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”Du skaber liv” – Pinse i Skive anlæg

Breum Helligkilde

Forklaringen er:
1. Normalt løber vand nedad. Men I en helligkilde pibler vandet opad. Det er umiddelbart blevet opfattet som et brud på
naturens orden. Efter fysikeren Newton
vil vi nok i dag sige, at umiddelbart
anskuet trodser det opadløbende vand
tyngdeloven. Men vi vil også inddrage
grundvandstrykket i en forklaring.
2. I en helligkilde er vandet relativt varmt
om vinteren og relativt koldt om sommeren.
Det kan også opleves som et brud med
naturens orden. I den målbare virkelighed
har det underjordiske vand, der pibler op i
helligkilden en næsten konstant temperatur
vinter og sommer. Har det at drikke vandet
fra helligkilden så haft en helbredende
virkning? Ja og nej.
Man skal nok forestille sig, at helligkilden
har været et valfartssted for syge og bekymrede såvel i før- som i efterkristningens
tid. Stedet har nok været ”yngleplads” for
alskens smittekilder, bakterier og vira fra
spedalske og andre syge. Så svaret må blive
et nej. På den anden side ved alle jo, at et
barn bliver godt tilpas i det øjeblik barnet får
sat et plaster på en lille rift i huden. Barnet
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tror det hjælper med plastret. Og alle ved,
at når forskerne skal afprøve ny medicin,
uddeles der ofte også kalktabletter eller
snydemedicin uden biokemisk effekt. Man
taler om placebo-effekten, idet nogle mennesker oplever eller tror de bliver raskere
af kalktabletterne. Det at drikke vand fra
en helligkilde har nok haft en tilsvarende
effekt. Nogle har troet de blev raskere af
at drikke dette helt særlige vand, og er så
derfor faktisk også blevet mere raske. Så
svaret må også blive et ja.

• Brevduer letter til friheden
• Mange gymnaster i flotte dragter med farvestrålende flag
• Skuespil om liv, død, lys og mørke
• Orkester med svingende musik og flotte stemmer
• Nadver og kaffebord i det fri
Endnu er gang er scenen sat til en højtidelig og festlig pinsegudstjeneste for hele
kommunen i Skive anlæg Anden pinsedag, 5. juni, kl 11.00. ”Du Skaber Liv” er temaet. Jørgen Lorentzen leder orkesteret, som vil spille deres jazzinspirerede arrangementer, og i år også latinamerikanske rytmer. Krejberg pargymnastik under ledelse
af Mette Bach Stisen vil danne en flot ramme omkring årets pinsegudstjeneste, og
Jebjerg og Skive brevdueforeninger står klar til at sende deres duer ud. Frivillige og
ansatte ved kirkerne samt hundredevis af deltagere vil gøre deres til at skabe en uforglemmelig fejring i det smukke anlæg. Alle er velkomne til festgudstjenesten.

Og i hvert fald har mennesker førhen i generation efter generation søgt lindring for
deres bekymringer og smerter ved helligkilden.
Det er vel sandsynligt, at der i forbindelse
med helligkilden i Breum, som ved andre
helligkilder, også har været valfart til stedet
af handelsmæssige grunde. Det er nok ikke
tilfældigt, at kirken i Grinderslev er blevet
placeret på bakken over helligkilden og en
formodet markedsplads. Tæt ved stedet, hvor
mennesker fra urgamle tider har valfartet til.
Poul Riis Jensen

Anna Marie Christiansen

Hvorfor opfattes en kilde som en helligkilde? Et svar kunne være, det er fordi vandet
i en helligkilde på en måde trodser naturens
orden. Det lyder måske lidt overraskende,
idet opfattelsen af, hvad der er en helligkilde stammer fra en før-videnskabelig tid, - en
tid vi måske opfatter som præget af overtro.

3

SOMMERGUDSTJENESTE
I GRØNNING KIRKE

EN SNAK OM LOKAL
KIRKEUDVIKLING

Søndag den 11. juni kl. 10.30

Lørdag den 17. juni i Grønning
kl. 10.00 -11.15 – ved den gamle brugs
og i Breum kl. 12.00 til ca. 16.00 på byfestpladsen

Traditionen tro er der sommergudstjeneste i Grønning Kirke.
Efter gudstjenesten serveres
sandwich med øl/vand, kaffe
og småkager.

