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KONCERT MED VIBE´N BASS DUO + KOR AF UNGE STEMMER
Onsdag den 14. marts kl. 17.00 i Thise kirke

PÅSKENS LÆSNINGER OG JAKOB LORENTZENS MUSIK

Palmesøndag d. 25. marts kl.10.30 i Grinderslev kirke

Der er skabt meget stor musik til påskebegivenheden, netop her i marts
opføres J.S.Bachs Mathheuspassion og Johannespassion (passion i denne
forbindelse: lidelseshistorien) i flere større kirker og koncertsale.

To alsidige organister, som virker på henholdsvis Salling og Thy: Jørgen Lorentzen
og Lars Svaneborg, kommer til Thise kirke med kontrabassen og vibrafonen og nogle
koncertstykker i forskellige stilarter, jazz, blues, folkemusik og klassisk, bl.a. bearbejdelser af salmer, men også melodier fra ”den store amerikanske sangbog”. Fællessalmerne vil være med fastens og påskens tema og med rytmisk akkompagnement.
Thise-Grinderslev-Grønning kirkekor samt Durup kirkes kor vil synge for!

Her på stedet vil vi ved indgangen til
påsken lytte til nyere og mere enkle toner: Organist ved Holmens kirke Jakob
Lorentzen har givet gamle og nyere påsketekster en enkel musikalsk iklædning,
satserne er udtryksfulde og melodiske.
Dorotheakoret og børnekoret medvirker,
og korsatserne vil veksle med påskens
læsninger og fællessalmer.
Husk: Vi går over til sommertid netop
denne morgen.

Der er fri entré og alle er meget velkomne. Der vil være en familievenlig let bespisning efter koncerten.

SPIS PÅSKEN

JEBJERG KIRKEGÅRD

Onsdag før palmesøndag den 21. marts kl. 18.00-20.30

Thuri Thomsen fra museet har
været på Jebjerg Kirkegård, og
gennemgået bevaringsværdige
gravstene og gravsteder. I den
forbindelse er vi en gruppe,
der arbejder med at finde
lokalhistoriske ting om de
pågældende gravminder. Hvis der
er flere, der gerne vil være med, og måske også kan bidrage med “ historier”
er vi meget interesserede. Det næste møde i gruppen er aftalt til onsdag den
21.2. kl. 9.30 i konfirmandstuen i Jebjerg. Evt. kontakt til Annelise Lavrsen
på 22596154

indbydes til fællesspisning med indlagt
påskefortælling i konfirmandstuen i Jebjerg
- en slags ”påskevandring ved spisebordet”.
Maden vil være inspireret af det jødiske
påskemåltid med lam og brød, grønt og vin.
Alle i Østsalling pastorat er velkomne.
Tilmelding nødvendig senest 18. marts til
Toni Irgens-Møller eller Anne Røndal
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FOREDRAG MED SOGNEPRÆST
NIELS PETER SØRENSEN
tirsdag den 10. april kl. 19.00 i Grinderslev kirke

BYFESTKONCERT
Onsdag den 9. maj 2018 kl. 19.30 i Jebjerg kirke

“I ørkenen bevæbnet med
salmebog og pistol”
På baggrund af sin udsendelse som
feltpræst til Afghanistan august 2010 til
februar 2011 vil sognepræst Niels Peter
Sørensen fortælle om landet, der ligger
ca. 5000 km fra Danmark, men tillige i en
ganske anden kulturkreds end den danske
– på alle måder et land, der adskiller sig
fra det, vi er vant til og kender til.
Sådan er der lagt op til en tur i ord og
billeder, der har til formål at styrke
forståelsen for, hvilke indtryk og belastninger unge danske mænd og kvinder her
lever under. Med opgaven som feltpræst
bag sig bliver det også en beskrivelse
af, hvilke opgaver folkekirken ved feltpræsterne løser her, ligesom det bliver en
beskrivelse af soldaternes mod og mismod.

