for os. Vi kan ikke som

edderkoppen svinge frem og tilbage i den
stærke blæst. Utroligt spindet kan holde, men
den har en tråd, der altid går opad, fast forankret til noget solidt, der holder det hele.
Uden tråden opad ville det hele brase sammen.
Der var engang en meget stor – megastor –
edderkop, der byggede sit spind større og
større. Hver dag besigtigede edderkoppen sit
rige. Den byggede mere til og var stolt og
vigtig. Ingen skulle komme den for nær. Den
var parat til at bekæmpe alt udefra, som ville den til livs. En morgen, hvor den skulle
nyde synet af sit rige, opdagede den en tråd,
som den ikke kendte. En tråd, der så ud til
at gå lodret op. Højt op i det blå. Edderkoppen blev vred og rev arrigt i den lodrette
tråd. Pludselig styrtede alt ned. Hele netværket brasede sammen. Det var jo tråden op

ad; den der altid er der. River vi den bort, går
også vores verden itu.
Det kan jo ikke altid gå, som vi ønsker. Går
det derimod glat, er vi tilbøjelige til at glemme. Vi kan klare alting selv, men når vi bliver ramt af sygdom eller et tab; når vores
kære har det svært, så bør vi huske at gå
med den usynlige tråd opad. På bønnens vej
til noget solidt, som altid er der.
Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.
Elna Veje Olesen

Sultens onde cirkel kan brydes
Søndag d. 13. marts 2011 sender Nr. Lyndelse sogn og Folkekirkens Nødhjælp indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling.
FN har opgjort, at
antallet af ekstremt
fattige er faldet fra
1,8 milliarder til 1,4
milliarder mennesker siden 1990. Og
FNs Fødevare- og
Landbrugsorganisation skønner, at antallet af sultende er faldet
med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er gode nyheder.
Den store indsats, der allerede er gjort for
verdens fattigste, har bragt udviklingen på
det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig
meget at gøre.

Sogneindsamlingen er en festlig mulighed
for alle generationer til at arbejde sammen
om et fælles mål; at samle så mange penge
ind til verdens fattige som muligt. Så har du
lyst til at give en hånd med i nogle timer, så
meld dig som indsamler!
Programmet for dagen er:
Kl. 09.15-11.00 Kaffe og rundstykker samt
uddeling af ruter og materiale i Kirkesalen
Kl. 10.00-11.00 Mulighed for kirkegang
Kl. 11.00-14.00 Indsamling
Når man kommer tilbage fra sin rute, vil der
blive serveret en skål suppe at varme sig på.
Hvis du vil høre nærmere eller melde dig
som indsamler, kan du kontakte:
Elna Veje Olesen
tlf. 21 66 42 71
e-mail: elna.veje.olesen@nrlyndelsenet.dk

DET SKER
Onsdag den 24. november kl. 19.30
Velsignelse og vielse
– også for homoseksuelle?
Det seneste års tid har
»homoseksuelle og folkekirke« og spørgsmålet om velsignelser eller
vielser af par af samme
køn været til voldsom
debat. For at kunne debattere emnet er det
nødvendigt at stille
skarpt på, hvad en vielse består af, og hvad
velsignelse overhovedet er for noget. Valgmenighedspræst og ph.d.-studerende Benedicte Hammer Præstholm vil desuden trække
paralleller mellem den nutidige sag om homoseksuelle og sagen om kvindelige præster
for godt 60 år siden og vil med sin egen vurdering af folkekirkens tilbud til homoseksuelle lægge op til en samtale om emnet.
Torsdag den 27. januar kl. 19.30
Tidehverv
Søren Krarup og Jesper Langballe har som
præster og politikere
gjort fænomenet »Tidehverv« kendt i en
bredere offentlighed.
Men hvad er Tidehverv egentlig for en
størrelse? Hvorfor og
hvornår blev Tidehverv til? Hvilken betydning har Tidehverv haft for dansk kirkeliv –
og samfundsdebat? Og hvor kommer det politiske ind i billedet? Sognepræst i Sions sogn
på Østerbro, Mette Kathrine Grosbøll, vil
denne aften gøre os klogere på Tidehvervs
historie på baggrund af hendes bog fra 2007
Teologisme – om Tidehvervs vej til Christiansborg.