Vi har lejet Møltrup Optagelseshjems cafebus. Den kommer til Grønning
lørdag formiddag kl. 10.00-11.15, hvor Lokalkirkeudviklingsgruppen
og Menighedsrådet byder på kaffe og rundstykker,
holdepladsen bliver offentliggjort senere.

Venlig hilsen
Grønning Menighedsråd

Fra kl. 12.00 til ca. 16.00. holder bussen på byfestpladsen i Breum
– vi siger tak til byfestkomiteen, fordi vi må deltage her
– vi byder også her sammen med menighedsrådet på kaffe, saft, småkager.

HAVEGUDSTJENESTE

I PRÆSTEGÅRDSHAVEN I JEBJERG
Søndag den 18. juni kl. 14.00
Havegudstjeneste
v/Toni Irgens-Møller
Bagefter: Kaffebord, leg,
sang og musik ved
Wojtek Sciborowski og
Steffen og Julie Schmidt.

Vi vil gerne i en dialog med jer omkring jeres holdninger/
ideer til kirke og kirkeudvikling.
Vi laver nogle ideoplæg til en snak udfra de emner, som er
beskrevet i bladet, i indlægget om lokal kirkeudvikling.
Vi håber på, at mange vil tage en lille pause fra byfesten
og komme hen til bussen og få en snak med os.
Læs mere om arrangementet i dagspressen
– vi glæder os meget til at tale med jer!
På vegne af menighedsrådene og lokal kirkeudviklingsgruppen
Lene Musgaard Christensen

Medbring selv stol
eller tæppe til at
sidde på i haven!
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Besøg i den lokale kirkeudviklingsgruppe
Som I måske husker fra et tidligere nummer
af Kirkebladet, så er Østsalling Pastorat
(Thise har deres egen gruppe), med i projektet Lokal Kirkeudvikling. Projektet forløber
over 3 år, hvor vi er midtvejs. Vi har i vores
gruppe diskuteret mangt og meget omkring
kirke, gudstjeneste, menighedspleje osv.

”Min kirke – det er svært at forestille sig et
sogn uden kirke. Kirkegården er et sjælesørgerisk sted, kirken er synlig.

For at finde ud af, hvad menigheden
egentlig tænker omkring kirken og hvad
denne evt. kan ønske sig af/i kirken, har vi
haft inviteret syv personer til en snak om
dette - her kommer et lille udpluk af spørgsmål og svar.

Et tredje spørgsmål:
”Er kirkens tilbud fyldestgørende?”

Et af spørgsmålene:
”Hvad gør, at man har lyst til at komme i
kirken?”
”Ro, stilhed, genkendelsens glæde ved højmessen, prædiken – hvordan tolker præsten
dagens tekst, prædiken må gerne komme
fra hjertet, kirken udvikler sig langsomt,
man holder fast i grundsubstansen, glæden
omkring nadveren, bøn og bevægelse, som
enlig kommer man ind i et fællesskab i
gudstjenesten og ved kirkekaffen, snakken
med andre, både før og efter gudstjenesten.”
Et andet spørgsmål:
”Har kirken en betydning for lokalsamfundet?”

89% er medlem af folkekirken i vores
pastorat. Kulturkristne – har stor betydning
for kirken og kirken for dem.”

Hertil kom der ikke blot svar, men også
forslag.
”Samarbejde med skole/plejehjem/foreninger ... Skal kirken tage sig af menighedspleje? Og har vi ressourcer hertil?
Fredagscafe for alle, babysalmesang, familiegudstjenester med spisning, musikgudstjenester med forskellige musikinstrumenter, sanggudstjenester, udendørs gudstjenester, temaaftener, bedegrupper, studiegrupper osv.

SOMMERKONCERT
Søndag den 25. juni kl. 16.00
i Grinderslev Kirke
Amalie Anne Kaad og Anna Johanne Jensen har igennem et langt
venskab haft samme musikalske berøringsflade. De mødtes på
Orkester Efterskolen i Holstebro og sang sammen i mange år
i Folkekirkens Ungdomskors Landskor.
Herefter begyndte de for alvor deres musikalske samarbejde,
både som duo og som vokaltrio, Trio Tilo, og de har efterhånden
en lang række koncerter i bagagen. Netop i Grinderslev kirke
opførte de for ti år siden en af deres første koncerter,
og de glæder sig over igen at skulle gæste kirken.
Til den kommende koncert vil duoen blive akkompagneret
af pianist Kristoffer Hersnack Grunnet, som til daglig studerer
på konservatoriet i København. Også Anna og Amalie har deres
hverdag på konservatoriet og studerer hhv. sang og orgel.
Koncerten vil indeholde en vifte af duetter i forskellige genrer
og stilarter, både a capella og med klaverledsagelse.
Der er fri entré – vel mødt!

