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Kvartalssalme
I den kommende tid vil salmen Den lange, lyse
sommerdag, være ofte at finde på kirkernes nummertavler. Den er skrevet i 1992 af Lars Busk
Sørensen, ja, den skrev næsten sig selv, siger forfatteren selv, da først omkvædet var der:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden
De linjer kaldte på flere vers end bare et enkelt
og det blev til denne lette, lyse sommersalme,
med en undertone af hjerteve.
Salmen er bygget op om sansninger og fine
sommerbilleder; fornemmelsen af den ru bark,
lyden af bølgerne og synet af barnet (den syngende selv?) med sommerknæ. Salmen er imidlertid også et ’memento mori’ (latin: Husk, at
du skal dø) - som vemodet, der kan dukke op en
sommeraften i den nedgående sol. Den syngende forsoner sig dog med livets grundvilkår i det
sidste vers, hvor håbet og løftet om evigheden
gentages og understreges: Livets Gud er god!
God sommer
Mette Gautier

Mel. Holger Lissner”
1. Den lange, lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden.
2. Jeg rører barken på et træ,
jeg hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb henover gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden.
3. Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er flygtige som tidselfrø
på sommeraftenvinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden.
4. Her har jeg da mit liv og bor
den korte, lyse sommer, 		
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden
Nr. 807 i »800 salmer«
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SOLNEDGANGSGUDSTJENESTE
Onsdag den 7. august kl. 20.00 i Lyby Kirke
Gudstjeneste med aftensalmer, afsluttet med postludium på trompet
fra tårnet. Derefter aftenkaffe m.m. i solens sidste stråler.

PILGRIMSVANDRING
Søndag den 18. august kl. 10.30
Efter gudstjenesten i Thise kirke den 18.
august kl. 10.30 er der som vanligt kirkekaffe. Herefter er der vandring. Ulla Kobberup har planlagt og leder en ca. 7 km. lang
pilgrimsvandring. Der sluttes med et lille
traktement i Thise Bypark.
Alle er hjertelig velkomne.

U2 GUDSTJENESTE
Tirsdag den 20. august kl. 19.00 i Thise Kirke
Vi inviterer til en musikalsk aften med akustiske numre fra U2’s fantastiske musikalske univers. En aften, hvor vi sammen med tilhørerne vil skabe et særligt rum af oplevelser, eftertænksomheder, bøn og fællessang. U2 er et af tidens mest legendariske rockbands. De er bl.a.
kendt for utallige hits, hvor de fleste af deres tekster er fyldt med kristne referencer. Det er disse referencer der er omdrejningspunktet
for denne aften.
Musik og guidning gennem aftenen leveres af:
Aksel Toft: forsanger og præst.
Mikkel Zedlitz Alberg: guitar og kor.
Lars Zedlitz Alberg: guitar, sang 		
og kor.
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SOGNEUDFLUGT

FOR MENIGHEDERNE I ØSTSALLING PASTORAT
Torsdag den 22. august
I år går sogneudflugten for Østsalling pastorat til Ørslev kloster kirke og refugium, Kongenshus Mindepark, Grove kirke og flygtningekirkegård.
PROGRAM
kl. 10.00: Afgang fra Breum Præstegård.
kl. 10.30: Ankomst til Ørslev Kloster. Der er guidet rundvisning på klosteret og i 		
kirken.
kl. 12.00: Afgang mod Kongenshus Mindepark. Her skal vi nyde den frokost vi har med
hjemmefra. Der vil også blive mulighed for at se sig omkring i Mindeparken 		
og nyde udsigten fra udsigtstårnet.
kl. 14.00: Afgang mod Grove Kirke og kirkegård. Her vil Sognepræst Anne Linde 		
Førgaard fortælle om kirken og den flygtningelejr, der var i området lige efter
krigen, og om den afdeling med flygtningegrave, der er ved kirkegården i 		
Grove.
kl. 14.30: Afgang mod Mønsted Kro, hvor der er kaffe inden hjemturen.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.
Pris pr. deltager er 100 kr. Prisen inkluderer bus, rundvisninger, frokost, og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til Margrethe Kristoffersen tlf. 26312428 eller mail: marg0893@live.dk senest den 15.
august. Pladsen er begrænset til en busfuld, så »først til mølle« princippet gælder.
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Ørslev Kloster
Kirke og Kloster