Kaffemik
Hver anden onsdag – i ulige uger – er der
Kaffemik i Kirkesalen fra kl. 10-11.30. Kaffemik er en café for alle, der har tid og lyst til
samvær, samtale og sang. Der vil hver gang
være et mindre programpunkt af ca. en halv
times varighed, men samværet og tiden til
hinanden er det væsentlige. Da vi er økonomisk selvkørende koster kaffe og brød 20 kr.
til Kaffemik. Vi har også valgt, at Kaffemik
skal være brugerstyret, så alle, der kommer,
kan have indflydelse på programmet – kun
fantasien og måske økonomien sætter grænser.
Onsdag den 8. december kommer Jens Willumsen og giver os en forkortet version af sit
spændende billedforedrag »Charlotte Amalie,
slave på St. Croix«.
Så vel mødt til Kaffemik – om lidt er kaffen
klar!
Bitten Skovlund, Alice Pedersen,
Lis Pedersen, Mona Rasmussen,
Egon Frøstrup, Erik Winther og
Thue Petersen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Endelig kom pengene fra jordsalget
Det er snart længe siden, at det tidligere menighedsråd satte kirkejorden til salg og lavede en plan over, hvilke arbejder, der skulle
udføres for salgsprovenuet. Jorden blev solgt
sommeren 2008, til overtagelse januar 2009.
Endelig i maj måned i år kom beskeden om,
at pengene var udbetalt, og arbejdet kunne
sættes i gang. Udbetalingen var blevet forsinket af den nye digitale tinglysning.
På kirkegården var arbejdet så småt gået i
gang. Her er en del gange blevet gjort bredere ved at fjerne forhækkene og sætte en kant
af brosten. Nu skulle det gerne være nemmere at komme til med rollator og kørestol, ligesom det letter graverens arbejde.
Det gamle kastanjetræ i præstegården er fældet. Det har forsynet mange børne-bukselommer med kastanjer i årenes løb, men der
var gået råd i stammen, og dermed var der
risiko for, at en storm ville lægge træet ned.
Grantræerne ud mod Albanivej er også væk,
og kirken får nu lov at præsentere sig på
bedste vis.

Fældningen og beskæringen af træer i haven
mellem præstegården og Humlehaven kommer til at foregå i det tidlige forår. I februar og
marts måned skal kirkediget renoveres, og
berberishækken bliver udskiftet med avnbøg.
Tagene på præstegårdens længer trænger til
udskiftning. 1. april 2011 påbegyndes arbejdet med at lægge nyt tegl på begge bygninger. Indretningen i den gamle hestestald ændres, så både graverens maskiner og præstens bil får bedre plads. I præstegården skal
det gamle pigeværelse renoveres. Arbejdet
forventes færdigt 15. maj og derefter er det
planen at præstegården og længerne skal
kalkes. Kirkegårdsjorden, der i tidligere tider
gav sognepræsten til sit underhold, sikrer således nu præstegården og kirkegården langt
ind i fremtiden.
Rikke Hermansen,
formand for præstegårdsudvalget og
Astrid Nygaard Larsen,
formand for kirke- &
kirkegårdsudvalget

Ny kirkegårdsgraver
David Bøgetoft fra Allested er tiltrådt som ny
kirkegårdsgraver ved
Nr. Lyndelse kirkegård
og kirke.
Han er 41 år, uddannet væksthusgartner
og har 20 års ledererfaring inden for gartnerfaget.
For to år siden skiftede han karriere og begyndte som gravermedhjælper på fuld tid ved Falsled og Svanninge

Kirker. Bøgetoft er gift med Lene, der er bogholder, og sammen har de to børn på 12 og
16 år.
Menighedsrådet og kirkens øvrige medarbejdere glæder sig til et godt samarbejde med
David Bøgetoft, der for resten har haft nær
tilknytning til sognet; han er vokset op i Volderslev, har gået i skole på Lillevangsskolen
og blev konfirmeret i Nr. Lyndelse Kirke.
Karsten Lindhardt,
formand

NYT FRA GRAVERKONTORET
Tiden er fløjet af sted siden den 1. september,
hvor jeg blev ansat. Der er jo mange gøremål,
bl.a. at luge, hakke, klippe græs, klippe berberishæk m.m., så det går over stok og sten.
Efteråret er over os, bladene falder i alle efterårets smukke farver på Nr. Lyndelse kirkegård.
Løvfald er tegn på, at vi nærmer os den tid,
hvor vi skal til at lægge gran på gravstederne, men først skal der sankes blade i stakkevis. Fra den 1. november, uanset vind og
vejr, vil vi ligge på knæ i meget tøj, bag de
små hække og pynte gravstederne med gran.
Det er god gymnastik for både krop og sjæl,
og vi glæder os.
Jeg kan træffes på graverkontoret tirsdag til
fredag 11.30-12.00.