Vi i gruppen blev meget klogere på de
deltagendes holdninger til kirken og deres
ønsker, og det vil udmønte sig i oplæg til
snak/diskussion senere, hvor alle er indbudt
til at deltage. Se i bladet andetsteds.
Lene Musgaard Christensen
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Gudstjenesteliste for marts 2017 - maj 2017
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Juni

1
2

3 Lyby kirke lørdagsdåb v/TIM
Pinsedag

10.30 Grinderslev kirke v/LFP
2. pinsedag

M 5 11.00 Pinsegudstjeneste i Skive Anlæg
T
O
T
F
L

M
T
O
T
F
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Trinitatis
9.00 Lyby kirke v/TIM
10.30 Grønning kirke sommergudstjeneste v/TIM (se omtale)

1. s. e. Trinitatis
10.30 Thise kirke v/TIM
14.00 Havegudstjeneste i præstegårdshaven i Jebjerg v/TIM (se omtale)

19
20
21
22 MR møde Grinderslev
23
24

24

16.00 Koncert i Grinderslev kirke

M 26
T 27
O 28
10.30 Gudstjeneste Breum ældrecenter

T 29 v/TIM

3. s. e. Trinitatis

10.30 Grønning kirke v/TIM
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M
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14.30 Gudstjeneste Jebjerg ældrecenter

27

4 v/TIM
5
6
7
8

25

4. s. e. Trinitatis

26

10
11
12
13
14
15 Evt. lørdagsdåb v/LFP

28

8

14.30 Gudstjeneste Jebjerg ældrecenter
v/TIM

32

10.30 Jebjerg kirke v/TIM

30

Kl. 10.30 Gudstjeneste Breum
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12. s. e. Trinitatis

4
5
6
7
8
9 Evt. lørdagsdåb v/TIM

36

FACEBOOK

10. s. e. Trinitatis

21
22
23
24 MR møde Grinderslev
25
26

3 10.30 Thise kirke v/TIM
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S 20 9.00 Grønning kirke v/TIM
M
T
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TIM = Toni Irgens-Møller
LFP = Lars Foldager Pedersen
MR = Menighedsrådsmøde

10.30 Thise kirke v/LFP

6. s. e. Trinitatis
9.00 Jebjerg kirke v/LFP
10.30 Grønning kirke v/LFP

1
2

10.00 Grønning kirke v/TIM

9. s. e. Trinitatis

14
15
16
17 18.30 MR møde Jebjerg - Lyby
18
19

F
L

13. s. e. Trinitatis

F 11
L 12 Evt. lørdagsdåb v/LFP

M
T
O
T
F
L

September

S 10 9.00 Jebjerg kirke v/TIM

S 13 10.30 Jebjerg kirke v/TIM

34

Gå ind og følg vores
nye facebookside
”Østsalling Pastorat”
og klik gerne ”Synes
godt om”. Her vil altid
blive bragt nyheder
og meddelelser.

11. s. e. Trinitatis

T 27 ældrecenter v/LFP
F 28
L 29

M 31

8. s. e. Trinitatis

20.00 Solnedgangsgudstjeneste

29

17
18
19
20
21
22

S 30

6 10.30 Grinderslev kirke v/LFP

T 10 i Lyby kirke v/TIM

10.30 Thise kirke v/LFP

M 24
T 25
O 26

S

O 9

9 9.00 Jebjerg kirke v/TIM

S 23

1
2 10.00 MR møde Grønning
3
4
5

T

10.30 Lyby kirke v/LFP

M
T
O
T
F
L

T
O
T
F
L

M 7

5. s. e. Trinitatis

2. s. e. Trinitatis
9.00 Grinderslev kirke v/TIM

8

2 9.00 Jebjerg kirke v/TIM

August

S 16 9.00 Grinderslev kirke v/LFP

S 25 10.30 Lyby kirke v/TIM

F 30

S

S

12
13
14 MR møde Thise
15 MR møde Jebjerg – Lyby kl.18.30
16
17

S 18
M
T
O
T
F
L

23

14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter

S 11

1

T

6 v/TIM

7
8
9
10

L

M 3

4 10.30 Jebjerg kirke v/TIM

Juli

S 27 9.00 Grinderslev kirke v/LFP
10.30 Lyby kirke v/LFP

M 28
T 29
O 30

7. s. e. Trinitatis
9.00 Thise kirke v/LFP
10.30 Jebjerg kirke v/LFP

31

35

T 31 10.30 Breum ældrecenter v/LFP
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Lysglobe i Grinderslev kirke

