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For nylig hørte jeg én kalde de
unge i dag for ”hokus pokus
mig selv i fokus – generationen”. Den havde jeg ikke hørt
før. Først tænkte jeg, nå ja, det
passer vist meget godt; men så
ved nærmere eftertanke, syntes
jeg det alligevel ikke. I hvert

fald synes jeg ikke, at I konfirmander, der sidder her i dag, er
mere selvoptagede end tidligere
konfirmander, og jeg synes for
den sags skyld heller ikke, at
konfirmander i det hele taget er
anderledes end vi voksne, når
det handler om at have fokus på
sig selv. Det har vi vist alle en
ganske veludviklet sans for
uanset alder. Vores selvoptagethed kan så tage sig forskelligt

ud alt efter alder og den tid, vi
lever i.
Sundhedsmani
Mennesker nu til dags går f.eks.
meget op i, hvordan vi har det
og hvordan vi ser ud, og det
gælder ikke kun for unge i konfirmationsalderen.
Derfor lever de kulørte ugeblade, og mange andre medier fedt
af at levere os alverdens råd og
vejledninger til, hvordan vi angiveligt kan få det bedre og
komme til at leve længere.
Motioner mindst fem gange om
ugen. Overdreven nydelse kan
ødelægge livet. Spis sundt. Drik
mindst to liter væske om dagen.
Tag en fastekur. Vogt dig for
kalorierne. Undgå fedt, sukker
og salt – ja, og kanel. Spis antioxidanter. Spis dig fra at få
kræft. Med den rigtige kost kan
du undgå at få rynker. Spis dig
ti år yngre på ti uger. Spis stenalderkost - Stenalderkost gør
dig slankere.
Det lyder så let og ligetil. Det
gode liv og den evige ungdom
synes at være lige inden for
rækkevidde.
Men ak, så læser vi videre i de
mange råd og vejledninger, og
så læser vi pludselig, at stenalderkost øger kræftrisikoen lige

så meget som rygning, at for
megen motion sætter nogle af
kroppens naturlige reaktionsmønstre i stå, at drikkevandet
bør filtreres, at antioxidanterne i
bær og planter, ikke uden videre lader sig overføre til os mennesker. Senest har man så kunnet læse, at vores lange ferier
giver os stress.
Det er ikke let at være menneske – til gengæld er det svært.
Stress er måske et af de mest
anvendte ord inden for den moderne livsstilsverden. Man får
dog nemt den mistanke, at noget af det, der kan stresse os
allermest, er alle de ting, vi skal
holde styr på mht. om det nu er
sundt og lykkebringende eller
farligt, nedbrydende og rynkefremkaldende.
Nu skal jeg ikke gøre mig alt
for frelst her, for jeg kan heller
ikke sige mig fri for at ligge
under for denne livsstilsbølge
og forsøger at spise sundt, og
jeg får dårlig samvittighed over,
at jeg motionerer for lidt osv.
En tom sjæl i et sundt legeme
Men så meget desto mere, synes jeg, der er grund til at spørge, hvor vi har gjort af den almindelige respekt for livets

gang. Livet gør noget ved os,
alt imens vi lever det, og det ses
og mærkes naturligvis. Naturen
går sin gang, og som alt i naturen har sin tid, sådan har vi
mennesker det også. På et tidspunkt gråner håret og panderynkerne breder sig til hele ansigtet.
Sådan er det, og det kan vi
hverken løbe eller spise os fra,
hverken I unge eller vi gamle.
Der er ikke i sig selv noget galt
med en sund livsførelse, det kan
oven i købet være rigtig godt;
men ind imellem synes det næsten som om vores jag efter
sundheden er blevet selve meningen med livet.
Man spørger uvilkårligt sig
selv: Hvad er det, vi har gang i?
Kan det virkelig passe, at det er
højden af, hvad vi kan drive det
til her i livet, at vi først og
fremmest går op i utopiske
drømme om glat hud og en
krop, der bliver ved med at fungere, som da vi var tyve år
gamle?
En for nylig afdød politiker og
samfundsrevser forsøgte at indfange tidsånden ved at omskrive den gamle talemåde: en sund
sjæl i et sundt legeme til ”En
tom sjæl i et sundt legeme”