SANGAFTEN

tirsdag den 17. april kl. 19.00 Jebjerg konfirmandstue
Kom og syng med en sidste gang, før vi holder
sommerpause.
Wojtek har øvet sig på flere danske sange og salmer.
Undervejs styrker vi os med kaffe og hjemmebag.
Alle er velkommen.
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Djangoes er et af de længst bestående danseorkestre i Vestjylland.
Oprindeligt begyndte The Djangoes med at spille 60’er musik, men igennem årene
fik de flere og flere opfordringer på at tage nyere musik med på repertoiret. Disse
opfordringer blev taget op. Derfor består det nye repertoire i dag af en blanding af
ny og ældre musik, dog mest ny musik.
Djangoes er et topprofessionelt danseorkester, der med det nyeste og mest
professionelle lydan-læg, garanterer, at de kan tilpasse sig alle typer arrangementer,
hvor musikken altid lyder bedst muligt.
Djangoes spiller et godt og alsidigt repertoire, der passer til enhver festlig
lejlighed, hvor alle har mulighed for at høre noget de kender og godt kan lide at
synge med på.
Til dagens koncert har Djangoes sammensat er specielt program
Bandet består af:
Leif Madsen, Forsanger
Kristian Stokvad, Trommer og kor
Hardy Kristensen, Bas og kor
Wojtek Sciborowski, Elpiano, Keyboard og harmonika
Renè Stokvad, El-guitar, akkustisk guitar og kor.
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PRINSENS MUSIKKORPS
til Pinse i Skive Anlæg

2. pinsedag den 21. maj kl. 11.00 i Skive Anlæg
I år er der ekstra fint besøg og ekstra fin udsmykning til den fælles friluftsgudstjeneste for hele Skive kommune i Skive Anlæg anden pinsedag.
Skive kommunes berømte blæserorkester Prinsens Musikkorps har sagt ja til
at deltage! Musikkorpset vil spille både før, efter og til salmerne ved gudstjenesten og det bliver flot med 17 messingblæsere! Måske bliver det endnu
mere imponerende, når de laver en flot lydkulisse til året tema: ”Det store i
det stille” Temaet er hentet fra beretningen om Profeten Elias. Han bad Gud
om at vise sig for ham. Det gav oplevelsen af voldsomme naturkræfter og til
sidste en dyb stilhed.
Samme historie har inspireret elever fra overbygningen på Aakjærskolen til
malerier og kunstneriske udtryk. Lærer Jette Høstgaard tager hånd om processen og vi glæder os rigtig meget til at se værkerne som udsmykning i det
smukke anlæg.
Selve anlægget er i øvrigt så smukt i sig selv at det vil indgå som en del af
oplevelse af Det store i det stille.
Efter gudstjenesten er kaffebordet klar med lidt godt til ganen og en god
anledning til at hilse på nogle af de 5-600 deltagere, der plejer at samles i den
smukke forårsmorgen.

MEDDELELSE

Fra den 15. maj er Mette Gautier
ansat som sognepræst i Østsalling
pastorat. Hun ordineres i Viborg
Domkirke fredag d. 9. marts kl.17.00
Der vil komme en nærmere omtale
i næste blad.

BABYSALMESANG
17. januar startede organist Anne Lisbeth Olsen og præst Anne Røndal babysalmesang i Grinderslev kirke for interesserede småbørnsforældre i hele pastoratet.
Selve sangen varer en god halv time. Bagefter er der en lille kop kaffe i kirken,
hvis det passer ind i ens liv.
Babysalmesangen er i resten af januar og hele februar, alle gange onsdag kl. 10.30.
Til dette første hold har der meldt sig 6 babyer med forældre.