Orgel i Grinderslev kirke

Efter at Grinderslev menighedsråd havde
konstitueret sig, havde man det første møde
i januar, og på det møde kom det op, at et af
medlemmerne havde en lysglobe stående, som
kunne bruges i kirken, hvis MR ønskede det.
En tilsvarende var set i Glyngøre kirke, og
det blev straks besluttet at sige ja til tilbuddet.
Graveren sørgede for at få den malet op, og
på rekordtid stod den så i kirken.
Det er tanken, at den skal tændes ved gudstjenester, og at besøgende kan tænde et lys i
den ved en stille eftertænksom stund.

Anna Marie Christiansen

Jørgen Holøv

Ved menighedsrådsvalget i 2016 afgik det
samlede menighedsråd i Grinderslev efter
at have siddet i rådet i flere perioder.

har, efter at have modtaget diverse tilbud,
vedtaget at gå videre med det billigste, som
løber op i knapt 2 mio. kr.

Et af de sidste projekter, rådet havde sat i
gang, var en udbygning af orglet i Grinderslev kirke med et nyt svelleværk og en
del flere stemmer, som alt i alt vil give en
endnu bedre orgelmusik ved de forskellige
kirkelige lejligheder og evt. koncerter.

Dette var første skridt på vejen, og det næste
var at ansøge provstiet om godkendelse af
den fastlagte finansieringsplan. Denne godkendelse blev modtaget 31. marts, og næste
skridt bliver at få en godkendelse af projektet fra stiftsøvrigheden. Herefter vil der
gå 6-8 uger med sagsbehandling, idet sagen
vil blive forelagt Nationalmuseet, Den Kgl.
Bygningsinspektør samt Kirkeministeriets
Orgelkonsulent for Vestdanmark.

Projektet blev sat så sent i gang, at rådet
ikke selv nåede at få med det at gøre. Den
tidligere formand, Irene Skriver, lovede
dog at hjælpe med at gennemføre projektet,
og der er nedsat et særligt udvalg med dette
som eneste opgave. Det nye menighedsråd

Orglet forventes færdigudbygget i løbet af
første halvår 2018.
Jørgen Holøv

SOLNEDGANGSGUDSTJENESTE
Torsdag den 10. august kl. 20.00 i Lyby Kirke

Efter gudstjenesten er der
kaffebord, mens vi nyder
solnedgangen.
10

Sarmite Stendere

Solnedgangsgudstjeneste
v/Toni Irgens-Møller.
Asger Lavrsen medvirker
på trompet.
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Folkemøde om Kirkeudvikling i Thise
I Thise sogn arbejder en gruppe med
lokal kirkeudvikling. Omtalen af arrangementet den 29. april viser fint, hvad de
er optaget af.
På Thise Kirkevej ligger der en stor hvid
bygning med et tårn i enden. Mange af os er
glade for, at den er der. Den har altid været
der, og den vil altid være der ... tror vi da, og
mange af os betaler troligt kirkeskat til den.
Og så skal vi jo heller ikke glemme, at vi er
kristne, og at det er vores religions lokale
samlingssted. Eller hvad? Er vi kristne,
eller betaler vi bare kontingent, så præsten
kan være kristen på vores vegne? Det skal
vi have fundet ud af.
Den 29. april kl. 10-14, afholdte Kirkeudviklingsgruppen i Thise et folkemøde, hvor
vi vil lyttede til dig. Ja, lige bestemt dig!
Ved at lytte til dine tanker og ønsker om
kirken og kristendommen vil vi skabe en
ny, relevant og forståelig kirke i vores sogn.
Vi vil ikke slæbe hele sognet til gudstjeneste hver evig eneste søndag. Det er ikke
et spørgsmål om at fylde bænkene. Vi vil
udvikle vores kirkeliv, så vi får en kirke,
som vi kan få noget ud af, og som vi har
lyst til at komme i. Til det skal vi bruge din
hjælp.
På forhånd mange tak for netop din hjælp.
Ikke-medlemmer såvel som medlemmer af
folkekirken var velkomne.

