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JULEAFTENSDAG DEN 24. DECEMBER
JULEGUDSTJENESTE FOR BØRN JULEAFTENSDAG KL. 13.00 - 13.30

Når man er barn varer juleaftensdag ca. tolv år. Og hvad skal man give sig til?
Ud over at spille IPad, se tv, skændes med sine søskende og tage halvhjertet
fat på de projekter, ens forældre finder på for at få ro i huset?

MUSIKGUDSTJENESTE

TORSDAG DEN 30. NOVEMBER KL.19.00 I GRØNNING KIRKE
Grønning kirke får denne aften besøg af Egeris Pigekor, og
de ca. 25 sangere under ledelse af Tove Kjær vil i høj grad
være med til at stemme sindene til advent og jul.
De vil synge ind imellem adventstidens læsninger og fællessalmer.
Herefter byder menighedsrådet traditionen tro på gløgg
og æbleskiver i forsamlingshuset.

KONCERT MED VESTERVIG KAMMERKOR
ONSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 19.30 I GRINDERSLEV KIRKE

Dette velsyngende ensemble ledes for tiden af Erling
Lindgren, og udover traditionelle udgaver af kendte
julesalmer vil et par arrangementer af Erling Lindgren
og ikke mindst Peter Bruhns nyere arrangement af
”Dejlig er jorden” formentlig vække opmærksomhed.
Engelsk musik har også fundet plads i programmet,
bl.a. af John Rutter og Gustav Holst.
Der er fri entré og efter koncerten er alle velkomne
til at blive lidt og styrke sig ved varme drikke.
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Jo! Man skal gå i kirke. Det er det bedste, man kan gøre, man bliver i godt humør
af det. Og der går nemt en time til, når man medtager transport og overtøj og de
voksnes snak, mens børnene trækker i den ene hånd med et ”Kom nu, mor”.
Desuden kommer man hen i et hus, der på alle leder er større end ens eget,
man møder nogen, man kender, man får sunget halleluja og hører julens
forunderlige historie om Guds barn, der blev født i vinternatten.
Gudstjenesten er for hele Østsalling pastorat og foregår i Jebjerg Kirke
kl. 13.00-13.30 den 24. december. Den er tilrettelagt for mindre børn, men da julen
gør os alle til børn på ny, kan også voksne være med, hvis de kan sidde pænt.
Velkommen!
Kl. 13.00 Børnejulegudstjeneste
i Jebjerg kirke v/Anne Røndal
Kl. 14.00 Juleaftensgudstjeneste
i Grinderslev kirke v/Anne Røndal
Kl. 15.00 Juleaftensgudstjeneste
i Grønning kirke v/Anne Røndal
Kl. 15.00 Juleaftensgudstjeneste
i Lyby kirke v/Toni Irgens-Møller
Kl. 16.00 Juleaftensgudstjeneste
i Thise kirke v/ Anne Røndal
Kl. 16.00 Juleaftensgudstjeneste
i Jebjerg kirke v/Toni Irgens-Møller
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MUSIKGUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 17.00 I THISE KRIKE

Her vil børn fra Thise Friskole, minikonfirmanderne og
Dorotheakoret synge julen ind, og sammen kan vi dele
adventstidens læsninger og fællessalmer. Lige efter
gudstjenesten er der Luciaoptog, og der vil også være
et let familievenligt måltid at gå hjem på.

MUSIKGUDSTJENESTER I LYBY OG JEBJERG KIRKER
1. SØNDAG I ADVENT

Adventsgudstjeneste kl. 10.30 i Lyby Kirke, hvor vi både synger adventstidens
kendte salmer og prøver nogle af julens nye:

SANGAFTEN

Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet som stille blev til:
i nat kan I møde ham her, hvis I vil!

ONSDAG DEN 17. JANUAR KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN I BREUM

Denne aften synger vi os gennem Danmarkshistorien!
Nogle digte eller sange er blevet til ved en særlig dramatisk begivenhed,
andre er måske sunget til trøst og opmuntring under svære tider.
Andre sange kan tegne et meget sigende billede af bestemte levevilkår.
Det er et stort og spændende emne, men der skal være plads også til
dine forslag, meget gerne inden for samme tema. Ved aftenens
slutning har vi forhåbentlig taget en rejse på ca. 600 år.
Der er heldigvis forfriskninger undervejs.