Velkommen kl 11.00 til alle i Skive kommune!
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Lørdagsdåb v/TIM
3. s. i Fasten
10.30 Gudstjeneste i Lyby kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/AR

2. påskedag

M 2 10.30 Sang, musik og fortælling i Lyby
10

S 11
M 12

17.00 Ordination af ny præst i Viborg

14.30 Gudstjeneste på Jebjerg

S

11

T 13 Ældrecenter v/TIM

17.00 Koncert i Thise kirke ”Børn og

O 14 jazz”
T 15
F 16
L 17

12

18.00 – ca. 20.30 Temaaften om påsken

F 30

8

L 31

Skærtorsdag
10.30 Gudstjeneste i Lyby kirke v/TIM
19.00 Gudstjeneste i Grønning kirke
v/TIM
Langfredag
9.00 Gudstjeneste i Thise kirke v/AR
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/AR
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14.30 gudstjeneste på Jebjerg

L 21

13

M 23
T 24 MR møde Grinderslev
O 25

M 4

19

23

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

Kristi Himmelfartsdag

T 10 10.30 i Grønning kirke v/AR
F 11
L 12

20

M 14
T 15
16

14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v/TIM

O 16
T 17 18.30 MR møde Jebjerg
F 18
L 19 Evt. lørdagsdåb v/TIM
S 20

Pinsedag
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/AR
2. pinsedag

M 21 11.00 Fælles gudstjeneste i
17

10.30 Gudstjeneste på Breum
St. Bededag
10.00 Konfirmation i Lyby kirke v/TIM

T
O
T
F
L

22
23
24
25
26

SKIVE ANLÆG

S 27 10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke

L 28

M 28

v/AR

4. s .e. Påske

21

FACEBOOK

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

Trinitatis søndag

F 27 10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke

10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke

22

T 29 MR møde Grinderslev

S 29 10.00 Konfirmation i Jebjerg kirke v/TIM
19.00 Gudstjeneste i Thise kirke v/AR

3

Grinderslev kirke

T 26 Ældrecenter v/AR

M 30

S

1. s. e. Trinitatis
10.30 Pilgrimsgudstjeneste i Lyby kirke
med efterfølgende pilgrimsvandring v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Thise kirke

6. s. e. Påske

19.00 Sangaften i Jebjerg konfirmandstue

10.00 Konfirmation i Grinderslev kirke
v/AR
3. s. e. Påske
9.00 Gudstjeneste i Lyby kirke v/AR
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/AR
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S 13 14.00 Indsættelsesgudstjeneste i

T 17 Ældrecenter v/TIM

S 22

M 26
T 27 MR møde Grinderslev
O 28

2. s. e. Påske
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Thise kirke v/AR

S

5. s. e. Påske
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/TIM
19.00 ”Mandegudstjeneste” i Lyby kirke
v/TIM

F
L

19.30 Byfestkoncert i Jebjerg kirke med

T 10 v/feltpræst Niels Peter Sørensen
O 11
T 12
F 13

18.30 MR møde i Jebjerg

Palmesøndag
10.30 Gudstjeneste i Lyby kirke v/TIM
10.30 Liturgisk gudstjeneste i
Grinderslev kirke v/AR

19.00 Foredrag i Grinderslev kirke

1
2
3
4
5

Juni

O 9 ”Djangoes”

O 18
T 19 18.30 MR møde Jebjerg
F 20

10.30 Gudstjeneste på Breum

T 29

M 9

M 16

T 22 Ældrecenter v/AR

S 25
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1. s. e. Påske
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke
v/AR

T
O
T
F
L

M 7
T 8

10.00 Konfirmation i Thise kirke v/AR

7 Evt lørdagsdåb v/TIM

S 15

O 21 i Jebjerg konfirmandstue

F 23
L 24

3
4 MR møde Thise
5
6

10.00 Konfirmation i Grønning kirke

9.00 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM

M 19
T 20

kirke v/TIM

14

L 14 v/AR

S 18 10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke
v/TIM

T
O
T
F
L

9 Domkirke
L 10

Midfaste søndag
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/AR
16.00 Gudstjeneste i Thise kirke v/AR