Den nuværende stenkirke stammer fra 1100-tallet og afløser en ældre trækirke. Klosteret bliver
senest i 1219 grundlagt som nonnekloster sandsynligvis af Benediktinerordenen.
En rig lokal slægt har doneret jord og penge til
oprettelsen af klosteret. Dette var ganske moderne i den kristne del af 1200-tallets Europa
og takket være Limfjordsegnens mange ressourcer er dette stedet i Norden, hvor man har flest
nonneklostre - fra Gudum i vest til Stubber
Kloster vest for Skive til Asmild i Viborg og
mod nord til Sebber, Ø og Dronninglund.
Helt frem til herregårdstiden fungerede kirken
som klosterkirke, hvortil sognebørnene også
delvist havde adgang.
I løbet af middelalderen opbyggede nonnerne
et stort gods med besiddelser og rettigheder
fra Karup å til Hjarbæk fjord. De nuværende
klosterbygninger stammer hovedsageligt fra
1400-tallet, men er bygget ovenpå ældre klosterfløje fra 1300-tallet, hvis rester stadig indgår i de stående bygninger.
Man ombyggede dele af kirken med både et
stort nordkapel, et hvælvet kor til nonnerne
med et lectorium mellem koret og skibet samt
et hævet galleri langs syd- og vestmuren ind til
et kirketårn med et kapel nederst og et tårnrum ovenover med adgang til nonnernes vestfløj
med sove-, møde og arbejdsrum.
Det har været et stort hus med tre etager, hvis
tilmurede vinduer man stadig kan ane under de

mange lag af kalk. Det var fra Ørslev, at Danmarks sidste katolske nonne - Mette Mogensdatter - forlod sit kloster i 1587 og »lukkede
for middelalderen,« hvorefter klosteret blev
omdannet til herregård med forskelige adelige
ejere.

NUTIDEN
Siden 1969 har Ørslev Kloster været et af Nordens ældste og mest kendte arbejdsrefugier. Refugiet drives af Foreningen Ørslev Kloster. Alle,
der ønsker at arbejde uforstyrret i en periode,
kan leje sig ind for et overkommeligt beløb.
Ørslev Kloster ejes af et legat, der blev oprettet
af stedets sidste ejer Komtesse Olga Sponneck.
Komtessen købte det nedrivningstruede kloster
i 1934 og fik det smukt restaureret, så hun ved
sin død i 1964 havde sikret dets overlevelse og
funktion som arbejdsrefugium.
Siden 1969 har bygningerne huset kvinder og
mænd fra alle faglige og sociale baggrunde og
med forskellige nationaliteter, der har produceret anselige mængder af arbejde i uforstyrrethed
bag de skærmende klostermure. Der skabes og
tænkes, og under det kreative hvælv finder ting
deres form. Emnerne spænder vidt fra jura til
musik og fra økonomi til litteratur. Direktører,
studerende, kendte eller ukendte – alle med et
arbejdsprojekt er velkomne til at benytte sig af
rum og tid til at fordybe sig i og få udført et
stykke arbejde.
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Flygtningekirkegården i Grove
Nord for Grove kirkegård finder man »Deutche Kriegsgräberstätte
Grove«.
I slutningen af 2. verdenskrig, blev der i perioden januar - maj 1945,
evakueredet ca. 2.000.000 tyskere fra det østprøjsiske område til danske og nordtyske havne.
Af disse mange flygtninge kom der mere end
250.000 til Danmark, hovedsageligt kvinder,
børn, ældre og syge.
Disse flygtninge blev indkvarteret på skoler,
hoteller og hvor der ellers kunne findes plads.
Det stod hurtigt klart, at alle disse menneske
ikke indenfor en kort periode, kunne komme
tilbage til deres hjemland, og der blev derfor
etableret nogle store flygtningelejre. I foråret og
sommeren 1945 blev der oprettet to store flygtningelejre i udkanten af den tyske flyveplads
ved Grove. Det drejede sig om Grovelejren ved
Hesselvig og Gedhuslejren, samt en mindre isolationslejr i Pilhus.