Der er opsat en postkasse, der kan bruges,
hvis man har post til graverkontoret.
I er altid velkomne til at kontakte mig eller
Dorte på kirkegården, og ellers på tlf. 24 60
35 38 eller mail: kirkegaarden@hotmail.dk
Dorte Andersen (medhjælper)
David Bøgetoft (graver)

»Hvad venter vi på?«
Matt 25,1-13
»Hvad venter vi på?« Sådan kan man utålmodigt spørge, når man synes, at det hele går
lidt for langsomt. Når andres tilbageholdenhed synes at hindre én i at virkeliggøre det,
man gerne vil. Det kan være svært at udholde ventetiden, når man ønsker at komme videre i teksten. »Hvad venter vi på?«, er egentlig ikke et spørgsmål, men nærmere en konstatering. Nu gider man ikke mere kedsommeligt vente. Nu er det tid til at handle. Nu
er det tid til at lægge noget bag sig.
Men »hvad venter vi på?« kan også være et reelt spørgsmål. Så er det ikke utålmodighed,
der præger udsagnet, men snarere usikkerhed. For hvad skal vi vente os af fremtiden,
hvis ikke den nødvendigvis ser lys ud? Bliver
det mon en god tid, der kommer os i møde?
Adventstiden er en ventetid, helt konkret fordi vi venter på julen. Og mon ikke udsagnet
»hvad venter vi på?« vil lyde i mange hjem
den kommende tid – som et udtryk for utålmodighed, men nok også uudtalt som en
usikker spørgen indadtil.
Når julen står for døren, er der meget der
skal ordnes, og mange drømme og forventninger, der skal indfries. Man kan allerede i
adventstidens mange gøremål så småt spore
utålmodigheden, når toget og bussen ikke
kommer til tiden, når køen ved kasseapparaterne bliver længere. Og der er nok også mange, der usikkert tænker på, hvad de skal forvente sig af julen, der kommer. Mon familien
bliver samlet, og mon det nu bliver en hyggelig jul i år?
Ligesom adventstiden handler dagens evangelium om at vente. I lignelsen om de ti brudepiger, hører vi om forberedelsen til festen
og ikke mindst om den lange ventetid. Ja,
faktisk hører vi ikke meget om selve brylluppet, vi aner kun festen i de fem af brude-

pigernes forberedelse og forventning. Men
hvad vi derimod hører i dagens tekst, er, at
der til ventetiden er knyttet en afgørelse – en
dom. Det er den dom, der gør, at fem af brudepigerne kommer med til festen, mens de
fem andre ikke gør. Vi må derfor spørge:
Hvad var forskellen mellem de fem kloge og
de fem såkaldte tåbelige piger?
Ja, forskellen var vel den, at de fem af dem
vidste, at der skete noget også i de timer,
hvor der ikke skete noget, mens de fem andre mente, at den tid, de ventede i, var uden
betydning, for der skete alt for lidt. Det er
glæden og kedsomheden, Jesus stiller overfor hinanden: Glæden har blikket rettet mod
det, der skal komme, og det fylder også ventetiden med betydning her og nu – allerede
inden glæden er kommet – mens kedsomheden kun har blikket rettet mod tiden nu og
synes, at der ikke sker noget eller i hvert fald
ikke nok. Eller sagt på en anden måde afslører vores venten, hvad det er, vi sætter vores
lid til, hvad det er, vi forventer os af fremtiden. Lyder ens forventning til livet noget i
retning af »Tja, måske« – sådan lidt opgivende eller tvivlende – så bliver livet også derefter. Det bliver overladt til kedsomhedens
ulidelige lethed – for ikke at sige tomhed.
Lyder ens forventning til livet i retning af
»Måske, måske« – sådan med den bekymrede
mine – da forventes der på en og samme tid
alting og ingenting af livet. Alting fordi man
synes, man altid har krav på mere, og ingenting fordi man egentlig ikke synes, at man
har del i eller ansvar for det liv, man lever.
Lyder ens forventning i retning af »Ha, måske!« – overlegent, hovent og arrogant, som
om livet skulle kunne byde på noget, der ligefrem skulle kunne overraske og forundre
mig – så er der ikke andet end spot og hån
til overs for livets tildragelser. Og der er rigeligt med afstumpede kynikere og tilbagelæ-