12

Program for dagen
10.00 Velkomst, sang og præsentation i
Thise Kirke v. Menighedsrådet.
10.10 Kirkekonsulent Ole Kamp introducerer opgaven om at begynde en
overvejelse af kirkens rolle og brug
– og sætter kaffen i gang.
11.00 Ole Kamp holder oplæg i Søren Vesters orangeri, og der laves øvelser,
hvor jeres ideer og ønsker kommer frem.
12.00 Opsamling af jeres ideer og ønsker
og begyndende frokost.
12.30 Mulighed for at kommentere og videreudvikle jeres ideer der hvor din
interesse er størst, samtidig med at
der serveres sandwich.
13.00 Opsamling på de videreudviklede
ønsker og ideer.
13.40 Endelig opsamling, hvor alt dagens
arbejde samles, så kirkeudviklingsgruppen kan arbejde videre og føre
dine ønsker ud i livet.
14.00 Afslutning med kaffe.
Er det farligt?
Vi har tidligere på året afholdt lytterunder
med enkelte af jer. Det har vi ikke gjort,
fordi de er klogere end dig, men fordi vi
skulle starte et sted. Disse lytterunder er
afholdt helt uden, at nogen kom i livsfare
eller blev presset til noget, de ikke havde
lyst til, og sådan blev det også være den 29.
De tidligere lytterunde deltagere er:
Gert Jepsen, Gunnar Bull Sørensen, Camilla
Møller Nielsen, Lene Timm Høgh, Elin Gladheim Storm, Dan Mortensen, Jens Fisker,
Sofie Gjørup Mortensen, Maria Alberg.
Knud G. Andersen

Billeder fra Folkemødet i Thise
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FACEBOOK

I Østsalling Pastorat er der to arbejdsgrupper der
arbejder med lokal kirkeudvikling. Gruppen i
Thise Sogn har en facebookside, der hedder
Kirkeliv i Thise.

Den sammensatte gruppe fra sognene Grinderslev,
Grønning, Jebjerg og Lyby har oprettet facebooksiden
Kirkeliv i Østsalling.

Vi vil gerne opfordre alle til at følge siderne og gerne
komme med forslag, kommentarer og spørgsmål til, hvad
I synes vores fælles folkekirke skal og kan bruges til.

LEGOINDSAMLING
ER STADIG AKTUEL

Gammelt Lego modtages gerne til brug i undervisning af børn og som børneunderholdning
i kirkerne og ved arrangementer med børn.
I kan altid komme forbi og klimte på døren,
stille det ved præstegården, aflevere det i
kirkerne eller evt. ringe
Med venlig hilsen
Lars Foldager

JULEHJÆLP/MENIGHEDSHJÆLP
I 2016 blev der ved indsamlinger i
kirkerne samt indbetalinger fra private
indsamlet over 3000 kr. Det betød,
at de 6 ansøgere der var, alle kunne
tilgodeses med et bidrag til julen.
Der er fortsat mulighed for at indbetale bidrag på kontoen til næste
års uddeling.
Kontonummer: 8500 – 4560 630 110
14

Kontakter Grinderslev, Grønning, Thise, Jebjerg & Lyby
Sognepræsten
Grinderslev,
Grønning, Thise

Sognepræst
Lars Foldager Pedersen
Tlf. 97 57 60 60
Åkjærvej 2, Breum
7870 Roslev
laped@km.dk
Ferie- og fridage
6. juni – 5. juli
19.-20. august
2.-3. september

Organist
Anne-Lisbeth Olesen
Tlf. 28 96 13 60
trilom@gmail.com

Kirkesangere ved
Grinderslev og Thise kirker
Holger Lundgaard Christensen
Tlf. 97 59 32 19
og Ingrid Arnborg Jensen
Tlf. 97 57 63 38
Kirkesanger ved
Grønning kirke
Bente Dahl
Tlf. 97 57 63 57

Graver ved Grinderslev kirke
Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30
Mobil 40 29 71 02
Graver ved Grønning kirke
Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30
Mobil 40 29 71 02
Graver ved Thise kirke
Jørgen S. Jørgensen
Mobil 24 67 82 80

Redaktion:
Anna Marie Christiansen
Tlf. 2999 4001
amcservice@adslhome.dk
Toni Irgens-Møller
Tlf. 9757 4050
toej@km.dk
Lars Foldager Pedersen
Tlf. 9757 6060
laped@km.dk
Deadline:
Billeder og forslag til artikler modtages
gerne, senest den 21. juli 2017