I dag er de synlige spor efter de store flygtningelejre fjernet.
Til gengæld er der i området et par steder der
fortæller om krigens gru og barske realiteter.
Ved Kølvrå og Grove finder man to kirkegårde, hvor der tilsammen er begravet ca. 2.500
personer.
På flygtninge kirkegården i Grove er begravet
1.119 flygtninge og 175 soldater.
De oprindelige trækors er erstattet af stenkors,
som på begge sider bærer to navne.
Kirkegården vedligeholdes af »Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge«.
Som en hilsen fra hjemlandet er kirkegården beplantet med lyng fra Lüneburger Heide.
Det var ikke tilladt for danskere at have kontakt
med de folk, der var i lejrene. Flygtningene var i
det hele taget ilde set i Danmark. Man kan nok
godt sige, at de betalte en pris for at Tyskland
havde tabt krigen. Det anstrengte forhold som
danskerne, Danmark og kirken havde bevirkede
nogle steder, at de døde ikke kunne blive begravet på kirkegårdene men udenfor.
I dag vil vi måske nok tænke, at vi alle er lige
for Vorherre i døden, men det var ikke sådan,
man så på det lige efter krigen.

En overgang var der over 20.000 personer i disse lejre, og til sammenligning var indbyggertallet i Grove sogn på ca. 1.000 personer.
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KIRKELIV I THISE
Siden kirkeudviklingsforløbet
er sluttet har vi forsøgt os med
supplerende oplevelser til kirkens gudstjenester, og det er
egentlig gået ganske godt:
Morgengudstjenesten
sidste
sommer, stillegudstjenester og
»morgenfrydsgudstjenesten«
ved Sundsøre nytårsaftensdag.
Vi følger op på disse anderledes og godt besøgte - gudstjenester
med en ny morgengudstjeneste.
I år bliver det søndag d. 14. juli.
Vi mødes i Birkelunden ved kirken kl. 8.30 til en udendørs gudstjeneste ledet af Mette Gautier. Forhåbentlig i dejligt morgensolskin. Ellers flytter vi ind i kirken. Og efter gudstjenesten serverer vi en let morgenmad
med ost, juice og kaffe.
Også stillegudstjenesterne fortsætter. Dem har vi nu haft en del af, og lært af formen. Pudset
den lidt af, men i høj grad er indholdet stilhed og bøn og tid til eftertænksomhed. Korte
gudstjenester, der starter kl. 17. Og det er selvfølgelig vort håb, at det stigende deltagerantal
fortsætter.
Knud G. Andersen

SOMMERMUSIKGUDSTJENESTE
Søndag den 16. juni kl. 10.30 ved Grønning Kirke
Gudstjeneste under træerne på plænen med harmonika, klaver og tværfløjte derefter traktement i græsset (eller på medbragte tæpper og stole) og så: koncert hvor Julie Schmidt (sang),
Wojtek Sciborowski (klaver og harmonika) og Steffen Schmidt(tværfløjte) spiller og synger
viser og sange.
Velkommen til alle!
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JUNI

JULI

L

1. 10.00 Dåb i Lyby Kirke v. MG

M

1.

S

2. 6. s. e. påske
9.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Thise Kirke v. MG

T

2.

O

3.

T

4.

F

5.

L

6. 10.00 Dåb i Grinderslev Kirke v. MG

S
M

7. 3. s. e. trinitatis
10.30 Grønning Kirke MG
8.

T

9.

O

10.

T

11. 14.30 Gudstjeneste på Breumgård v. MG

M

3.

T

4.

O

5.

T

6.

F

7.

L

8.