nede betragtere af livet, når man ser sig omkring.
Men lader vi vores forventning lyse af det, vi
venter, lader vi vores forventning lyse ikke
blot af vores egne fantasier og drømmerier,
men af det der kommer til os – af det lys, der
blev tændt for os mennesker i Betlehem, da
er festen her næsten allerede. Da kan vi, som
de indbudte bryllupsgæster vi er, i forventningen om Gudsrigets komme, tillidsfuldt sige ikke »måske«, men »din vilje må ske«.
Da kan lyset fra Guds Søn, der kom til verden, give genskær i vores forventning. Også

selvom festen lader vente på sig, er troen givet os, for at håbet ikke må briste – for at
kærligheden må skinne selv i en mørk tid.
Det er med troen, håbet og kærligheden i
vore hjerter vi skal vente, for at vores forventning ikke skal dø hen i mangel på tålmodighed eller gå til i vores egen usikkerhed
eller arrogance. Det er med troen, håbet og
kærligheden som olie i vores lamper, at vi
skal vente og favne ham, der kommer. Og så
er det en glæde at vente – for det er glæden
selv, vi venter på.
Thue Petersen

SET I KIRKEN
I Nr. Lyndelse Kirke er der mange interessante, gådefulde – og endda sjove – ting at se på
for den, der har øjnene med sig. I de følgende numre af Kirkebladet vil der være en rubrik »Set i kirken…«, der dels vil indeholde et
billede af en genstand eller en indskrift fra
kirken dels et lille stykke forklarende tekst.
Vi starter med at kigge på en indskrift på
prædikestolen:

Billedet forestiller den latinske indskrift, der
er anbragt i postamentfeltet på prædikestolen lige under billedet af Sankt Lukas. Man
skulle egentlig forvente, at skriftstedet var fra
Lukas-evangeliet, men som det ses er det
hentet fra Siraks Bog. Siraks Bog er en af de
såkaldt apokryfe skrifter, der ikke er optaget
i de autoriserede bibeludgaver. De blev dog
af Luther anset for at være »god og nyttig læsning«. Siraks bog minder til forveksling om
Liber Ecclesiasticus (Kirkebogen) i den katolske Vulgata-bibel. I kap.7.40 står der således:
In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in aeternum non peccabis. (Tænk
på livets afslutning i alt, hvad du foretager
dig, så vil du aldrig nogensinde synde.)

Memento extremorum et non peccabis in
aeternum. Syrach 7.
Husk de yderste dage, og du vil ikke i evighed synde. Sirak 7

Indskriften er altså et såkaldt »Memento mori« – »Husk, at du skal dø!«
Karen Dreyer Jørgensen

MUSIK OG SANG

Koncerter
Onsdag den 15. december kl. 19.30
Julekoncert
Ved julekoncerten i år medvirker Jon Hansen, tubaist og komponist fra Seattle i USA.
Jon Hansens tipoldemor udvandrede fra
Borgnæs på Ærø i 1877. Familien har bevaret kontakten til Danmark lige siden, derfor
denne mulighed for at høre en tubasolo spillet af en ung amerikansk tubaist med danske
rødder. Desuden vil kirkesanger Tascha Wahl
synge et par fine julesange. Også Nr. Lyndelse Koret medvirker med korsatser af julesange og salmer, så der er lagt op til et varieret
program, hvor tilhørerne også får lejlighed til
at røre stemmen på et par fællessalmer.
Onsdag den 12. januar kl. 19.30
En musikalsk billedfortælling om Bach
Johan Sebastian Bachs liv er en spændende
historie, som her formidles ved hjælp af billeder, musik, fortælling og fællessang. Aksel
Skjoldan, pianist, og Søren Juhl, præst og
fløjtenist vil føre os gennem historien om
Bach og hans tid. De har sammen vandret i
Bachs fodspor og gennemfotograferet hans
hjemegn. Disse billeder indgår i den musikalske billedfortælling.

