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SKRIFTEN PÅ VÆGGEN
Prædiken i Alling kirke v/ Michael Schelde
Verden
Vi har netop været vidne til et
præsidentvalg i USA. Det har
givet os et indblik i et land med
modsætninger. Der har været
reportager om den dybeste fattigdom i verdens rigeste land.
Mennesker der er faldet hele
vejen ned gennem systemet, og
hvor det nu blot drejer sig om
overlevelse. Men vi har også
oplevet mennesker med stor

veneration for landet, og vi har
set fantastiske naturområder
nærmest som postkort.
Danmark
I Danmark møder vi også mennesker, der er ensomme og fattige. Korshæren har netop her i
efteråret haft 100 års jubilæum.
Det er en evig udfordring at
holde fast i opmærksomheden
over for de udstødte, hjælpeløse

og ensomme og ikke blot koldt
fremhæve, at det så sandelig er
deres egen skyld. Så de mørke
sider har vi også i Danmark.
Men vi har også et postkort
Danmark. Det oplevede jeg første gang Erik Bredmose kørte
mig rundt i de tre sogne Dover,
Alling og Tulstrup. Og jeg oplevede den ene skønne udsigt
efter den anden og tydeligt husker jeg det flotte og næsten
stillestående billede af Alling
Kirke der oppe på bakken, da vi
kørte fra Laven mod Alling.

Alling
Og nu er vi her. Nu er det ikke
blot det ydre blik på den skønne
kirke med dens kampesten og
kirkegården deroppe på bakken.
Nej, nu er vi kirken af levende
stene. Vi sidder her som mange
generationer før os. Vi sidder
her med de samme udfordringer; de samme spørgsmål til
livet og døden.
Og vi sidder med blikket rettet
mod Alling kirkes meget særprægede Altertavle, der rummer
en hel verden af spørgsmål.
Hvorfor kun tekst? Ingen billeder?

Sammen med altertavlen træder
vi lige ind i spørgsmålet om det
er teksten, der skaber troen. Er
det teksten der skaber troen?
”Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Den, der hører mit ord og
tror ham, som har sendt mig,
har evigt liv og kommer ikke
for dommen, men er gået over
fra døden til livet”.
Dagens tekst er til dom. Den,
der hører ordet og tror har evigt
liv.
Altertavlen
Vores altertavle er skabt i det,
vi kalder ortodoksiens tid. Her
var overbevisningen, at bogstaven skaber troen. Sola Scripturum kaldte Luther det. Det betyder kun Skriften – altså blot
Skriften læses, så virker den så
at sige.
Skriften alene. Det er en af de
diskussioner vi har med mennesker fra andre religioner.
Spørgsmålet om vi blot kan tage bibelen eller for den sags
skyld vor Altertavle med ud af
kirken og holde teksten op over
for vore medborgere og andre
trossamfund og slå fast, at de
skal holde, hvad der står skrevet.
”Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Den, der hører mit ord og

tror ham, som har sendt mig,
har evigt liv og kommer ikke
for dommen, men er gået over
fra døden til livet”.
Nej, Skriften skal høres og tros.
Den læses med bekendelsen
som fortegn.
Skrift og bekendelse
Vi er ikke alene med det
spørgsmål om Skriftens troværdighed. Den diskussion havde
Grundtvig med sig selv i 18251826.
Går vejen til faderen gennem
skriften eller er det gennem vore forfædre her i Alling, og vor
fælles trosbekendelse, der har
lydt her i århundreder, at vi tror
Sønnen og med ham Faderen?
Ja, det er det sidste, siger
Grundtvig. Grundtvigs pointe
er, at vi kan læse i Bibelen,
hvad Jesus har lært, mens det er
ved menighedens trosbekendelse, at Kristus fremstår troværdig.
Trosbekendelsens tro er den
kristendom, der er blevet troet i
verden, Danmark og Alling.
Altså den kristendom, der har
erfaringens vidnesbyrd. Trosbekendelsen har lydt i århundreder lige her, hvor vi er, også før
man kunne læse og skrive. Ånden er og har været virksom før

bogstaven. Den lange kæde af
bekendende troende før os er
udtryk for åndens virke og dermed troen på Sønnen og Faderen.
”…det er i Trosbekendelsen,
som vi finder i alle kristne Menigheder, som også vi hver især
har bekræftet ved Dåben at vort
tilhørsforhold til Sønnen og Faderen er blevet bekræftet… ”

Vi får hjælp til det gennem fortællingerne om ham, som viste
os hen til Gud Fader for som
teksten lyder: ”Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også”. Så sættes vi ind under bekendelsens ord, hvor vi bliver
til gennem relationen til Sønnen
og Faderen og herigennem får
vi kræfter til at bære hinandens
byrder.

