KIRKEBLAD
FOR DOVER

- ALLING - TULSTRUP SOGNE

13. ÅRGANG NR. 3

APRIL

2011

KONFIRMANDER OG GAMLE ORD
Hvilket ord er i grunden ældst: barmhjertighed eller hest?
Af Erik Bredmose, sognepræst

De ord vi hører i kirken er gammeldags og handler ikke om
mennesker, der lever nu i 2011.
Sådan sagde én af konfirmanderne, da vi i forbindelse med
undervisningen kom til at snakke om de ord, vi hører i gudstjenesterne, og der var tydeligvis
tilslutning til den opfattelse fra
flere af de andre på holdet.
Det er altid herligt, når konfir-

manderne pludselig selv spiller
ud, og vi får gang i en diskussion, der ikke på forhånd er programsat og forberedt. Så handler det om at gribe bolden, mens
den er i luften, for så er der
nemlig som regel noget på spil.
Vi kan komme vidt omkring i
sådan en diskussion, og forleden var der endog én af konfirmanderne, der nærmest mente,
at det danske sprog som sådan
var ved at blive lidt gammel-
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dags, og nok slet ikke vil bestå i
fremtiden. Vi kommer alle til at
tale engelsk, og det kan vi ligeså godt indstille os på med det
samme. Det synspunkt var jeg
nu ikke enig i.
Men det spørgsmål skal ikke
diskuteres her.
Nej langt mere interessant er
konfirmandernes opfattelse af,
at kirkens sprog er gammeldags.
Jeg har hørt synspunktet før, og
jeg er ikke døv over for, hvad
det er, de unge mennesker siger
hermed. Jeg kan for så vidt ganske godt forstå dem – og jeg
mener også at kunne huske at
jeg selv, da jeg var i konfirmations-alderen mente noget lignende.
Ud med de gammeldags ord?
Nu bliver en sådan diskussion
jo temmelig abstrakt, hvis ikke
der også kommer konkrete eksempler på bordet. Og vi måtte
derfor have lidt rede på, hvad er
det for ord konfirmanderne tænker på, når de finder dem gammeldags og ligegyldige. Og se,
her bliver det spændende, for
nogle af de ord det handlede om
var ord som: barmhjertighed, forsoning, tilgivelse, synd og nåde.

Og spørgsmålet er jo så, om vi
så bare kan smide den slags ord
helt ud eller evt. erstatte dem
med nogle andre, der er mere
moderne.
Det er jeg ikke så sikker på, at
vi kan uden at en stor del af ordenes betydning går tabt.
Vi bliver med andre ord nødt til
at lære ordenes betydning, hvis
de skal kaste mening fra sig.
Og det med at lære nye ord, det
har både konfirmanderne og
alle vi andre jo måttet gøre lige
fra vi var helt små hver eneste
dag, for vi er jo ikke født med
at kunne alle de ord, vi kan.
Vi lærer til stadighed nye ord,
der lægger sig til dem, vi kan i
forvejen, og alle de ord, vi kan
og bruger er med til at gøre vores verden større. For det er jo
langt hen sådan, at vores verden
er lige så stor, som vi har ord til
at hæfte på den.
Hesten ser ikke en stær.
Lad os som eksempel tage hesten, der går rundt i sin fold på
marken. Den lever i en meget
lille verden og savner formentlig ikke noget – og hvis den
gør, så ved den det nok ikke.
Og når den sådan går omkring
der, så går den ikke og tænker,
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hov, der er der en mælkebøtte
og der er der en fugl, det er da
vist en stær.
Nej, for hesten er stæren bare
noget der er, og mælkebøtten er
ingen mælkebøtte for den, men
bare noget spiseligt, som straks
ryger gennem munden og ned i
maven for senere at komme ud
af den anden ende som en pære.
Anderledes med os mennesker.
Hvis vi ved noget om botanik
og har lært nogle hertil hørende
ord, kan vi måske finde på at
sige: Der står sandelig en blomstrende mælkebøtte – aha, altså
en Løvetand. Det er jo en staude med pælerod, og vi kan
yderligere beskrive den ved at
sige, at den har hule stængler og
rosetstillede blade.
Verden bliver større.
Måske vil konfirmanderne og
andre nu mene, at det da er helt
ligegyldigt at vide den slags;
men på den anden side, må enhver vist indrømme, at verden
bliver større desto mere vi ved
om den, og jo flere ord vi har til
at beskrive den med.
Mælkebøtten var bare et hurtigt
eksempel, og enhver kan jo forsøge at overføre eksemplet på
områder af tilværelsen, som

