NYHEDSBREV
Ultimo maj
Kære alle !
Vi er her endnu, og det havde mange opdaget, da Niels 9. maj holdt sin afskedsprædiken med pæn
forsinkelse. Heldigvis fik vi lidt før lov til, at gudstjenesten kunne blive næsten som i gamle dage,
dvs sige fuld længde, og med salmesang og altergang.
Mange havde fundet vej til kirken denne dag, der blev meget vellykket med fin reception og
mange gode ord som afslutning på dagen. Niels har også efter dagen udtrykt glæde over afskeden.
I nyhedsbrevet her kan I læse Niels´ prædiken og se lidt billeder fra dagen.
Kommende gudstjenester
6. juni kl 10
20. juni kl 14 med efterfølgende generalforsamling og sommerfest
Generalforsamling
 Der indkaldes til ordinær generalforsamling 20.juni kl 15 2021. Dagsorden udsendes i
følge vedtægterne 14 dag inden til alle medlemmer.





På generalforsamlingen vil vi redegøre for præstesituationen, hvor Erik Overgaard er fungerende præst indtil videre. Det er jo en stilling, man ikke kan leve af, og derfor vil vi bede
jer om at tænke over, hvordan vi på trods af dette, får en god præst.
Der er igen valg til bestyrelsen, og vi får brug for nye kræfter. Mon I kender nogle med
nye kræfter og øjne, der kunne bringe kirken fremad til fælles bedste ?
Efter generalforsamlingen med det sædvanlige gode kaffebord holder vi en lidt nedtonet
sommerfest, men smørrebrød skal vi have med en øl eller lidt vin. Efter maden vil Erik
Overgaard fortælle og fællessang skal der selvfølgelig være ! ang tilmelding og bestilling
af smørrebrød, se sidste side i nyhedsbrevet.

Efter sommerpausen
 Første gudstjeneste efter ferien 15. august
 Sensommermøde i Balle 29. august
 Sensommertur vil vi planlægge i september

Niels Sanders afskedsgudstjeneste 9. maj 2021
Vi befinder os i afskedens time. Jesus har sagt til sine disciple, at han går bort. Ja, han bruger faktisk en
tre-fire kapitler på at forklare dem, at det er sådan, det er fat. Jesus er på vej væk. I dagens uddrag af hans
afskedstale handler det om bøn. Det gjorde det også, dengang Jakob Knudsen* i sensommeren 1892 skrev
et afskedsbrev til sine svigerforældre. I kender selv til historien om Sofie og skandalen. I brevet beklager
han sin nød: ”hun har været for nøjsom i sit Forhold til mig”, skriver Jakob Knudsen. Hun har ladet sig
nøje med hans venlighed, så der aldrig blev brug for hans kærlighed, for som han skriver: ”Kjærlighed kan
man jo ikke komme til at give, med mindre den for Alvor forlanges”. Sofie forlangte for lidt. Det lyder
skørt nu om stunder, hvor ægteskabelige problemer oftere har karakter af, at ægtefællen forlanger for meget, men for Jakob Knudsen er det nøjsomheden, der er problemet. Hun forlangte for lidt. Der var ikke
brug for hans kærlighed, og således når Knudsen frem til hovedproblemet: ”Men det med Kjærligheden,
det gjør så igen, at vi ikke inderlig kan dele vor Christendom med hinanden, vi kan ikke bede sammen”.
Og hermed er vi ved sagens kerne, sådan som Jakob Knudsen altså ønsker at fremstille det for svigerforældrene: ægteparret Knudsen kunne ikke bede sammen. Derfor ville han skilles.
Jeg skal ikke forholde mig til, hvorvidt dén begrundelse for at bryde et ægteskab er rimelig nok – man
kunne jo da nok komme på mere grelle eksempler på problemer i ægteskabet – men Knudsens ræsonnement er godt nok: Fungerer det menneskelige ikke, ja så fungerer det kristelige heller ikke. Dét, synes jeg,
er god kristendom – for god kristendom begynder altid i det menneskelige. Det er derfra, bønnen løfter
sig. Og nogle gange er vi altså helt nede på jorden.
”Lad Birthe bede om, at Kanariefuglen maa komme sig, og lad Statsmanden bede om Retfærdighedens
Sejr”. Sådan skriver Kaj Munk i sin prædiken til dagens tekst. Fra kanariefuglen til retfærdighedens sejr.
Det er immervæk noget af et spænd, for det rejser jo spørgsmålet, om vi virkelig skal ulejlige Vorherre
med alle vore små trakasserier? Han har vel også andet at tage sig til, end at høre på os, når vi nok engang
ved aftenstide sætter os til bords og beder for den uudsigelige nåde, der viser sig i et fad med koteletter.
For Kaj Munk er det ét fedt. ”Bed! kommanderer han. Det er Jesu kommandoord, og således skal bedemøllen male lystigt afsted. Men som med alle gode beskæftigelser, så kan det jo også udarte. Kan det ikke?
Især når bønnerne bliver alt for konkrete.
Morten Korch fortæller f.eks. om Provst Severin, som kunne det halve af Bibelen udenad og altid havde
de rette ord at sige. En sommer, da en grusom tørke sved både korn og græs, bad egnens landmænd om, at
provsten skulle bede om regn. Klogelig undslog han sig, det var jo ikke noget at plage Vorherre med, men
da tørken varede ved, så provsten ingen anden udvej end at gribe til bønnen. Over hele sognet gik der nu
bud om, at provsten næstkommende søndag ville bede for regn. Da dagen oprandt, indfandt hele sognet
sig. Provsten havde planlagt en højmesse med hele udtrækket, lange salmer og en højstemt prædiken om
både den himmelske og den jordiske regn. Men allerede inden gudstjenesten, anede kirketjeneren Anders
uråd, for da var det så småt begyndt at dryppe fra himlen. Her måtte gøres noget, tænkte han, og ilede ind
i sakristiet til provsten, som pludselig fik travlt. De skulle jo gerne nå at få bedt, før regnen kom, når det
nu var den, de bad om. Så organisten fik besked på at skynde sig, så selv kirkesangeren kom halv-