Organist Wojtek Sciborowski får i dagens anledning musikalsk assistance.
Efter gudstjenesten er der kaffe og småkager.
HELLIGTREKONGERS GUDSTJENESTE
Søndag den 7. januar kl. 19.00 i Jebjerg Kirke er prædikenen afløst af fortællinger.
Juletræet tændes for sidste gang i denne jul. Musikken leveres af orgel, klaver,
fløjte m.m. af vores gode musikere, Wojtek Sciborowski og Steffen Schmidt.
KYNDELMISSE

LION

BEMÆRK: FILMEN SKULLE HAVE VÆRET VIST I
EFTERÅRET, MEN MÅTTE AF FLERE ÅRSAGER FLYTTES.

FILMAFTEN I KONFIRMANDSTUEN I JEBJERG
TIRSDAG 6. FEBRUAR KL. 19.00

Fredag den 2. februar kl. 19.00 i Jebjerg Kirke fejrer vi at vinteren vender, og at vi
kan begynde at tro på, at der kommer lysere tider, også i år.
Kirken er oplyst af levende lys, konfirmanderne er med i gudstjenesten, og vores
dygtige kirkemusikant og ditto sanger gør noget ekstra ud af musikken denne aften.

Efter filmen er der kaffebord, og et kort oplæg
til en samtale om filmen
Filmen ”Lion” handler ikke om en løve, men om en dreng, der falder i søvn i et tog på
vej til Calcutta. Han bliver væk fra sin familie, og lever som hjemløs i byens barske
gadeliv. Han bliver imidlertid adopteret af et australsk par og vokser op i Hobart på
Tasmanien. Som voksen dukker nogle minder op fra hans tidlige
barndom, og han beslutter sig for at lede efter sine biologiske
forældre. Det er en sand historie, der ligger til grund for filmen.
Skuespillere: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham
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SÅ SYNG DA DANMARK! LAD HJERTET TALE!

Tirsdag den 27. februar kl.19.00 i Jebjerg Konfirmandstue er det højskolesangbogen vi synger fra. Gamle og nye sange. Og så prøver vi lige nogle af de nye
salmer fra salmebogstillægget, og ser om det er nogen vi kunne tænke os at tage i
brug i kirken. - Vi styrker os selvfølgelig med kaffe og kage midtvejs.
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FOREDRAG

VED FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER

FINN SLUMSTRUP
ONSDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 19.00
I BREUM KONFIRMANDSTUE

KAN
GRUNDTVIG
STADIGVÆK
VÆRE EN
LEVENDE
INSPIRATION?

Det har været diskuteret, om den folkelige og kirkelige bevægelse,
der knytter an til præsten og digteren Nikolai Frederik Severin Grundtvig,
er ved at miste kant, - er blevet farveløs eller konturløs.
Man har kaldt fænomenet midtbanegrundtvigianisme.
På den baggrund er det relevant at spørge, om der stadigvæk
er inspiration at hente hos bevægelsens ophavsmand,
Grundtvig, der blev født i 1783, for 234 år siden?

Midlertidig
præst
på plads
KÆRE
MENIGHED
I ØSTSALLING!
I det mellemrum, der næsten altid opstår
ved et præsteskifte, er jeg blevet ansat i Østsalling pastorat fra 1. oktober til og med 14.
maj. Jeg hedder Anne Røndal, er 53 år og
bor i Rødding præstegård på Vestsalling,
fordi jeg er gift med Jakob Fløe Nielsen, der
er præst dér.
Salling er en forholdsvis ny egn for mig. I
mange år har jeg været en slags midtjyde,
idet jeg gennem toogtyve år var sognepræst
i Engesvang mellem Silkeborg og Ikast.
For et par år siden søgte jeg imidlertid min
afsked på grund af kærlighed. Jeg ville
gerne bo i samme præstegård som Jakob,
ikke i én 70 kilometer væk, og i min alder
skal man ikke udskyde ting, der har betydning. Man kan risikere aldrig at komme til
at opleve dem, hvilket arbejdet som præst
jævnligt har mindet mig om. Samtidig
havde jeg ikke lyst at blive løst fra bopælspligten og bo i et andet sogn end dér, hvor
jeg havde embede.