1

Påskedag
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev kirke
v/AR

Maj

18

O 30
T 31

9
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Fulde huse i december

Sognecafeen i Breum og andet nyt

Jeg tror, at det kirkeudviklingsforløb, som
nu er løbet over 2½ år og er inde i det
sidste år, som én af frugterne har givet en
mere levende opmærksomhed om kirken
og det liv, vi forsøger at skabe der. Mange
af menighedens medlemmer bemærker i
stigende grad kirkerummet: orgelet, farvesætningen, kristusfiguren på væggen, alterbilledet, og giver løbende et besyv med.
Det hele giver mening og giver menighedsrådet – og andre – muligheder for at
sætte ord på alsidigheden i den danske
kristendom, på danskernes – de flestes pragmatiske holdning til kirken. Og det
styrker løbende kirkens position i vort
lokale samfund, og det er netop ét af vores
mantraer.
December startede med adventsgudstjeneste med deltagelse af mange børn:
Kirkekor, minikonfirmander og konfirmander bar lyset inde i kirken, 30 luciapiger
sluttede gudstjenesten af og ind imellem
havde vi en forholdsvis almindelig gudstjeneste. Til allersidst benyttede vi kirkerummet til lidt spisning og en fællessnak.
Dette i stedet for at bevæge os ned i forsamlingshuset, hvor vi tidligere havde fællesspisning – og opdagede, at vi mistede
en del undervejs. Nu blev spisningen lidt
simplere og hurtigere, og det fornemmede
vi som en bedre løsning. Og så er det andet
år vi prøver det. Kirken var stopfuld.
Juleaftens gudstjenesten er langt mere traditionel – og selvfølgelig er også kirken
den aften fyldt med forventningsfulde mennesker. En anden gruppe, fordi netop den
aften ”kalder” mange familier sammen. Og
også her er der udover gudstjenesten plads
til udveksling af mange hilsenpå og minder.

Så kom dagen, hvor vi skulle ”løbe” vores Sognecafe i gang. Vi fik cafegæster og havde
en dejlig eftermiddag med masser af snak, gode grin, strik, kaffedrikning og gode kager.
Vi har arbejdet med ideen om sognecafeen i snart to år, og vi var spændte i den lokale udviklingsgruppe, om det ville blive vel modtaget. Det mener vi, at vi kan sige ja til.
Sognecafeen finder sted 5 tirsdag eftermiddage i vinterens løb, og der er ikke noget fast
program. De gæster, der kommer, er med til at sætte dagsordenen på eftermiddagens
indhold. Medbring evt. et musikinstrument, eller hvad du måtte have lyst til. Vi har en del
spil for både børn og voksne, tegneremedier, små læsehæfter, garn og strikkepinde…
Og vi håber, at vi med tiden måske kan få nogle grupper i gang med nogle aktiviteter,
som gruppen selv bestemmer. Det kan være en mandegruppe, der samles. Det kan være en
strikkeklub, som strikker til et bestemt formål, evt. dåbsklude. Det kan være en litteraturgruppe, evt. med højtlæsning, børne-filmklub osv. Kun fantasien sætter grænser – kom med
ideerne, så arbejder vi videre med det sammen med jer.

December sluttede med en kort nytårsgudstjeneste d. 31. dec. kl. 16.
Også en forholdsvis traditionel gudstjeneste, som sluttede med champagne og kransekager. Omkring 60 deltog i denne højtidelighed.
Alle 3 gudstjenester blev forestået af vores
dygtige vikarpræst Anne Røndal. Hun har
en sjælden evne til at ramme forståeligt
og dygtigt ind i de lidt anderledes gudstjenester. Hun har blik for et vedkommende
salmevalg, fællesbønner og prædikens
indhold, både når der er mange børn, når
der er mange ”fremmede”, og når vi er
festlig stemt. Et heldigt og dygtigt valg, der
hjælper os igennem vores ”præsteløse” tid.
Vi er nu inde i det sidste år i kirkeudviklingsforløbet, og ud over det, som allerede
er sket, så har det også givet stof til mange
tanker og muligheder i de kommende år.
Selvfølgelig er vi spændte på forløbet og
ansættelsen af et nyt menneske i dette forår.
Vores forventninger er store, og vi glæder
os til at byde den nye præst velkommen og
bidrage til gode stunder i kirken.
Godt nytår.
Knud G. Andersen