Derfor kan vor smukke Altertavle ikke stå alene, den må ses
i sammenhæng med døbefonten
– i spændingen mellem bekendelsen og skriften. Derfor skal
vi også med troen læse bogen
altså Bibelen.
Vi skal ikke finde kirken i skriften, men skriften i kirken – i
den bekendende menighed. Her
skal den ligge på Alteret, og
herfra skal den fortolkes. Derfor
kan og skal vi ikke tage skriften
eller vores Altertavle med ud og
slå andre i hovedet med den.

Vi kom ind i kirken som tilhørere og blev til dagens menighed i Alling og nu myldrer vi
ud fra stenkirken som levende
stene, der går ind i verden med
det glade budskab: Dine synder
er dig forladt! Du er et frit
menneske! Så løft dit hoved lad
livet strømme gennem dig og
næsten.
Amen

Verden
Når vi således går ud af kirken
så er det ikke med skriften i
hånden, men derimod med
skriften skrevet i vore hjerter,
som udtryk for, at vi selv må
træde næstekærlighedens stier
her i 2012.

Michael Schelde

Prædikenteksten: Johannesevangeliet 5,17-29
Jesus sagde til dem: »Min fader
arbejder stadig, og jeg arbejder
også.« Derfor var jøderne endnu
mere opsat på at slå ham ihjel; for
ikke blot brød han sabbatten, men
han kaldte også Gud sin fader og
gjorde sig selv Gud lig. Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig
siger jeg jer: Sønnen kan slet intet
gøre af sig selv, men kun det, han
ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen
og viser ham alt, hvad han selv
gør; og han skal vise ham endnu
større gerninger, så I skal undre
jer. For ligesom Faderen oprejser
de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende,
han vil. Faderen dømmer heller
ingen, men hele dommen har han
overdraget til Sønnen, for at alle
skal ære Sønnen, ligesom de ærer

Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har
sendt ham. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord
og tror ham, som har sendt mig,
har evigt liv og kommer ikke for
dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig
siger jeg jer: Den time kommer, ja,
den er nu, da de døde skal høre
Guds søns røst, og de, der hører
den, skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har
han også givet Sønnen at have liv i
sig selv. Og han har givet ham
magt til at holde dom, fordi han er
Menneskesøn. I skal ikke undre jer
over dette, for den time kommer,
da alle de, der er i gravene, skal
høre hans røst og gå ud af dem –
de, der har øvet det gode, for at
opstå til liv, men de, der har gjort
det onde, for at opstå til dom.«
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TOLV GODE GRUNDE TIL AT GÅ I KIRKE
Og hvorfor er det så lige, det er
en god ide at gå i kirke? Domprovst i Odense, Henrik WighPoulsen, giver i bladet "Dansk
Kirketidende" følgende tolv gode grunde:

4. Døden er altings grænse.
Men i kirken får du at vide, at
det er den så ikke alligevel. Det
gør godt at høre. Især når du
synes, at tunge døre er gledet i
mellem dig og en du mistede.

1. Det Jesus fortæller dig, er
ikke noget du kan sige dig selv.
Derfor glemmer du det let. Og
derfor skal du huskes på det
med jævne mellemrum. En
gang om ugen er meget passende.

5. Du fylder meget i din egen
verden. Alt for meget. I kirken
hører du, at der står en anden
lige ved siden af dig, som har
brug for dig. Du hører, at du
ikke er hovedpersonen i dit eget
liv.

2. Bekymringer og spekulationer har det med at tårne sig op
omkring os, så vi ikke kan se
klart. Når du går i kirke, føres
du op på et højt sted, hvor du
igen kan se langt.

6. Når vi går i kirke, er det ikke
for at udvikle os, men for at afvikle os. Godt at vide, at vi IKKE skal kunne det hele og lidt
til. Godt at vide, at det hele ikke
afhænger af charme, selvtillid
og lækkert hår. Godt at vide, at
vi er gode nok, som vi er.