Og jeg er mere end glad for en tid at få lov
at være præst så skønt et sted som Østsalling. Jeg føler mig allerede godt tilpas med
alting og håber, man også vil være tilpas
med mig, så længe jeg er her.
Jeg kan nås på præstegårdens telefonnummer 9757 6060 eller akj@km.dk og vil
gerne forstyrres, det er faktisk noget af det,
jeg får min løn for.
Anne Røndal

Det er jeg så alligevel endt med – i hvert
fald midlertidigt. Det sidste års tid, godt
og vel, har jeg kørt rundt som præstevikar
eller ”husmorafløser”, som en god veninde
kalder det. For heldigvis arter livet sig
sjældent, som man bestemmer sig for eller
havde forestillet sig.

I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille, for julen er Gud
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December

Januar

1
2 Evt. lørdagsdåb v/AR
3

1. s. i advent
10.30 Musikadventsgudstjeneste
i Lyby kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/AR

4
5
6 19.30 Julekoncert i Grinderslev kirke
7
8
9

S 10
M 11
T 12

2. s. i advent
9.00 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/AR
10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke v/AR

M 1
T
49

17.00 Julemusikgudstjeneste

O 13 i Thise kirke v/Anne Røndal
T 14
F 15
L 16
S 17

3. s. i advent
10 30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
16.00 Gudstjeneste i Grinderslev v/TIM

M 18
T 19
O 20

M 25
T
O
T
F
L

51

10.30 Gudstjeneste Breum Ældrecenter
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13.00 Børnejulegudstj. i Jebjerg kirke v/AR
14.00 Juleaftensgudstj. i Grinderslev
kirke v/AR
15.00 Juleaftensgudstj. i Grønning kirke
v/AR
15.00 Juleaftensgudstj. i Lyby kirke v/TIM
16.00 Juleaftensgudstj. i Thise kirke
v/AR
16.00 Juleaftensgudstj. i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
52
v/AR

Julesøndag

S 31 16.00 Gudstjeneste i Thise kirke v/AR

4
5
6 Evt. lørdagsdåb v/TIM
7

M 8
T

9

O
T
F
L

10
11
12
13

1. s. e. H3K
10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke v/TIM
19.00 Helligtrekongersaften med
fortælling i Jebjerg kirke v/TIM
14.30 Gudstjeneste på Jebjerg Ældrecenter
v/TIM

2

S

4 10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM

Seksagesima

L

3 Evt. lørdagsdåb v/TIM

S

16.00 Gudstjeneste i Thise kirke v/TIM

6

1

6
19.00 Filmaften i Jebjerg konfirmandstue
14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v/TIM

2

3. s. i Fasten

Gudstjeneste i Lyby kirke v/TIM
4 10.30
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/AR

TIM = Toni Irgens-Møller
AR = Anne Røndal
MR = Menighedsrådsmøde

O 7 konfirmandstue
T 8
9

L 10 Evt. lørdagsdåb v/AR

i Grønning kirke v/AR

2. s. e. H3K

7

M 12
T 13
3

O 14
T 15
F 16
L 17
1. s. i Fasten
9.00 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/AR

L 20

S 18 10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/AR

Sidste s. e. H3K
9.00 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/AR

S 21 10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/AR
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M 19
4

T 20

O 21 MR Thise
T 22 Ældrecenter v/AR

10.30 Gudstjeneste på Breum
Ældrecenter v/AR
19.30-20.30 Bibellytning i Jebjerg
konfirmandstue v/TIM

FACEBOOK

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

10.30 Gudstjeneste på Breum
18.30 MR Jebjerg - Lyby

F 23
L 24
2. s. i Fasten

Septuagesima
10.30 Gudstjeneste i Lyby kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke
v/AR