Du skal ikke bekymre dig
Jesus sagde engang: ”Vær ikke
bekymrede for jeres liv” og
”Den, der vil frelse sit liv, skal
miste det…”
Det forekommer mig at være
gode kommentarer til vores moderne livsstil, for det er jo i høj
grad en bekymring om sig selv,
der kommer til udtryk også i
alle vores sundhedsmanier.
Hvis vi bliver alt for optagede
af den rastløse jagen efter vores
egen individuelle sundhed og
den evige ungdom, så flytter vi
vores fokus et forkert sted hen.
Så kommer alting igen og igen
til at handle om os selv, og det
er ikke meningen med livet. Det
er det, vi holdes fast på her i
kirken.
Du skal elske Herren din Gud
og din næste som dig selv, sådan lyder én af vores grundsætninger her i kirken.
Du skal elske din næste ligeså
meget, som du elsker dig selv –
eller sagt på en lidt anden måde,
der måske er lidt sværere at vifte væk: du skal være lisså optaget af din næste – dit medmenneske - som du er optaget af dig
selv – og det er jo på det nærmeste uendeligt.
Når der her i kirken tales om

synd, så handler det netop om,
at vi ikke vil tilsidesætte os selv
til fordel for vor næste, at vi har
denne tilbøjelighed til at finde
alverdens undskyldninger for at
få alt til at handle om os selv.
Den der vil frelse sit liv skal
miste det
Hvordan det? Jo, det hænger
sammen med, at vi i kristendommen holdes fast på, at livet
altid er og skal være et liv sammen med andre og et liv for andre.
Den der bekymret stræber efter
sin egen sikkerhed og sit eget
ve og vel, prioriterer ikke bare
sit liv forkert, nej han eller hun
taber det mere eller mindre på
gulvet fordi det simpelthen bliver amputeret. Livet er nemlig
først helt, der hvor det er delt.
Jo mere du glemmer dig selv, jo
mere vil livet folde sig ud. Det
kan måske i første omgang lyde
mærkeligt, men mon ikke mange af jer også har oplevet, at de
allerbedste og lykkeligste øjeblikke, var dem, hvor vi helt
forglemte os selv – hvor tiden
stod stille og vi fortabte os helt i
det, vi var i gang med.
Her i kirken vises vi altid hen til
livet i denne verden med de
mennesker, vi er sat iblandt.

Kristendommen giver os en
rigtig god jordforbindelse.
Nu indledte jeg med at citere
en række af de sundhedsslagord, man kan møde i medierne. Jeg læste også for nylig,
at det er direkte sundt og helsebringende for os at være
sammen med andre og at have et godt socialt netværk,
gode venner og et godt forhold til sin familie. Det skulle
endog kunne styrke vores immunforsvar.
Og så stod der samme sted, at
der skal være en mening med
livet.
Ja, der skal så sandelig da være en mening med livet – ellers bliver det jo meningsløst,
og at meningen og det gode
liv ligger i livet for og med
andre mennesker, det er også,
hvad kristendommen fortæller os – og holder os fast på.
Du skal elske din næste!
Gud vil være med dig alle dage
Men hvad så, når vi nu ikke
gør det? Jamen så fortvivl
ikke, for ham, der holder os
fast på, hvad vi skal, han står
også altid parat til at holde os
oppe, når vi ikke selv synes vi
kan og dur.

Lagde I mærke til den tekst, jeg
læste her for lidt siden? Første
gang de fleste af jer hørte den,
da var I spædbørn. Det var
nemlig dengang I blev døbt. I
dåben fik I at vide, at Gud ville
være med jer alle dage indtil
verdens ende. Det løfte står fast,
og det kan vi alle - store som
små - leve vort liv på. Og i dag
får I konfirmander altså slået
fast, at det stadig er sådan for
jer: Gud vil være med jer alle
dage!
Med den ballast kan I trygt og
ubekymret begive jer videre ud

i livet – også det voksenliv, I så
småt er på vej ind i. I skal elske,
ja, men I er først og fremmest
selv elskede af en kærlighed,
som ingen og intet kan tage fra
jer, og heri kan I hente modet til
at gå hver eneste af jeres dage i
møde.
Amen!