Sognepræsten
Jebjerg-Lyby

Sognepræst
Toni Irgens-Møller
Tlf. 97 57 40 50 / 21 48 36 74
Kirkegade 2, Jebjerg
7870 Roslev
Email: toej@km.dk
Ferie- og fridage
11. juli – 6. august
26.-27. august

Der er ikke fast træffetid i
Jebjerg Præstegård. Man er vel
kommen til at se ind; men ring
evt. på forhånd for at være sikker
på, at præsten er til stede. Mandag er fast fridag. Telefonsvarer
angiver vagthavende præst.
Kirkemusiker/organist
Wojtek Sciborowski
Tlf. 25 36 92 21
sciborowscy4@hotmail.com
Graver ved Jebjerg kirke
Bo Kvols
Tlf. 97 57 80 40 / 30 66 98 94
graverkontorjebjerg@mail.dk
Graver ved Lyby Kirke
Jørgen S. Jørgensen
Mobil 24 67 82 80

Hjemmesider for sognene:
sogn.dk/jebjerg
sogn.dk/lyby

Menighedråd
Jebjerg-Lyby

Formand:
Anna Marie Christiansen
Tel. 2999 4001
amcservice@adslhome.dk
Kirkeværge:
Knud Erik Stengaard
Tel. 9758 4324
Mobil: 2146 1460
mail@stengaardaps.dk

Kasserer:
Mette Lyngsø Østergaard
Tel. 4030 5021
mariesminde.jebjerg@mail.tele.dk

Menighedråd
Grinderslev
Formand:
Jørgen Holøv
Tel: 4010 6620
Jho@fiberpost.dk
Kirkeværge:
Poul Jensen
Poulj57@gmail.com
Kasserer:
Ole Pedersen
Olepkilde2@ofir.dk

Menighedråd
Grønning
Formand:
Jens Christensen
Tel. 21768287
jens@bjornsholm.dk
Kirkeværge:
Fritz Skytte
Tel. 9758 4188
kirstenskytte@dlgpost.dk
Kasserer:
Edith Rasmussen
Tel. 9759 7394
edithlyby@gmail.com

Menighedråd
Thise
Formand:
Knud Gert Andersen
Tel. 3011 9946
knudga@energimail.dk
Kirkeværge:
Lars Prier Andreasen
Tel. 23111202
prierandreasen@mail.dk
Kasserer:
Hanne Storm Sørensen
5331 8803
htthise@gmail.com
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Om kunsten at tie
Du som er i det høje
jeg kalder på dig
fra det dybe, min herre min Gud,
for jeg længes, men tror selv
det tungeste sind
har et sted hvor din magt foldes ud
lær mig kunsten at tie
og vente i tro
til jeg mærker du tier med mig
i en tostemmig stilhed
skal der banes en vej
der kan lede min tanke til dig
giv mig glæden tilbage
med morgenens lys
i en udsprunget, rislende pil
og en håndfuld af kærtegn
at dele med den
der har glemt både latter og smil
læg din fred i mit hjerte
jeg stoler på dig
når du siger min synd er forladt
når du taler i mørket
da lyser min sjæl
som når hvidtjørnen blomstrer ved nat

Findes der ”et sted”, hvor et menneske er helt
alene? Jeg tror, de fleste mennesker kender
til den tilstand, hvor ensomhed og isolation
og modløshed føles overvældende. ”Fra det
dybe”, kaldes det i salmen. Det dyb, hvor ingen
lysstråle når ned, intet håb, ingen hjælpende
hænder. Salmedigteren vil have os til at synge
med på, at selv når vi har lyst at kaste håndklædet i ringen og give os fortvivlelsen i vold, så er
der en, vi kan appellere til. Der er en, der kan
komme frem over alt, ned i dybet, ind i graven,
derud hvor vejene ender (altså også helt ud i det
yderste Salling :-).
Hvordan gør vi det, mærker os den Herre og
Gud? Ja, vejen Lisbeth Smedegaard Andersen
viser her, hedder stilhed. Vi skal øve os i kunsten
at tie. Og hun fortsætter, at hvis vi tier længe
nok, hvis vi giver slip på vores eget længe nok,
så har vi en chance for at opdage, at vi ikke
er alene. Aldrig. Der er altid mindst én anden.
Og det er ham, der kan skabe lys i mørke, få
roser til at blomstre i ødemark og hvidtjørn til at
blomstre om natten.
Sognepræst Toni Irgens-Møller
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(Sl 130) Lisbeth Smedegaard Andersen, 2008
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