T 30 MR Grinderslev
O 31

3

F

F 19

M 29

L

19.00 Grundtvigforedrag i Breum

T 18 18.30 MR Jebjerg - Lyby

S 28

2

T

O 17 19.00 sangaften i Breum konfirmandstue

F 26
L 27

F

T
F

19.00 Kyndelmissegudstjeneste
i Jebjerg kirke v/TIM

Fastelavnssøndag
10.30 Gudstjeneste i Lyby kirke v/TIM

T 16

T 25

1

Marts

S 11 14.00 Fastelavnsgudstjeneste

M 15

M 22
T 23
O 24

T

M 5

10.30 Gudstjeneste i Thise kirke v/AR

14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v/TIM

26 10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke v/AR
27
28
29
30

T
F
L

S 14 10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM

T 21 v/AR
F 22
L 23

S 24

1

O 3

S

50

2

Nytårsdag
14.30 Gudstjeneste i Lyby kirke v/TIM
15.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/TIM

Februar

S 25 10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Thise kirke v/AR
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M 26
5

T 27
O 28

MR Grinderslev
19.00 Højskolesangaften i Jebjerg
konfirmandstue
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Julebelysning på Lyby kirke

Mere kirkeudvikling i Thise
Da vi startede kirkeudviklingen var vi
i kontakt med mange grupper i vores
menighed, forskellige i køn, alder og uddannelse. Altså et bredt udsnit, som vi selv
havde inviteret, og til vores udelte glæde
sagde alle ja til at deltage. Det kom der
mange sjove, alvorlige, mærkelige – og
i alle tilfælde – alvorligt mente forslag/
meninger ud af.
Derfor lå det snublende nært også at prøve
denne kontaktmåde på vores konfirmander.
De havde indlagt i skoledagen timer til
konfirmationsforberedelse (onsdag formiddag), og da den egentlige konfi-forberedelse først starter i uge 43, så havde
ungerne jo fri.
Vi inviterede og de sagde alle ja!

I en lang årrække har der været julebelysning på Lyby kirke. Lysanlægget var
skænket af en af sognets beboere.
Da kirken er meget højt beliggende, er den
med oplysningen blevet sognets julevartegn, som ses og beundres vidt omkring,
også af mange forbi kørende, selv helt ude
på A26.

Og i en go´ time sad vi så, 2 fra menighedsrådet og 9 konfirmander og snakkede
kirkesnak. Vi havde tilpasset en række
spørgsmål, og de kommende konfirmander
svarede så på tur.
Indlevende og alvorlige om emner, som
nok lå noget uden for deres dagligdag.
Og bagefter udtrykte de stor lettelse: De
havde haft sommerfugle i maven, men
efter samtalen var de overraskede over, at
de godt kunne svare og glade for formen:
der var ingen ”kloge Åger”, der afbrød.
Vi lavede så et referat, som ungerne fik, og
de blev også sendt til Anne Røndal (efter
opfordring), så hun ku´ lære dem lidt at
kende og måske endda bruge noget i konfirmandtimerne.

I mellemtiden var lysanlægget så forældet,
at der ikke mere kunne fås reservedele
dertil, hvorfor man var nødt til at tage det
ud af drift, da det forårsagede for mange
strømsvigt i kirken.
Derfor har det været nødvendigt at skifte
til et helt nyt og mere moderne lysanlæg.
Det nye anlæg er skænket af JC Bostrup ApS

Åben kirke:

Et andet resultat af ”kirkedagen” blev, at vi i sommermånederne
havde frisk kaffe i våbenhuset i dagtimerne og en ugentlig aftenåbning til
kl. 22 med lys i kirken, dæmpet, rolig musik og mulighed for at tænde et lys.
Begge dele vil fortsætte til næste sommer, da vores fornemmelse var, at det blev
brugt – ikke overrendt – men hver dag, og den ene aften om ugen, var der
”gæster”, der på den måde kunne opleve kirken på en anden måde.
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DET SKETE I THISE

Sogneudflugt

Vores dygtige organist Anne-Lisbeth havde igen i år et fint lille børnekor på
10 deltagere. Lørdag d. 7. oktober deltog de i et korstævne i Domkirken i
Viborg. En dag fyldt med musik, øvelser m.m. fra 10 til 17.
Omkring 150 begyndere og øvede deltog, delt op i de to grupper. Meget
engagerede musiklærere tog sig af opgaven hele dagen.
Og sluttelig koncert i Domkirken for alle. Forældre og andre pårørende strømmede til denne lille time med vellyd i dette kolossale kirkerum.
Thise kirke har været ramme om to vellykkede musikarrangementer.
Først var det irsk, skotsk, svensk folkemusik på programmet, og en uge
senere, var det en overvældende forestilling med uddrag af kendte operaer.
Begge dele har været refereret i de lokale aviser.