FRILUFTSGUDSTJENESTE
PÅ HIMMELBJERGET

søndag den 31. august
kl. 11.00
fællesarrangement for
sognene i Ry-området
Ry, Gl. Rye, Låsby, Dover,
Alling og Tulstrup
Musik: ”Shades of Blue”

REJSEN TIL
SANKT PETERSBORG

Sognerejsen til Sankt Petersborg finder sted
7. til 12. september 2014
Der er ledige pladser, og du kan
stadig nå at komme med.
Har du spørgsmål i den forbindelse så henvend dig til
Sognepræst Erik Bredmose
e-mail: ebs@km.dk eller tlf.
86891417

TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER
Dover kirke søndag d. 4. maj

Foto: Per Bille. www. ry-foto.dk

1.rk. fv.: Sofie Aagaard Farcinsen Leth, Emma Marie Sørensen,
Karen Højer Thybo, Victoria Hausgaard Yde
2.rk. fv: Sebastian Adelsten Sejten, Noah Leonides Skembes,
Emil Hedegaard Nielsen, Kenny Berntsen, Thorbjørn Kier Egsmose,
Erik Bredmose
3.rk. fv: Frederik Mikkelsen, Oskar Røn Dalsgaard,
Johanne Bobzin Mathiesen, Oscar Lage, Josefine Malling Olsen,
Martin Møller Elleby, Emil Mikkelsen

TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER
Tulstrup kirke Bededag d. 16. maj

Foto: Per Bille. www. ry-foto.dk

1.rk. fv: Ida Bøtchiær Liebum, Anne Sofie Kjærulff Davidsen,
Mia Mandrup Mørk, Anja Kaltoft, Sara G. Heilmann
2.rk. fv: Simon Pham Mortensen, Lea Bruun Gislason,
Katrine Maj Æbeløe Møller, Christian Damm, Johan Hyldal Bjørn,
Nikolaj Fischer Nielsen, Erik Bredmose
3.rk. fv: Jakob Lund Pape Møller, Holger Tabermann Maaløe,
Johanne Holm Søndergaard Hansen, Alenka Ane Klitgaard Nielsen,
Anders Busk Moselund Møller, Rasmus Søgaard Bojesen

VIL ET KIRKERÅD SPLITTE FOLKEKIRKEN?

- OM FOLKEKIRKENS STYRE Af Karsten Iversen,
Formand for menighedsrådet i Alling
Sogn

Efter min opfattelse vil der være en stor risiko for, at folkekirken vil blive splittet ved etablering af et overordnet kirkeråd
eller et lignende organ for folkekirken, og åbne vejen for en
udvikling i modstrid med de
pejlemærker, som i mange år
har været selvfølgeligheder for
den danske folkekirke, med
rummelighed og frihed, 2200
menigheder – én folkekirke,
præstens uafhængighed etc.
Men først lidt om baggrunden.
Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken
Sidste år kom debatoplægget
fra ”Udvalget med det lange
navn”, og i mere end et år har
debatten været i gang om en
kirkeforfatning, og debatten vil
fortsætte i det kommende efterår, hvor et lovforslag forventes,
at blive fremsat i folketinget.

