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Kære alle !

Desværre er vi nødt til at aflyse den annoncerede prøveprædiken den 20. april 2021, da vores
annoncering efter en ny præst ikke gav et forventet resultat, – dvs. meget få ansøgere. Efter et
møde i bestyrelsen fredag, den 9. april besluttede vi ikke pt. at genopslå stillingen, men vi vil
derimod undersøge muligheden for evt. samarbejde med andre menigheder.
I denne overgangsperiode har vi været så heldige, at Erik S. Overgaard har sagt ja til at være vores
præst, hvilket vi er meget tilfredse med, og vi har selvfølgelig også nikket ja til hans forslag om
at gøre brug af forskellige afløsere.
Indtil videre er gudstjenesten stadig på ca. ½ time og uden fællessang, men vi er glade for, at vi
trods alt kan mødes på denne måde. Samtidig må vi se i øjnene, at øvrige arrangementer indtil
videre ikke bliver aktuelle før tidligst efter sommerferien.


Grundet forsamlingsrestriktionerne har vi besluttet at udskyde general-forsamlingen
endnu engang til den 20. juni i forbindelse med vores sommersammenkomst.



Gudstjenesten den 9. maj kl. 14.00 med Niels Sander Wienke holder vi fast i, da vi denne
dag vil tage endelig afsked med Niels i forbindelse med et efterfølgende traktement, - alt
efter gældende restriktioner.

Kommende gudstjenester:
18. april kl. 10.00
9. maj kl. 14.00
23. maj kl. 10.00
6. juni kl. 10.00
20. juni kl. 14.00

2. søndag efter påske
5. søndag efter påske
1. pinsedag
1. søndag efter trinitatis
3. søndag efter trinitatis – generalforsamling - sommerfest

Himmelfart
I oldtidens og middelalderens verdensbillede forestillede man sig, at øverst bag fixstjernerne var den faste
himmelhvælving, Guds og de saliges bolig. Derunder kom jorden i midten omgivet af solen, månen og
planeterne. Under jorden var så underverdenen, hvorfra den vulkanske ild fra tid til anden slog op og
jordskælv gjorde mennesketilværelsen usikker – det farlige og varme sted var med til at skabe en forestilling om et helvede under jorden.
Man kunne ikke have tingene til at flyde rundt mellem hinanden. Tilværelsen var ordnet - der var noget,
der hed "op" og "ned". Det gav mening - både geografisk og astronomisk mening - når man i trosbekendelsen sagde "nedfaret til dødsriget" og "opfaret til himmels" – det var der god logik i.
Nu er alt det brudt sammen. I sangen "Gud planted en have fra øst til vest" siger Grundtvig det på denne
måde: "Nu er på alting vendt op og ned, i midten gå hvalernes veje.."
Og når digteren Benny Andersen et sted siger: "Det flimrer for mit livssyn", er det hans måde at udtrykke
den kendsgerning på, at når det ikke længere er sikkert, hvad der er op og ned i verden, så får det indflydelse på den måde, vi opfatter vort eget liv på.
Når der ikke er noget, der står urokkelig fast, så gør vi Benny Andersens ord til vore: "Det
flimrer for mit livssyn", det er et meget dækkende udtryk for, at vi ikke rigtigt ved, hvad vi skal tro.
Hvis det ikke er sikkert, hvad der er op og ned, så er det heller ikke sikkert, hvad det er
rigtigt og forkert, sandt og løgn, vigtigt og ligegyldigt.
Af den grund er vores mest almindelige måde at forholde os til livet på blevet den ironiske
– det ironiske livssyn tvivler altid på, at noget står til troende, det tvivler på, at noget kan være alvorligt
ment, altid er det parat feje alt til side med en vits.
I modsætning hertil fortæller Vorherres himmelfart, at selv om apostlene ikke så ham mere, så var de ikke
bedrøvede, men glade.
Det var de, fordi han ikke var borte. De kunne ganske vist ikke se ham mere, men alligevel
var han dem nærmere, end noget, der kunne ses.
Himmelfarten har jo nemlig ikke noget med rumfart at gøre.
Himmelfarten er et tegn, og tegnet kan tydes forskelligt.
Det kan tydes sådan, at Kristus er borte, forsvundet op i den blå luft, så at sige. Det er vantroens tydning.
Og det kan tydes sådan, at Kristus nu er nærmere, end noget, vi kan se, for himlen er over alt, hvor vi ser
og vender os hen. Det er troens tydning.
”..
Jorden løftet er mod Himlen
Himlen sænket er mod jord,
.. ”
(DDS 257,”Vaj nu, Dannebrog, på voven”, Grundtvig 1832)
Erik S. Overgaard

Det er forår. Alting klippes ned
Benny Andersens uforlignelige forårssang har snart mange år på bagen, og han griber med de
mange kontraster netop glæden over foråret og lysets komme på trods af alt det svære og besværlige, der overgår os. I sangen er det mest fortrædeligheder over skattevæsenets ublu flåen
og tidens gang. Nu ville vi nok mere snakke om en ensomhed og isolation.
Men hvad gør det ikke ved os, når Forsythiaen laver sine knaldgule pletter i forårssolen mellem
de andre nøgne buske. Så kan al coronasnak forsvinde for en stund !
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