andet vers bagud, og provsten prædikede, over stok og sten, med alle sine velforberedte ord om

regnen fra det høje. Med nød og næppe fik han sagt sit amen, førend himlen åbnede sig. Og fra den søndag
blev alle i sognet overbevist om, at bøn kan udvirke mirakler, især når provsten beder for. Provsten selv
skyndte sig lidt slukøret hjem til præstegården, beklemt ved folkets hyldest og også lidt i vildrede over
bønnens uventede virkning.
”Bed og I skal få”, siger Jesus i dagens evangelium. Ja, jeg tør i hvert fald ikke at bede hverken om sol eller
regn, så hvad stiller vi så op. Når Jesus, stor i slaget, gir os carte blanche til at bede om hvad som helst,
hvordan skal vi så forstå det? Ja, vi skal undgå at privatisere bønnen, tror jeg. Gerne skal vi bede alene, ja
det er måske endda bedst at bede alene, men vi skal ikke bede, som var vi de eneste bedende. For den
forjættelse, der jo ligger i bønnen, forjættelsen om at blive bønhørt, den vedrører ikke kun en selv, nej den
vedrører den hele kristenhed. Jesus bad ikke for de få, han bad ikke kun for sine yndlingsdisciple, nej han
bad for enhver, som lader sig døbe i hans navn. For det er nemlig i dåben, at vi skænkes den fælles bøn.
Fadervor, siger vi, og ikke Fadermin. Giv os i dag vort daglige brød, siger vi, og ikke bare giv mig i dag
mit eget brød. Bøn er et fælles anliggende. Og det var altså dér, det kneb, mellem Sofie og Jakob. Ikke fordi
de ikke kunne enes om ordlyden i Fadervor, den er jo nem nok, men fordi de ikke kunne enes som mennesker. Enes i kærlighed. Sofie var for nøjsom, og Jakob sikkert ligeså. At elske er således ikke så meget at
elske det, der er værd at elske, men snarere at elske det, der trænger til at blive elsket. Hverken Sofie eller
Jakob trængte til hinandens kærlighed. I hvert fald hvis brevet til svigerforældrene står til troende.
Fungerer det menneskelige ikke, fungerer det kristelige ikke. Det var Jakob Knudsens logik, og det er sådan,
det må være. Vi går ikke i kirke for at blive gode venner, nej vi går i kirke, fordi vi allerede er gode venner.
Vi har forliget os med hinanden, inden vi kommer til kirken. Og på samme måde tror jeg, man kan sige det
om bønnen. Vi beder ikke, fordi vi vil bønhøres, men fordi vi allerede er bønhørte. I kristendommen er
striden allerede stridt; vi skal ikke tilkæmpe os nogen velsignelse, den er allerede givet ved dåben.
Kære venner, jeg har hørt sagt om de grundtvigske valgmenigheder, at ”man hygger sig i smug”. At man
sidder med sit på det tørre, bønhørte og velsignede, ligesindede og åndeligt velnærede. Sådan ser jeg ikke
på det. Ikke fordi der er noget i vejen med at hygge sig, enhver er jo da velkommen til at komme med ind
til festen. Men sagen er vel snarere, at vi skønner på det menneskelige. At det er fra lavlandet, bønnen
klinger bedst. Og – hvad vigtigere er – at menighedens fællesskab er den bedste garant for, at Guds ord
lyder. For så længe I er her, så er der en kirke på Almisbakken. Og så længe der er enighed om det menneskelige, så er der også enighed om det kristelige. Det menneskelige er og bliver forudsætningen, hvorudfra
vi kan sige
Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand
treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen
* Læs mere her:
- Henrik Wigh-Poulsen: Vær mig nær (2005)
- Kristeligt Dagblad 19-07-03, Henrik Wigh-Poulsen: ”Det svære afskedsbrev”

Sommerfest 20, juni 2021
Ingenting kan være som det plejer, og derfor har vi været nødt til at skubbe generalforsamlingen til juni ! Det betyder, vi er nødt til at slå to fluer med et smæk og nedtone vores sommerfest til at ligge i forlængelse af generalforsamlingen.
Men vi skal ikke snyde os selv for smørrebrød og godt sommersamvær før sommerpausen.
Vi spiser kl 18 og Erik Overgaard vil fortælle og selvfølgelig er der også fællessang.
Bestilling af smørrebrød
Den toppede høne:
Hjemmelavet hønsesalat med bacon og grønt
Lækkerstegen:
Kamsteg med hjemmelavet rødkål surt og grønt
Mosters favorit:
Æg, rejer, hjemmelavet mayonnaise og grønt
Den sprøde ”fladfisk”:
Paneret fisk med hjemmerørt remoulade, grønt og citron

kr. 27
kr. 27
kr. 37
kr. 37

Smørrebrød kan bestilles hos Lone Beider på 60715901 inden 14. juni, helst på sms
Øl, vand og vin kan købes
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