Grinderslev menighedsråd havde i år taget
initiativ til den første sogneudflugt for sognebørnene i Østsalling pastorat.
Den 5. september gik turen til Lemvig.
I bussen var der sørget for kaffe og brød
samt fællessang.
Ankommet til Lemvig så vi den smukke
kirke med Bodil Kaalunds udsmykninger. Efterfølgende var der en let frokost i cafeen på
Museet for religiøs kunst, rundvisning i den
særdeles spændende og anderledes udstilling
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med kunstneren Jeppe Hein og endelig kaffe
med hjemmebagt kage.
På hjemturen nåede vi at besøge kirken i
Nr. Nissum, som for nylig har fået en ny
moderne, gylden altertavle. Her var guiden
Henning Fogde til at fortælle om kirken.
Der var en fin stemning på turen, og alle
deltagerne var enige om, at sogneudflugten gerne må blive til en fast tradition, som
sognene på skift planlægger.
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Kontakter Grinderslev, Grønning, Thise, Jebjerg & Lyby
Sognepræsten
Grinderslev,
Grønning, Thise

Spejder-leder(e) efterlyses
Vi spejder efter leder(e)
- særligt til vores bævere (0.-1. kl.)
og junior / trop (5.-8. kl.) i Roslev.

… /--- /… //

Sognepræst
Anne Røndal
Tlf. 97 57 60 60
Åkjærvej 2, Breum
7870 Roslev
akj@km.dk

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

Vi har allerede masser af ideer til aktiviteter og har en stor gruppe søde børn,
som elsker friluftsliv. Med endnu flere frivillige hænder vil vi kunne lave
endnu mere spejderarbejde.
Hvis du har tiden og hænderne, skal vi nok lære dig alle spejderierne med
bål, telt, morse, knob, røgvender, rafteforlænger og alle de andre kneb.
Kontakt gruppeleder Jane Justesen 2447 2012.

Se mere på www.roslevkfum.dk eller find Roslev KFUM Spejderne på facebook

En gang spejder – altid spejder

NY HJEMMESIDE

www.jebjerg7870.dk
Jebjerg har i forbindelse med den i gang værende
byforskønnelse fået en ny hjemmeside, som er
fælles for alle foreninger og institutioner.
Også kirken har sin side.

Her kan I gå ind og læse
om Jebjerg og Lyby kirker.
I finder kontaktpersoner som præster, menighedsråd og ansatte ved kirkerne. Ligeledes finder
I praktiske oplysninger om kirkelige tjenester og handlinger.
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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

Deadline:
Billeder og forslag til artikler modtages
gerne, senest den 20. januar 2018

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

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

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

Graver ved Lyby Kirke
Jørgen S. Jørgensen
Mobil 24 67 82 80

Kirkeværge:
Fritz Skytte
Tel. 9758 4188
kirstenskytte@dlgpost.dk

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

Kasserer:
Edith Rasmussen
Tel. 9759 7394
edithlyby@gmail.com

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
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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Decembernat Sognepræst Toni Irgens-Møller