3. Når du er kørt fast i daglige
rutiner og de sædvanlige måder
at gøre alting på, kan der pludselig komme en ny vej til syne,
som fører dig nye og overraskende steder hen.

7. Til bords med Jesus - ved
søndagens nadver - er der plads
til alle. Også luderne, landsforræderne og dem, de andre ikke
gider lege med. Mon så ikke der
også er en bette plads til dig?

8. Du kan bruge dage på at fortælle dig selv, at du er en idiot,
der ikke dur. Om søndagen kan
du i en hel time, eller deromkring, høre en røst, der kalder
på dig. En røst af en der tror på
dig, vil noget med dig - ja, ligefrem finder dig dyrebar.

9. Det går rigtig, rigtigt hurtigt
rundt omkring. Mængden af
informationer fordobles nu ca.
hver 18. måned. Ret meget når
man tænker over det. I kirken
gør vi stort set, som vi har gjort
de sidste 2000 år. Det giver ro
på.

10. Når du nu går og bilder dig
selv ind, at du bliver snydt for
både det ene og det andet, så er
det godt og nyttigt at gå et sted
hen, hvor du bliver gjort opmærksom på alt det, du har fået.
Og alt det, du dagligt får.
11. I gudstjenesten trænger du
ind i et mysterium. Du får fingrene ned i nogle dybere lag og
bliver en lille smule klogere eller visere - hver gang. Det tager selvfølgelig tid. Men inde i
kirkens rum har vi tiden for os.

12. Og så smager søndagsfrokosten bare meget bedre efter en
gudstjeneste. Prøv selv!

KIRKESANGER FASTANSAT
kesanger det meste af sit liv,
derudover synger hun både kirke- og liedkoncerter og er tilknyttet flere kor.
Vi er glade for, at Kamma Bidstrup kan fortsætte som kirkesanger hos os, og vi ser frem til
et godt samarbejde.

TAK TIL GERT
Fra den 1. december 2012 er
Kamma Bidstrup fastansat kirkesanger i vore tre sogne.
Kamma har det seneste år afløst
kirkesanger Gert Bonde Nielsen, som har haft orlov.
Gert har valgt ikke at komme
tilbage, hvorfor vi har ansat
Kamma Bidstrup.

Kamma er uddannet klassisk
sanger fra det Jyske Musikkonservatorium og underviser som
sang- og taletekniklærer i
Horsens under Løgumkloster
Kirkemusikskole.
Kamma Bidstrup har været ansat som kirkekorsanger og kir-

Samtidig vil vi gerne sige mange tak til Gert Bonde Nielsen
for 17 års kirkesang, som har
glædet os alle i de tre kirker.

Gert Bonde Nielsen - her sammen med
organist Tyt Kirkeby

DET SKER
Tulstrup præstegård
SOGNEMØDER

Torsdag d. 7. marts kl. 14.00
Foredrag ved forfatterparret
Karin Thorlacius
og Carsten Hansen, Jaungyde

Torsdag d. 3. januar kl. 14.00

”Nazismens rødder”

Dorte Haubek, professor ved
Aarhus tandlægeskole.

Med udgangspunkt i spændingsromanen ”Den endelige
løsning”, som er udkommet på
forlaget Mellemgaard den 5.
oktober 2012 vil forfatterne Karin Thorlacius og Carsten Hansen trække forhold frem, som
har betydning for udviklingen
af nynazismen i Europa i dag
bl.a. konflikten mellem sudetertyskerne og tjekkerne.
Forfatterne vil desuden fortælle
om romanen, og om hvordan
man skriver en roman, når man
er to om det.
Efter foredraget, der varer lidt
over en time, vil der blive mulighed for at stille spørgsmål.

”Oplevelser og beretninger fra
et liv som forsker gennem 20 år”
Dorte Haubek har været ansat
som underviser og forsker ved
tandlægehøjskolen gennem de
sidste 20 år. Hun har i denne
periode været involveret i adskillige forskningsprojekter,
bla. i Marokko og Ghana.
Dorte vil fortælle om sine oplevelser fra forskningsarbejdet,
som er gennemført under forhold med store forskelle i
sprog, levevilkår, samfundsvilkår, kultur og religion.

Torsdag d. 5. februar kl. 14.00
Otto Andersen,
tdl. højskolelærer, Grønnevej,
”Landskabet om vinteren her
på egnen”

Sæsonen afsluttes med
en udflugt i foråret.
Nærmere herom senere.