Baby-salmesang
Torsdag den 10. marts kl. 9.00 starter vi i Nr.
Lyndelse Kirke et nyt forløb på syv gange for
børn på 0-6 mdr. og deres forældre.
Vi mødes en gang om ugen, og efter ca. 45
min. med sang, dans og bevægelse i kirkerummet, runder vi af med kaffe/the og hygge i Kirkesalen.
Det kan være et godt supplement til mødregruppen, men alle er velkomne til at melde
sig til.
Det koster 100 kr. for alle syv gange, men så
er der også en salmebog til barnet, som vi
bruger, når vi mødes, og som forældre og
barn kan have glæde af fremover.
Babysalmesangen ledes af musikpædagog
Lisbeth Buhl, der kan kontaktes for tilmelding og yderligere oplysninger.
Lisbeth Buhl, tlf. 65902914
e-mail: lisbethbuhl@aarslevnet.dk

BØGER OG FILM

Litteraturkredsen
I Litteraturkredsen vil vi torsdag den 18. november kl. 19.30 have Astrid Saalbachs roman Fingeren i flammen (2005) på programmet. Tirsdag den 14. december – bemærk:
ændret dato – begynder vi allerede kl. 19.00,
fordi vi skal se filmatiseringen af Michael Ondaatjes roman Den engelske patient (1993)
og også have tid til bagefter at diskutere film
og bog. Efter nytår mødes vi første gang onsdag d. 19. januar, hvor vi vil læse Mågelatter
(2003) af Kristín Marja Baldursdóttir.
Tilmelding er ikke nødvendig, men har man
spørgsmål, er man velkommen til at ringe til
mig. Vel mødt til alle – gamle som nye litteraturkredsere.
Sara Nørholm
tlf. 65 90 26 63

Filmklubben
Torsdag den 9. december ser vi Vi er allesammen tossede (1959) med Dirch Passer og
Kjeld Petersen. Filmen er en satire over den
danske velfærdstat. Har man lyst til at melde
sig ind i klubben, koster det 50 kr. per år.
Når vi torsdag den 13. januar ser Postbuddet
(1995) vælger vi samme aften også forårets
film på demokratisk vis. Filmaftenerne begynder kl. 19.00 i Kirkesalen, og hver gang
er der tid til diskussion, lidt ost og et glas
rødvin efter filmen. Man kan melde sig ind
ved at ringe eller skrive til:
Bodil Andersen, tlf. 65901896
e-mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

SIDEN SIDST
NYT FRA PRÆSTEN
Menighedsplejen
I december måned vil det, der bliver lagt i kirkens indsamlingsblok ved udgangen til våbenhuset, gå til sognets menighedspleje. Takket være de bidrag, der tidligere er blevet givet, og overskuddet fra loppemarkedet i august kan menighedsplejen give
en hjælpende hånd til familier i sognet, der er økonomisk trængte. Så også i den kommende periode vil man kunne henvende
sig til undertegnede, fx hvis man vil søge om julehjælp.
Kollekt
Nytårsdag samles ind til Det Danske Bibelselskab. Fra hellig tre
konger og frem til påske samles ind til Kirkens Korshær. Kirkens
Korshær arbejder på et folkekirkeligt grundlag med at hjælpe socialt udsatte mennesker – bl.a. i varmestuer og på herberger.
De Ni Læsninger
I år afholdes gudstjenesten 3. søndag i advent som De ni læsninger. De ni læsninger er en musikgudstjeneste efter engelsk tradition, hvor ni udvalgte bibeltekster til sammen fortæller den store bibelske historie fra skabelse til frelse. Ind imellem synges julens salmer, og også Lindvedkoret medvirker.
Thue Petersen

PROGRAM PÅ HUMLEHAVEN
Gudstjenester
Onsdag 24. nov. kl. 14.00
Onsdag 22. dec. kl.14.00
Onsdag 26. jan. kl. 14.00
Onsdag 23. feb. kl. 14.00

Anders Kjærsig
Thue Petersen
Anders Kjærsig
Thue Petersen

Onsdagsklub – mindre arrangementer
Onsdag 2. feb. kl. 14.00 Banko (lille)
Humlehavens Venner – større arrangementer
Lørdag 27. nov. kl. 10.00 Julestue
Torsdag 9. dec. kl. 11.30 Julefrokost
Fredag 14. jan. kl. 14.00 Lene Crone Nielsen
fortæller om Morten Korch
Mandag 24. jan. kl. 19.00 Generalforsamling
Fredag 18. febr. kl. 14.00 Cafe: Arne Lundemann underholder