Det vi sideløbende vil arbejde med i år bliver ideer til et julemarked, gerne i samarbejde
med andre foreninger. Vi har valgt at arbejde med julemarked, fordi flere havde ønsket
det ifølge spørgeskemaerne fra d. 17. juni. Og fordi vi kan koble det sammen med andres
ønsker om samarbejde med andre foreninger, inddragelse af børn/unge i arrangementet. Et
evt. overskud, som bl.a. kan gå til pastoratets julehjælp og de medvirkende foreninger. Alt
dette er så i skrivende stund kun på tegnebrættet, og er også afhængig af menighedsrådenes
tilsagn og ligeledes den nye præsts tilsagn. Henvend jer, hvis I vil byde ind med noget. Vi
skal jo have aktiveret nogle mht. ting, vi kan sælge, boder, osv. Kunne det måske være et
samarbejde med de foreninger, der arrangerer juletræstænding?
Vi håber at se nogle af jer til de næste Cafeeftermiddage
og husk, det er for alle.
Sognecafe, åben mellem 14 og 17 følgende dage:
Tirsdag d. 6 februar og tirsdag d. 20. februar
Tirsdag d. 6. marts og tirsdag d. 20. marts.
Evt. kørsel hertil kan bestilles hos Lene på 27624023
senest dagen før.
På den lokale kirkeudviklingsgruppes vegne
Lene Musgaard Christensen.
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Thise kirke, lørdag den 7. april kl. 10.00

Jebjerg kirke, fredag den 27. april kl. 10.00:

Daniel Brunsgaard Christensen
Jens Bak
Marcus Gravgaard
Oliver Hagstrøm Pedersen
Rasmus Holm Petersen
Jakob Clausen
Alberte Wiehl
Cecilie Korsgaard Pedersen

Jeppe Rask Jespersen
Clement Amore

Jakob Bak Klausen, Kvistrupvej 5, Jebjerg, 7870 Roslev
Loke Frederik Dusgaard Kristiansen, Rosenhaven 37, Jebjerg
Mikkel Møller Henriksen, Rybjergvej 63, Rærup, 7870 Roslev
Emil Botter Thomsen, Kirkegade 3, Jebjerg
Elke Botter Thomsen, Kirkegade 3, Jebjerg
Jacob Krogh Veile, Engblommevej 16, Jebjerg
Sigrid Marie Bak Wager, Nørremarksvej 5, Jebjerg
Laura Fuglsang, søndervænget 87, Jebjerg
Mia Vistisen Nygaard, Søndervænget 115, Jebjerg
Mathias Bavnsgaard Madsen, Præstegårdsbakken 30, Junget, 7870 Roslev
Christian Tommerup Sørensen, Søndervænget 77, Jebjerg
Amalie Tølbøll Karlsen, Breumvej 19, Jebjerg
Sebastian Sørensen, V. Lybyvej 12, 7800 Skive

Grinderslev kirke, den 21. april kl. 10.00

Lyby kirke, søndag den 29. april kl. 10.00:

Grønning kirke, lørdag den 14. april kl. 10.00

Magnus Nordahl Petersen
Oliver Gustav Hjorth Pedersen
Lars Kjær
Rikke Østergaard Andersen
Anna Kathrine Væver Pedersen
Mathilde Vejle Lindenborg
Laura Jeppesen
Cicilie Berner
Jamie Oliver Porter
Nikolaj Toft Mortensen
Adam Riis
Rasmus Hovgaard
Emma Nielsen
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Thor Hestbæk S. Nielsen, Glyngørevej 82, 7800 Skive
Emma Vium Kalms, Glyngørevej 84, 7800 Skive
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BESØGSVEN

i Østsalling pastorat
Kunne du være besøgsven?
Så ring 25277517 og hør nærmere.
Vi forestiller os, at du er
mellem 18 og 90 år.
Der er brug for dig!