S

9. Pinsedag
10.30 Jebjerg Kirke TIM
10.30 Grinderslev Kirke MG

M

10. 2. pinsedag
10.30 Fælles gudstjeneste i Skive Anlæg

F

12.

L

13.

T

11. 14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v. TIM

S

O

12. 17.00 Stillegudstjenetse i Thise Kirke

T

13. 14.30 Gudstj. på Breumgaard v. MG
19.00 Menighedsrådsmøde Grindeslev

14. 4. s. e. trinitatis
8.30 Thise Kirke Gudstjeneste på plænen,
efterfulgt af morgenmad MG
10.30 Jebjerg Kirke MG
15.

F

14.

L

15.

S

16. Trinitatis søndag
10.30 Sommermusikgudstjeneste ved
Grønning Kirke v. MG

M
T
O

16. 14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v. TIM
17.

T

18.

F

19.

M

17.

L

20.

T

18.

S

O

19.

T

20.

F

21.

M

21. 5. s. e. trinitatis
9.00 Lyby Kirke TIM
10.30 Grinderslev Kirke TIM
22.

L

22.

T

23.

S

23. 1. s. e. trinitatis
9.00 Thise Kirke TIM
10.30 Lyby Kirke TIM

O

24.

T

25.

F

26.

M

24.

L

27.

T

25. 19.00 Menighedsrådsmøde Lyby/Jebjerg

S

O

26.

T

27.

F

28.

M

28. 6. s. e. trinitatis
19.00 Jebjerg Kirke TIM
Aftengudstjeneste
29.

L

29.

T

30.

S

30. 2. s. e. trinitatis
9.00 Jebjerg Kirke MG
10.30 Grinderslev Kirke MG

O

31.

AUGUST

SEPTEMBER

T

1.

S

F

2.

L

3. 10.00 Dåb i Jebjerg Kirke v. TIM

S

M

1. 11. s. e. trinitatis
9.00 Grinderslev Kirke TIM/MG
2.

4. 7. s. e. trinitatis
9.00 Grønning Kirke TIM
10.30 Jebjerg Kirke TIM
5.

T

3.

O

4.

T

5.

F

6.

L

7. Evt. lørdagsdåb v. TIM

S

T

6. 14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v. TIM
7. 20.00 Lyby Kirke Solnedgangsgudstj.
TIM
8.

8. 12. s. e. trinitatis
9.00 Grønning Kirke TIM
10.30 Jebjerg Kirke TIM

F

9.

L

10.

S
M

11. 8. s. e. trinitatis
9.00 Grinderslev Kirke TIM
12.

T

13.

O

14.

T

15. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
19.00 Menighedsrådsmøde Lyby/Jebjerg

F

16.

L

M

17. 14.00 Lyby Kirke Vielse MG
15.00 Jebjerg Kirke Vielse MG
18. 9. s. e. trinitatis
10.30 Thise Kirke TIM
Efter gudstjeneste pilgrimsvandring
19.

T

20. 19.00 Thise Kirke U2 gudstjeneste

O

21.

T

22. Sogneudflugt

F

23.

L

24.

S

M

25. 10. s. e. trinitatis
9.00 Jebjerg Kirke MG
10.30 Grinderslev Kirke MG
26.

T

27.

O

28.

T

29.

F

30.

L

31.

M
T
O

S

TIM = Toni Irgens-Møller
MG = Mette Gautier

Kirkekaffe
De fem kirker i Østsalling Pastorat har indført
kirkekaffe efter alle gudstjenester.