Døbte
Daniel Wulff Sanggaard
Mads Christoffer Madsen
Noah Flick Jørgensen
Amanda Livia Pedersen
Jonathan Bay Hammer
Josephine Cecilie Jørgensen
Jonas Erenskjold Madsen
Margrethe Vesterbo Hesel
Rasmussen
Christian Henrik Banke
Christensen
Viede
Stine Molls Rasmussen og
Daniel Jensen
Tine Berg Hansen og
Thomas Jensen
Charlotte Skov Pedersen og
Ivan Hansen
Birthe Therkildsen og
Per-Ole Jensen
Døde
Oda Jensen
Willy Hartmann Nielsen
Lilian Bak Andersen
Hanna Hansen
Anna Grantoft
Inge Kristensen
Bodil Eline Hansen
Else Anne Marie Jørgensen

HUSK!
Kirkekaffe
Torsdag den 1. januar kan vi
ønske hinanden godt nytår
med et glas portvin i våbenhuset efter gudstjenesten
Søndag den 27. februar er
der kaffe på kanden efter kirketid.
Kirkebil
Ferritslev Taxi: tlf. 65 98 11 22
Mini-konfirmandundervisning
I foråret tilbydes 3. klasserne
fra Carl Nielsen Skolen at
deltage i et forløb med minikonfirmandundervisning.
Børn og forældre vil blive
orienteret nærmere pr. brev.
Menighedsrådsmøder
Torsdag den 16. december
kl. 19.30 i præstegården.
Tirsdag den 18. januar
kl. 19.30 i Kirkesalen.
Onsdag den 16. februar
kl. 19.30 i Kirkesalen.
Torsdag den 17. marts
kl. 19.30 i Kirkesalen.

Set herfra
»Du må ikke slå ihjel!« Sådan lyder det fjerde af de ti bud i Det
Gamle Testamente. Og som det guddommelige bud det er, er
forbuddet mod at tage et menneskes liv en helt grundlæggende
etisk norm i enhver kultur. Et samfund ville ikke kunne bestå
uden dette bud. Vilkårlige drab og en ligegyldig omgang med
andre menneskers liv er samfundsnedbrydende. Tænk blot på
hvordan en snigskytte i Malmø, og en morder/voldtægtsforbryder
på Amager – hvordan disse aktuelle brud på denne grundlæggende norm påvirker os.
Fordi buddet om ikke at slå ihjel er så grundlæggende, har man
alle dage lovgivet ud fra dette bud. Selv i forbindelse med krig,
hvor drabet er uundgåeligt, er buddet forsøgt håndhævet. Siden
1949 har vi haft internationale regler for krig, den såkaldte Geneve-konvention. Geneve-konventionen indeholder regler, der
forbyder likvideringer, drab på civile og våbentyper, der påfører
fjenden unødig lidelse. Det hedder blandt andet i konventionen,
at syge og sårede skal »behandles humant» og at det er «forbudt
at myrde eller udrydde dem«.
Danmark er i øjeblikket i krig og har været det i knap ni år –
først i Irak og nu i Afghanistan. Vi har som samfund demokratisk besluttet at sende soldater af sted, og vi bærer derfor som
samfund et ansvar over for de soldater, vi sender af sted. Vi har
et ansvar både for de soldater, der kommer sårede og traumatiserede hjem og for de soldater, der dør i denne krig og deres pårørende. Men vi bærer også et ansvar over for vores fjender. Nok
kan fjenden være en terrorist, men vi må – set herfra – for enhver pris undgå at gøre vores fjende til et u-menneske, vi uden
skrupler bare kan slå ihjel. For gør vi først mennesket over for
os til et u-menneske – bliver vi det også selv. Det er det djævelske ved fjendebilleder, at de har det med at smitte af.
Når vi som demokratisk samfund beslutter at sende soldater af
sted bærer vi et ansvar. Og dette ansvar kan ikke tilsidesættes
ved ligegyldigt at sige, at det ikke er min krig eller min søn eller datter, der er af sted. Men omvendt må dette ansvar for krigen heller ikke usynliggøres af et forsvar, der nemt lukker sig om
sig selv, ligesom ansvaret ikke kan skjules bag en forløjet patriotisme, der afviser enhver kritik af soldaternes indsats og krigens
gru. Vi må som demokratisk samfund til enhver tid kunne drøfte krigen – drøfte hvorvidt missionen lykkes og tale om de konsekvenser krigen har for de danske soldater og de afghanere,
hvis liv og hverdag vi gerne skulle forbedre. Selvom vi måtte finde krigen nødvendig og mener, at de danske soldaters mission
for et bedre Afghanistan synes at lykkes – bærer vi et ansvar både over for ven og for fjende.
Thue Petersen