Sådan begynder en helt ny bog af Bjarne Reuter ”En nat i
Betlehem”. Vi kender fortællingen vældig godt, men det er
som om, der hele tiden kan findes nye måder at fortælle den
på, som gør den lidt klarere, eller lidt mere spændende, eller
lidt mere levende. At fortællingen om Jesu fødsel fortælles
igen og igen på forskellige måder, er ikke noget, der hører
vores tid til. Allerede for næsten 2000 år siden var der gang
i fortælleiveren, når det drejer sig om Himlens kongesøn,
verdens frelser, fredsfyrsten for bare at nævne nogle få af de
navne, det kære barn har fået.
De første der forsøgte sig med at fortælle historien er Det nye
Testamentes fire evangelister. I kirken til jul hører vi de tre af
dem: Lukas, som vi alle elsker med englesang og hyrderne
på marken, Matthæus, hvis fortælling er mere actionpræget,
og så er der Johannes evangeliet, der nok appellerer mere til
poetisk og filosofisk anlagte læsere. Markus hører vi ikke
meget til her i julen. Han var ellers den første, der omkring
år 60 satte sig for at få nedskrevet Jesu historie. Og hvis vi
forestiller os, at de fire specialister og forskere i Jesu liv
sidder i kirken, og vi spørger til hvordan det begyndte, så
ville Markus være den, der først tog ordet.
Han ville sige: Nu skal I høre, det startede efter at Johannes
Døber var trådt frem for at prædike omvendelsesdåb og
syndernes forladelse for at berede vejen for ham, der skulle
komme. Da Jesus var fyldt 30 år, opsøgte han Johannes
Døber ved Jordanfloden for at blive døbt, og netop, som han
var blevet døbt og steg op af vandet, da åbnedes himlene og
en due som af lys dalede ned og en stemme lød: ”Du er min
elskede søn, i dig har jeg velbehag.”
De tre bryder ind i munden på hinanden: Nej, nej, nej! Det
er da ikke begyndelsen på evangeliet. Det hele begyndte da
længe før.
Nu tager Matthæus ordet. Det hele startede i en stald i
Betlehem, i Davids by. Ja, vi må tilbage til Kong David, nej, faktisk må vi længere tilbage, til Abraham. Han som er

stamfar til hele Israels folk, han som blev velsignet af Gud:
”Fra dig skal velsignelsen gå ud over hele jorden”.
Nu bryder Lukas ind: Jesus blev født af jomfru Maria i
Betlehem, men hvis vi skal forstå evangeliet rigtigt, så må
vi længere tilbage. Også længere tilbage end kong David og
Abraham, vi må helt tilbage til Adam og Eva og syndefaldet.
I ved jo nok hvordan de svigtede Guds tillid, mens de var i
Paradisets have. Havde det ikke været for deres ulydighed,
så havde vi ikke skullet kæmpe så hårdt i menneskelivet på
jorden. Og så havde vi ikke haft brug for…
Johannes rejser sig nu op og siger uden videre indledning:
I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var
Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og
uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet
var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket
greb det ikke.
I Johannes’ tanker var Jesus allerede med, da Gud sagde, at
lyset skulle blive til. Det var det første Ord. Guds søn var
med i Guds tanke fra den første begyndelse. Vi så Guds herlighed lyse i ham, da han blev født som et menneske. Han er
lyset, der skinner i mørket.
Apostlen Paulus, som var den første kristne skribent, skrev
løs et par årtier inden Markus greb pennen. Han var overhovedet ikke interesseret i, hvordan Jesus blev født. Han var
optaget af, hvordan han døde. Og det giver god mening, for
først efter Jesu død og opstandelse, først da begyndte hans
følgere at forstå hans liv. Først da forstod de og troede de,
at Jesus var Kristus, Guds søn. Først da forstod de, men det
gjorde de ikke fra begyndelsen.
Det samme gælder os i dag. Jesus viste, at man kan elske
mennesker, selv om de ikke altid er til at stole på, selv om
de ikke altid fortjener det. Det døde han af. Men Gud viste
os, at Jesus havde ret, ved at lade ham stige op fra dødsriget,
op til de mennesker han ikke kunne lade være med at elske,
og videre op til Himlen, hvor han til stadighed kan følge os.
Og det er godt!
I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to,
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv, hvor vi kommer til kort

Thorvig Tryk, Skive

”Jeg vil fortælle dig om en nat, der begyndte som alle andre
nætter, men som endte som ingen anden nat, men først skal
du se Betlehem for dig. I skumringstimen lignede byen et
stjernebillede med de mange lysglimt fra ildstederne, der
oplyste de små hvidkalkede huse, de smalle stræder og de
mange handelsboder.”