KIRKEBUS
De næste 3 måneder er der kirkebus til følgende gudstjenester i Østsalling Pastorat:
• Pinsedag, 9. juni kl. 10.30
i Grinderslev Kirke
• Sommermusikgudstjeneste, 16. juni
kl. 10.30 ved Grønning Kirke
• 30. juni kl. 10.30 i Grinderslev Kirke
• 7. juli kl. 10.30 i Grønning Kirke
• 21. juli kl. 10.30 i Grinderslev Kirke
• 28. juli kl. 19.00 i Jebjerg Kirke
• 11. august kl. 9.00 i Grinderslev Kirke
• 18. august kl. 10.30 i Thise Kirke
• 25. august kl. 10.30 i Grinderslev Kirke
• 1. september kl. 9.00 i Grinderslev Kirke
Alle i Østsalling Pastorat, der ønsker at deltage
i disse gudstjenester og har behov for transport, er
hjertelig velkommen til at kontakte Bodil Mortensen herom. Tlf. er 20 85 64 78.
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Hvad gravsten kan fortælle….
En gruppe engagerede borgere i Jebjerg værner
om de bevaringsværdige gravsten.
De gamle gravsten, der er præget af vejret og
tidens tand, bliver renset, slebet og malet op,
hvor det er nødvendigt. Flere af de bevaringsværdige og renoverede gravsten er at se på Jebjerg Kirkegård, hvor de fremstår smukt og
seværdigt.
Det er medarbejdere fra Museum Salling, der
har vurderet og udpeget 64 gravsten som bevaringsværdige. Udover det praktiske med at
rengøre og male op, finder gruppen data og fortællinger om de enkelte personer, og det bliver
så tydeligt at alle har en historie. De taler med
ældre medborgere, der kan erindre et og andet.
Det lokalhistoriske arkiv bliver besøgt, og her
kan findes billeder og beskrivelser af personer
og slægt. Der kan således knytte sig historier til
de enkelte gravsten.
Planen er at billede af den enkelte gravsten indsættes i en mappe med data, familieforhold og
tilknyttet historie. Mappen vil være at finde i
kirken, hvor enhver på besøg kan læse og tage
billeder af siderne i mappen. Gravstenene vil efterhånden som de bliver renoveret blive placeret
smukt på kirkegården, og her vil være historie
at vise og fortælle til yngre slægtsled, der vil
følge slægters gang.

Før….

Gravmindeudvalget er en åben gruppe, der
mødes jævnligt til opmaling, udveksling af
indsamlede data og organisering af arbejdet.
Enhver, der er nysgerrig eller interesseret i at
deltage er meget velkommen til at henvende sig
til Bodil tlf. 21662415, mail stouby.top@mail.
tele.dk eller Bo Kvols tlf. 30669894, mail graverkontorjebjerg@mail.dk
Gruppen holder snart sommerferie og begynder
arbejdet igen i september måned. Nærmere herom i næste udgave af kirkebladet.
Connie G. Pedersen
Efter…..
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SIDEN SIDST
DÅB
02.02.19 Storm Goul Kristensen, 			
		
Grinderslev
10.03.19 Sarmite Stendere, Jebjerg

VIELSER
27.04.19 Dina Nielsen og Per Martin 		
		
Andersen, Grinderslev

BEGRAVELSER/BISÆTTELSER
04.01.19 Esther Nielsen, Thise
12.01.19 Anna Rasmussen, Jebjerg
22.01.19 Doris Edith Nielsen, Grinderslev
24.01.19 Ole Koldkjær Kristoffersen, 		
		
Grinderslev

Grønning Kirke den 4. maj 2019

06.02.19 Knud Bligaard, Grinderslev
15.02.19 Olga Pedersen, Lyby
01.03.19 Børge Tønning Sørensen, Jebjerg
12.03.19 Jenny Kathrine Hellegaard Olesen,
		
Thise
25.04.19 Lone Schøning, Grinderslev
26.04.19 Karen Sørensen, Grinderslev
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Thise Kirke den 27. april 2019

Grinderslev Kirke den 11. maj 2019
12

Lyby Kirke den 17. maj 2019

Jebjerg Kirke den 19. maj 2019
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NYANSAT
Fra 1. februar er jeg
ansat ved Østsalling
Pastorat 7 t. ugl. til
varetagelse af administrative opgaver. Opgaver er koordinering
og tilrettelæggelse
ved udgivelse af Kirkebladet, opdatering
af kalender i sogn.dk, annoncering, samt
opdatering af hjemmesider og Facebook.
Der vil løbende over året være yderligere
administrative opgaver. Tak for åben og
venlig modtagelse. Jeg glæder mig over
et konstruktivt og positivt samarbejde.
Connie Gervald Pedersen

SOGN.DK
Her finder du bl.a. en opdateret kalender for alle sogne.
De kirkelige handlinger,
gudstjenester, dåb og bisættelser/begravelser samt information om
kulturelle arrangementer.