ADRESSER:
Sognepræst
Thue Petersen
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
tlf. 65902663
e-mail: tup@km.dk
(mandag er fridag)

MARTS

FEBRUAR

JANUAR

DECEMBER

NOVEMBER

GUDSTJENESTELISTE
17.
21.

17.30
10.00

Thue Petersen
Thue Petersen

28.

16.00

Thue Petersen

Børnegudstjeneste
Sidste. s. i kirkeåret
(Matt. 11,25-30)
1. s. i advent (Matt. 21,1-9)
Voksenkoret medvirker

5.

10.00

Thue Petersen

Petersen
Petersen

2. s. i advent (Luk. 21,25-36)
Børnekoret medvirker
3. s. i advent (De Ni Læsninger)
Lindvedkoret medvirker
4. s. i advent (Johs. 1,19-28)
Juleaften (Luk. 2,1-14)

12.

10.00

Thue Petersen

19.
24.
25.
26.

10.00 Thue
14.00 Thue
& 15.30
10.00 Thue
10.00 Thue

Petersen
Petersen

1. juledag (Luk. 2,1-14)
2. juledag (Matt. 23,34-39)

1.
2.
9.
16.
23.
30.

16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
16.00

Thue Petersen
Ingen gudstjeneste
Thue Petersen
Thue Petersen
Thue Petersen
Anders Kjærsig

1.
2.
3.
4.

6.
13.
20.
27.

10.00
16.00
10.00
16.00

Thue Petersen
Sigrid Hougaard
Thue Petersen
Thue Petersen

5. s.e. h. 3 k. (Matt 13,24-30)
Sidste s.e. h. 3 k. (Matt. 17,1-9)
Septuagesima (Matt. 20,1-16)
Seksagesima (Mark. 4,1-20)

6.
13.
16.
20.
27.

10.00
9.00
17.30
16.00
16.00

Thue Petersen
Anders Kjærsig
Thue Petersen
Sigrid Hougaard
Thue Petersen

Fastelavn (Matt. 3,13-17)
1. s. i fasten (Matt. 4,1-11)
Børnegudstjeneste
2. s. i fasten (Matt. 15,21-28)
3. s. i fasten (Luk. 11,14-28)
Børnekoret medvirker

Nytårsdag (Luk 2,21)
s.e.
s.e.
s.e.
s.e.
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h.
h.
h.
h.

3
3
3
3

k.
k.
k.
k.

(Luk. 2,41-52)
(Joh. 4,5-26)
(Matt. 8,1-13)
(Matt 8,23-27)

Graver David Bøgetoft
Rypevej 11, Allested
tlf. 24603538
e-mail:
kirkegaarden@hotmail.dk
(træffetid på kontoret
kl. 11.30-12.00 tirsdag til fredag)
Gravermedhjælper
Dorte Andersen
Mørkhøjvej 6, Nr. Søby
tlf. 65902554
Organist
Ulla Poulsen
Vestervangen 35, Nr. Lyndelse
tlf. 65901966 – sms: 20320152
e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk
Kirkesanger
Hans Peter Larsen
Dømmestrupvej 49, Dømmestrup
tlf. 65901154
Kirkesanger
Tascha Wahl
Schacksgade 33, 1.th, Odense C
tlf. 41105864
Formand
Karsten Lindhardt
Mosevej 1, Freltofte
tlf. 65901441
e-mail: vipi@vipi.dk
Kirkeværge
Elna Veje Olesen
Morbærvænget 1, Nr. Lyndelse
tlf. 72253670
e-mail: elna.veje.olesen@
nrlyndelsenet.dk
Kasserer
Henning Nissen
Stensvang 18, Nr. Lyndelse
tlf. 66192440
e-mail: henning.nissen@mail.dk
www.nr-lyndelsekirke.dk