Efter udsendelse af debatoplægget i foråret 2013 blev der over
hele landet afholdt debatmøder
med deltagelse af medlemmer
fra udvalget. Meningerne var
meget delte, hvilket også fremgik af mange artikler i dagspressen og på internettet.
Men hvad var indholdet i debatoplægget?
Nogle hovedpunkter fra
debatoplægget
Der var et oplæg til den fremtidige styring af folkekirkens indre anliggender og ydre anliggender.
De indre anliggender er de kirkelige handlinger, ritualer, salmebogen og en forståelse af
folkekirkens lære.
I dag er de indre anliggender
primært reguleret ved kongelige
resolutioner eller anordninger.
Det er kirkeministeren som udarbejder forslag til vedtagelse,
og en kirkeminister har således
en stor magt. I praksis har kirkeministre gennem tiderne udvist en skønsomhed, og mange
bestemmelser er gennemført
med opbakning fra brede kredse

i folkekirken. Det kan virke
som en forældet form, men indtil nu har det fungeret.
Fra udvalgets debatoplæg fremsættes forslag til et kirkeråd, der
skal varetage de indre anliggender. Der er alternative forslag
fra at rådet er rådgivende for
ministeren til bestemmende.
Biskopper tillægges en afgørende indflydelse på læremæssige
spørgsmål.
De ydre anliggender er driften
og styring af kirkerne, kirkegårde og folkekirkens organisation
fra det enkelte menighedsråd til
stift, og økonomien udgør et
væsentligt element. Mere end
73 % af kirkens indtægter kommer fra lokal kirkeskat og andre
indtægter fra kirkegårdsdrift
mm. og anvendes af provstierne
og menighedsrådene.
Den resterende del af kirkens
indtægter kommer fra landskirkeskatten (ca. 17 %) og tilskud
fra staten (ca. 10 %) og anvendes af Fællesfonden og løn til
præster. Det betegnes som den
fælles økonomi og fælles anliggender.
Ca. 1/3 af indtægterne går videre til anvendelse lokalt i provstier og menighedsråd. Fælles

anliggende er eksempelvis uddannelse af præster, kirkemusikskoler, Det mellemkirkelige
Råd, Folkekirkens IT etc.
Det er kirkeministeren, som har
enekompetencen i den nuværende ordning i forhold til Fællesfonden og tilskud. Det har
fungeret godt i praksis, fordi
ministeren har rådført sig med
en budgetfølgegruppe med deltagelse af bl.a. en biskop og repræsentanter fra provsteforening, Landsforeningen for Menighedsråd m.fl.
Fra udvalgets debatoplæg fremsættes forslag til et folkekirkeligt organ/økonomibestyrelse,
der skal varetage de ydre anliggender, og med alternative forslag fra at organet er rådgivende
for ministeren til bestemmende.
Endelig er der forslag fra udvalget om, at de indre forhold og
den fælles økonomi og anliggende er samlet i et organ. Også
her peges på muligheden for
forskellige kompetencer indenfor de enkelte områder.
Det er ikke helt let at bevare
overblikket over modellerne i
debatoplægget.
Alle menighedsråd, præster,

kirkelige organisationer og andre interessegrupper til folkekirken blev opfordret til at komme med et høringssvar til udvalget debatoplæg.
Høringssvar
Vi har i vores pastorat haft en
god debat om oplægget og har
givet et fælles høringsvar fra de
3 menighedsråd.
Vi går ind for, at der ikke foretages ændringer, men hvad er
det for overvejelser der ligger
til grund for vores indstilling?
Et kirkeråd vil uundgåeligt
komme til at tegne folkekirken,
og selv mindre betydende udtalelser eller holdninger vil kunne
være følsomme over for grupper i folkekirkens medlemmer.
For mange af medlemmerne er
der derfor en stor risiko for, at
de opdager, at de er medlem af
en folkekirke, hvor de ikke er
enige i nogle få udtalelser eller
holdninger. Dette vil føre til
udmeldelser – måske endda en
massiv medlemsflugt.
I menighedsrådene ser vi det
som en stor styrke og fordel, at
ingen kan tegne Folkekirken, og
at der ikke i dag er noget råd,
biskopper, minister eller lignen-