KIRKEKALENDER
KIRKEKALENDER - NU SOM APP
Alt fra kirkerne i Østsalling Pastorat på din telefon.
Folkekirkens IT har udgivet en
applikation til smartphones og tablets,
som virker både på iOS og Android. I
Kirkekalender kan du finde alle landets
kirker (selvfølgelig også vore sognekirker), og se alle arrangementer, kontaktoplysninger, fakta om sognet og meget
mere.
Kirkekalenderen er gratis og kan hentes
fra enten App Store (iOS) eller Google
Play (Android).

FACEBOOK
Gå ind og følg vores facebookside »Østsalling Pastorat – ny«
og klik gerne »Synes godt
om«. Her vil altid blive bragt nyheder
og meddelelser.

VIBORGPILGRIMSCENTRUM.DK
Besøg evt. hjemmesiden. Der er adskillige vandringer og besøg i kirker, bl.a en
tur senere på året til Lyby kirke, som er
en af tre kirker, der besøges en lørdag i
efteråret.
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ØSTSALLING PASTORAT
Sognepræster:
Mette Gautier · Åkjærsvej 2,
Breum · 7870 Roslev
Tlf. 97 57 60 60 / 61 15 15 82
Mail: mega@km.dk
Toni Irgens-Møller
Kirkegade 2, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf. 97 57 40 50 / 21 48 36 74
Mail: toej@km.dk
Mandag er fast fridag for begge
præster. Telefonsvarer angiver
vagthavende præst.

Kirketjener Kirsten Skytte
Tlf. 97 58 41 88 / 23 36 36 68
Mail: kirstenskytte@dlg.dk
Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Grønning

Menighedsråd,
fælles med Lyby Sogn
Formand
Erik Vestergaard Kristensen
Tlf. 28 59 36 88
Mail: erikv@kristensen.mail.dk

Thise Kirke
Organist Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 28 96 13 60
Mail: Trilom@gmail.com

Kirkeværge
Knud Erik Stengaard
Tlf. 21 46 14 60
Mail: mail@stengaardaps.dk

Graver Jørgen Skovbo Jørgensen
Tlf. 24 67 82 80
Mail: skovbothise@gmail.com

Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Jebjerg

Grinderslev Kirke
Organist Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 28 96 13 60
Mail: Trilom@gmail.com

Menighedsråd:
Formand Knud Gert Andersen
Tlf. 30 11 99 46
Mail: knudga@energimail.dk

Lyby Kirke
Organist/kirkemusiker:
Wojtek Sciborowski
Tlf. 25 36 92 21
Sciborowscy4@hotmail.com

Graver Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30 / 40 29 71 02
Mail: pedersen@sallingweb.dk