PILGRIMSGUDSTJENESTE
Søndag den 3. juni kl. 10.30 i Lyby kirke
Efter gudstjenesten vil der være en
pilgrimsvandring.
Nærmere omtale i næste blad og dagspressen.

Pastoratets julehjælp/sognehjælp
TAK for bidrag, som i årets løb er kommet ind til
sognets julehjælpskasse i forbindelse med indsamlinger i kirkerne, private indbetalinger samt en
donation fra Lions Klub.
Det har betydet, at vi igen i år har kunnet tilgodese
de ansøgere, der har meldt sig.
Der kan fortsat løbende indbetales pengegaver på
julehjælpskontoen, så der også vil være noget at
uddele i 2018.
Kontonummer: 8500 - 4560630110
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Kontakter Grinderslev, Grønning, Thise, Jebjerg & Lyby
Sognepræsten
Grinderslev,
Grønning, Thise
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
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. april 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
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NOGET OM Af konstitueret sognepræst Anne Røndal
”Der var overgået mig en stor uretfærdighed. Den knyttede sig til en hændelse, der
havde tråde langt tilbage i min livsfortælling, og det er efterhånden længe siden. Men
jeg blev forfærdelig vred. Retfærdig harme.
Vrede er en meget pladskrævende følelse,
den vil helst fylde hele horisonten og bryder
sig ikke om at dele, ved intet bedre, end at
man kæler for sin forurettelse og gør sig til
ét med den. Og den holder godt fast, det kan
være svært at slippe fri igen. Heldigvis var
det søndag. Jeg skulle
ikke selv prædike,
men det er min vane
at gå i kirke, når klokken ringer, jeg behøver ikke overveje, om
jeg har lyst eller ej.
Ellers var jeg nok aldrig kommet afsted.
Med hårde, trampende skridt gik jeg hen ad vejen, mens jeg
tænkte på den dybe uretfærdighed, jeg havde været udsat for. Kirken tænkte jeg ikke
på, heller ikke da jeg kom ind i det gamle
rum og satte mig øverst oppe for at være
sikker på at sidde alene.
Salmer, bønner og ord fra Biblen. Det første
kvarter hørte jeg ingenting, sang mekanisk
med på salmerne, mens mine tanker var helt
andre steder. Så kom vi til at forsage djævlen og alle hans gerninger. Jeg lagde ikke
mærke til, hvad der kom ud af min mund,
men måske var min heftige hjertebanken taget en smule af.
Salmen før prædiken var lang, ” … mørket
græder, engleklæder, engleklæder de er som
lyn… ” Da vi nåede syvende vers, fornem-

mede jeg, at noget var sket. Umærkeligt, og
uden at jeg havde hørt en stavelse, havde
vreden tabt terræn. Det var som om, jeg ligeså stille havde genvundet overblikket og
virkeligheden fået sine rette proportioner
tilbage. Jeg rejste mig for at hørte prædikenteksten og opdagede, at jeg tænkte, at så
var det måske hellere ikke værre. Forurettelser er en del af livet, man bliver nødt til
at slutte fred med dem.
Det var utvivlsom en fremragende prædiken.
Imens
spekulerede
jeg på, om det var
Vorherre selv, der
havde hjulpet mig af
med vreden. Og på
hvad der kunne være
sket, hvis jeg var blevet derhjemme? Vredens største ambition
er at blive til bitterhed, det mørke stof, der æder glæden og
tærer på kræfterne.
Så var gudstjenesten forbi: ”Herre, jeg takker dig, fordi jeg gå ud herfra som et frit
menneske…” Fødderne gad ikke trampe på
hjemvejen, de ville hellere træde let på jorden.
Som sagt er det efterhånden længe siden.
Men jeg tænker ofte på hændelsen, på det
på én gang forunderlige og interessante, at
gudstjenesten åbenbart har kræfter i sig, der
kan hele og læge og rykke virkeligheden på
plads. Endda selv om man ikke høre efter.
At den - sammen med alt det andet - også
er et værn mod bitterhed. At vi i sandhed
bliver velsignede.

Thorvig Tryk, Skive
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