de overbygning i Folkekirken,
som er blevet tillagt at tegne
Folkekirken.
Vi vurderer, at dette er i meget
stor overensstemmelse med
Den evangeliske-lutherske kirke. Hvem kan udtale sig om
”Den sande kirke”. Det er der
ingen som kan, men vi kan alle
bidrage med fortolkninger. Netop dette forhold fører til en levende debat med en bredde i
opfattelser, så det må undre enhver der følger med i debatten,
at vi tilhører den samme kirke.
Er dette ikke en styrke, som vi
for enhver pris ikke må risikere
at miste?
Uanset hvilken begrænset kompetence et kirkeråd vil få, hvis
det etableres, tænker vi, at det
vil søge mod en større magt og
indflydelse. Dette vil i sidste
ende begrænse menighedsrådenes indflydelse.
Vi opfatter, at menighedsrådene
er kernen i Folkekirken, og i
øvrigt er det helt afgørende led i
det daglige kirkelige arbejde.
Det er derfor afgørende, at menighedsrådene ikke får flere
overordnede ”ledelser”. I praksis er det samarbejdet med
Provstiet, som menighedsrådene mærker, og her har menig-

hedsrådene en direkte indflydelse med valg af medlemmer til
provstiudvalget og gennem den
korte afstand hertil.
Et kirkeråd vil gøre Folkekirken
mere til en forening med en
platform for politisk indflydelse
og kamp. Det er ikke den Folkekirke, som vi som menighedsråd ønsker.
Afsluttende bemærkninger
Den nuværende struktur er selvfølgelig ikke uden problemer.
Hvem har kompetencen? Men
er det nu så afgørende at kunne
forstå det, eller er dette lige en
del af tidens trend, at det må vi
vide? Det er det ikke for vores
menighedsråd. Derimod er den
levende debat og argumenterne
vigtigere for os, og de ”gode”
argumenter vil altid give en indflydelse.

KIRKEBIL
Kirkebil kan gratis
rekvireres til gudstjenester
i pastoratets 3 kirker ved
henvendelse dagen før til:
Skanderborg Taxa
Tlf. 86 51 00 00

DOVER-ALLING-TULSTRUP
SOGNE

Sognepræst:
Erik Bredmose Simonsen,
Præstebakken 11, 8680 Ry.
Tlf. 86 89 14 17
e-mail: ebs@km.dk
Fælles kirkekontor
for kirkerne i Ry-området
Kirkesekretær
Mette Lai
Tlf. 86 89 13 50
e-mail: Metla@km.dk
Åbningstider:
mandag - tirsdag - onsdag: kl. 9-12
torsdag: kl. 16-18
Organist:
Tyt Kirkeby,
tlf.: 86 89 19 20
Kirkesanger:
Anders Bloch,
tlf.: 28 51 30 58
KIRKEBLADSREDAKTIONEN

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup,
tlf.: 86 89 09 19 / 28 39 00 42
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk
Erna Andersen, Dover
tlf.: 86 57 72 06
e-mail: 4xskovgaard@gmail.com
Kirkebladet udkommer 4 gange
årligt : marts- juni - sept.- dec.
Tryk: Kamark Grafisk A/S
tlf. 87 224472

GUDSTJENESTER

8. juni, pinsedag

DOVER

ALLING

9.30

11.00

9. juni, 2. pinsedag
15. juni, Trinitatis søndag

10.30
9.30
J. Hanneslund

22. juni, 1. søn. eft. trinitatis
29. juni, 2. søn. eft. trinitatis

11.00

9.30
9.30
J. Hanneslund

9.30
Dorthe G. Larsen

9.30

20. juli, 5. søn. eft. trinitatis

Dorthe G. Larsen

27. juli, 6. søndag eft. trinitatis
3. august, 7. søn. eft. trinitatis
10. august, 8. søn. eft. trinitatis

9.30

11.00

6. juli, 3. søn. eft. trinitatis
13. juli, 4. søn. eft. trinitatis

TULSTRUP

11.00
9.30
Iben J. Thomsen

9.30

17. august, 9. søn. eft. trinitatis

11.00
10.30

11.00

9.30

24. august, 10. søn. eft. trinitatis Michael Schelde
31. august, 11. søn. eft. trinitatis

Michael Schelde

11.00 på Himmelbjerget
9.30

7. september, 12. søn. eft. trinitatis
14. september, 13. søn. eft. trinitatis

J. Hanneslund

9.30

11.00