Kirkeværge
Lars Prier Andreasen
Tlf. 23 11 12 02
Mail: prierandreasen@mail.dk

Graver Jørgen Skovbo Jørgensen
Tlf. 24 67 82 80
Mail: skovbothise@gmail.com

Menighedsråd:
Formand Jørgen Holøv
Tlf. 40 10 66 20
Mail: Jho@fiberpost.dk
Kirkeværge Poul Jensen
Tlf. 40 18 56 62
Mail: Poul57@gmail.com
Sognets hjemmeside:
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Krucifikser ud af kirken?
Somme tider bliver jeg spurgt, om
ikke krucifikserne
kunne fjernes fra
vores kirker. Af
hensyn til børnene. De gør
dem bange. Det
forstår jeg godt.
Det kan være
svært at slippe fra manden, der hænger på korset midt på væggen. Særligt
i Jebjerg og Lyby Kirker, hvor også alterbillederne
forestiller den korsfæstede, lidende Kristus.
For nylig, havde jeg en dåbssamtale i Jebjerg Kirke.
Dåbsbarnets storesøster på 6 år kendte fortællingen
om påsken med Langfredag, hvor Jesus blev slået
grusomt ihjel. Også hun blev meget grebet ved synet af krucifikset på kirkens nordvæg. Jeg fortalte
hende, at Gud ikke ville finde sig i, at mennesker
dræbte hans søn. Så Gud lod Jesus blive levende
igen. Det var der også en trøst i for pigen, men hun
forstod stadigvæk ikke, at nogen kunne gøre noget
så ondt.
Moderen og jeg var enige i med hende i, at det var
uretfærdigt, helt urimeligt og uforståeligt; »men der
ér mennesker i verden, der gør meget onde ting«. »Jamen«,
blev pigen ved »hvorfor var de så onde?«. Selv om vi
var kommet med forsøg på svar på det, så kunne pigen med god ret have spurgt igen og igen: »Jamen,
hvorfor dét?«.
Jeg husker min egen barndoms undren: »Hvordan
kan nogen være ond imod én, der er så god?«. Selv om jeg
også godt kendte efterhistorien om Jesu glædelige
opstandelse, så vedblev mine tanker at vende tilbage
til spørgsmålet om ondskaben. Hvad skal det så til
for, at børn skal konfronteres med den historie? - og
med det billede? Gjorde det mig noget godt?
Svaret er »Ja, jeg tror det har gjort mig noget godt«. For
selv om vi undlod at fortælle børn historier om verdens lidelse, smerte, ondskab og sorg, så erfarer de
fra helt små, at det findes. Alle børn oplever stærke

smerter, hvad enten det er mavekneb, ørepine, benbrud, lussinger eller andet. Alle børn oplever eller
overværer uretfærdighed eller forfølgelser: i børnehaven, i skoleklassen eller skolegården. Det er ikke
fremmed for børn at ondskab findes. Og så på et
tidspunkt går det også op for dem, at de selv bærer
noget af den indeni, sådan som vi alle gør. Vi kan
ikke beskytte deres barndom, ved ikke at tale om
ondskaben.
Jeg tror, at fortællingen om - og billederne af - Jesus
på korset har gjort mig godt. Jeg har båret fortællingen i mig om manden, der ganske uden egen skyld,
blev udsat for lidelse og forfulgt. Han var Guds søn,
og ikke en hvilken som helst mand. Det betyder, at
når jeg bliver udsat for lidelse, smerte eller forfølgelse, så skal jeg ikke tage det på mig, som min egen
skyld. Nej, der findes lidelse i verden, og det gør ikke
mig til et ringere menneske at blive udsat for den.
Der findes ondskab i verden. Men når jeg bliver udsat
for ondskab, så gør det mig ikke mindre værdifuld,
eller mere skyldig. For også Guds søn blev udsat for
ondskab. Disse erkendelser, som der kan være trøst
i, er ikke tanker, børn bevidst gør sig; men jeg tror
ikke desto mindre, at de kan være med til at forme
os mennesker og vores måde at klare tilværelsens tildragelser på.
En videre erkendelse, som vi måske skal hjælpes til
at opnå, er denne, at den ondskab vi bærer i os, og
som vi somme tider skader andre med, for den er der
tilgivelse. For Jesus tilgav dem, der tog ham til fange
og henrettede ham: »Tilgiv dem for de ved ikke hvad de
gør«. Konsekvensen af det, er at også vi kan bede om
tilgivelse for de onde eller misforståede handlinger
vi udøver.
Mit svar til de forældre, der har foreslået, at krucifikserne bliver fjernet fra Jebjerg og Lyby Kirker, kunne
være, at vi nok bliver nødt til at lade dem hænge af
fredningshensyn, men at vi kunne arbejde på at få
nogle billeder på alteret eller andre steder, der peger
mod opstandelse og nyt liv.
Sognepræst Toni Irgens-Møller