DET SKER
Tulstrup præstegård
Dover sogn
TEOLOGISK
AFTENHØJSKOLE
Vinterens emne:
Søren Kierkegaard

JULEKONCERT
I DOVER KIRKE
Søndag d. 16. december
kl. 19.00

Onsdag d. 9. januar kl.19.30

med Alkenkoret og
Skanderborg mandskor

Freddy Jensen, sem.lektor, Ry
”Hør, hør, hør Mozarts Don
Juan”
Det musikalsk erotiske som eksistensform

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

I DOVER KIRKE
Torsdag d. 31. januar kl. 17.30

Onsdag d. 23. januar kl. 19.30
Ole Morsing, lektor i idéhistorie,
Aarhus Universitet
”Etikeren”

Fyraftensgudstjeneste, hvor Dover menighedsråd efterfølgende
inviterer til fællesspisning i det
nye Kirkehus.

Der er flere foredrag i støbeskeen. De vil blive annonceret gennem Nyhedsbrevet fra Erik
Bredmose

Tulstrup sogn

Tilmed dig nyhedsbrevet og få en
melding om møder, arrangementer
og gudstjenester m.m.
Man kan til enhver tid blive slettet
igen, hvis man ønsker det.
Send en e-mail til ebs@km.dk og
skriv evt. blot: ønsker nyhedsbrev.

Erik Bredmose

JULEKONCERT
I TULSTRUP KIRKE
tirsdag d. 11. december kl. 19.30
med ”Knudsøkoret”,
under ledelse af Lisbeth Sangill.

DET SKER
Alling sogn
ADVENTSGUDSTJENESTE
I ALLING KIRKE
1. søndag i advent , d. 2. dec.
kl. 16.00
Line Kajali Madsen
fra Fiirgårde
medvirker med sang og guitar

NYTÅRSGUDSTJENESTE
den 31. december kl. 11.00

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
Præstesekretær
Birthe Østergaard Andersen
Tlf. 86 89 13 50
e-mail: band@km.dk
Åbningstider:
mandag - tirsdag - onsdag: kl. 9-12
torsdag: kl. 16-18
Organist:
Tyt Kirkeby,
tlf.: 86 89 19 20
Kirkesanger:
Kamma Bidstrup,
tlf. 86 21 55 34 - 20 19 83 27

I ALLING KIRKE
FÆLLES FOR
DOVER

- ALLING -TULSTRUP

Efter gudstjenesten tager vi afsked med det gamle år med et
glas champagne og et stykke
kransekage.

KIRKEBLADSREDAKTIONEN

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup,
tlf.: 86 89 09 19
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk
Birthe Madsen, Dover,
tlf.: 86 57 71 82
ibm.alken@mail.dk
Bente Klarskov, Alling,
tlf.: 86 89 33 15
benteklarskov@hotmail.com
Agnete Laursen Vig, Alling,
tlf.: 86 89 31 83
b.m.madsen@mail.dk
Kirkebladet udkommer 4 gange årligt
februar - maj - august - november
Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 820949

GUDSTJENESTER
DOVER

2. dec., 1. søndag i advent
9. dec., 2. søndag i advent

9.30

ALLING

TULSTRUP

16.00

10.30

11.00
9.30

16. dec., 3. søndag i advent

Dorthe Larsen

23. dec., 4. søndag i advent

10.30

24. dec., Juleaften

16.30

15.15

14.00

25. dec., Juledag

10.30

Se Dover

Se Dover

10.30

26. dec., 2. Juledag

Michael Schelde

11.00
fælles for
Dover-AllingTulstrup

31. dec., Nytårsaftensdag
6. jan., Helligtrekongers søndag

9.30

13. jan., 1. søn. efter H 3 K

11.00

31. jan. torsdag -

Kyndelmisse-gudstjeneste

Michael Schelde

9.30

17. febr., 1. søndag i fasten

11.00

17.30
efterflg. fællesspisning
i Kirkehuset

3. febr., Seksagesima
10. febr., Fastelavns søndag

9.30
10.30

20. jan. 2. søn. efter H 3 K
27. jan. 3. søn. efter H 3 K

11.00

10.30
9.30
11.00

11.00
9.30

Michael Schelde Michael Schelde

24. febr., 2. søndag i fasten
3. marts, 3. søndag i fasten

10.30
9.30

11.00