man selv er mere interesseret i
end andre.
Det korte af det lange er altså,
at verden skal opdages, og vi
skal have sat ord på det, vi ser,
så vi også kan forstå den. Vi er
simpelthen nødt til at have sat
ord og benævnelser på alt det,
der omgiver os, for at vi kan
finde vej og forstå vores verden.
Sådan er det for ethvert lille
barn, og sådan er det for os alle.
Kommet så vidt må vi altså sige, at kirkens ord også er nogen, der skal læres, hvis de skal
sige os noget, og oven i købet
sige os noget meget vigtigt.
Lønner det sig at lære
de gamle ord?
Det blev sagt af konfirmanderne, at kirkens ord både er gamle
og gammeldags; og ja, gamle er
de da.
Men lad os lige prøve at stoppe
op og tænke os om, for ord som
hest eller hund eller blomst, er
jo formentlig mindst lige så
gamle som ordene forsoning,
tilgivelse og barmhjertighed,
som kirken altså bruger.
Og vi bruger jo stadig frejdigt
og igen og igen ordet hund og
hest, og ingen går i baglås af
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den grund – ja, ikke en eneste
konfirmand har sikkert overhovedet overvejet at begynde at
skifte den slags gamle ord ud.
Vi må altså også lære kirkens
gamle ord. Og jeg er helt overbevist om, at det oven i købet
lønner sig ganske godt at gøre
det.
De vigtigste ord.
De ord vi bruger i kirken er gode og stærke ord, og på mange
måder bærende for det liv, vi
lever med hinanden. Lad os bare igen nævne ord som: kærlighed, barmhjertighed, tilgivelse,
forsoning og nåde. Hvem ville
dog leve uden den slags store
og stærke ord?

Vi kan ikke gennemgå alle ordene her og finde deres betydning; men det er i virkeligheden
også helt unødvendigt, for det
er som nævnt den slags ord, der
udfoldes i vore kirker landet
over søndag efter søndag.
Det er ord, der udtrykker alt
det, der er allervigtigst i vort
liv, både det vi lever hver for
sig, og det vi lever sammen, og
det er netop det liv, der er sagen
og anliggendet i vore gudstjenester i de tekster fra Bibelen, vi
hører læst op, i de salmer, vi
synger og i de prædikener præsterne holder.

Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme,
svalen melder trindt på jord:
Frostens tid er omme!
Land og hav og lundens træ'r
herligt prydes fjernt og nær.
Nye skabningsunder!
Kraft på ny vort legem får,
lægt er nu vort hjertesår
i de glade stunder.
Den danske salmebog nr. 721
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BEATLES-GUDSTJENESTE I RY KIRKE
show sammen, der viste alle de
ting, vi har brug for at bede om
hjælp til. Krig, ødelæggelser, vi
menneskers ubetænksomhed og
alverdens naturkatastrofer.
”Help!”

Tekst: Søs Nielsen, Alken

Ole og jeg tog toget fra Alken
og var i Ry kl.18.45. Vi småløb
hele vejen op til kirken og nåede lige at sætte os på de sidste
tomme pladser, helt oppe på
anden række.
Dorthe Gudmund Larsen var i
færd med at dele fyrfadslys ud,
som vi senere selv skulle tænde.
Så gik det ellers i gang.
På det store lærred, der var
hængt op i korbuen, så vi nøgne
menneskekroppe blive forenet
under vand til tonerne fra
”Because” fra forestillingen
”Across the universe”. - Because the world is round it turns
me on ..........
Derefter havde Peter Tast
(ungdomspræst), som stod for
selve gudstjenesten, sat et dias-

Prædiken handlede om kærlighed og om den lange snoede vej
til kærligheden. Hvor vigtigt det
er at række ud efter hinanden
og give hinanden tryghed og
hjælp og sammen gøre verden
til et bedre sted at leve i. ”With
a little help from my friends” –
fordi ”All you need is love”.

Med tændte fyrfadslys gik både
børn og voksne op til døbefonden, hvor vi fik et stykke brød
og dyppede det i vinen, til lyden
af ”Come together” og til sidst
sang vi alle med på teksten, der
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rullede hen over lærredet: ”Let
it be”. Smukkere kunne det ikke
gøres.
Da vi forlod kirken, fornemmede jeg, at både vi inkarnerede
Beatles fans fra 60’erne og alle
dem, der er kommet til i kølvandet - børn og børnebørn, gik
derfra med det, det hele drejer
sig om, nemlig alvor, kærlighed
og varme.
Tak til sognets præster der aldrig er bange for at prøve noget
nyt, så længe gudsbudskabet
holder.

altergang
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KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR

Bob Dylan gudstjeneste
i Dover kirke
onsdag den 16. marts
Tekst:
Else Marie Karlsen, Svejstrup

Da jeg så annonceringen af musikgudstjeneste med Bob Dylan
sange blev min interesse straks
vakt, selvom jeg tænkte, om nu
også et sådant arrangement mon
ville have den store opbakning.
Bob Dylan har jo igennem de
sidste mange årtier været kendt
for sin rockmusik, ballader og
protestsange, ofte med et kontroversielt og provokerende indhold, men altid engageret og
nærværende i sit budskab.
Jeg overvandt mine modforestillinger og mødte op i kirken
med forventning om at få en
god oplevelse. Mange folk "fra

fjern og nær" fyldte kirkerummet og det trykte program blev
interesseret nærstuderet og
kommenteret.
De valgte Bob Dylan sange var
fra 1980’erne, en periode hvor
Dylan var meget religiøs søgende, hvilket også kom til udtryk i
hans tekster.
De valgte fælles salmer var alle
af nyere dato og harmonerede
rimelig godt med det univers
Dylan tog os med ind i, dog var
de fleste af salmerne ikke særligt kendte og var derfor svære
at synge med på. Mange af de
fremmødte havde sandsynligvis
større kendskab til Dylans sange.
”Knockin' on Heaven's Door”
var indledningen til gudstjenesten. Her synger Bob Dylan
med en inderlighed, der er dybt
rørende og vedkommende og
selvom jeg ofte har lyttet til netop den sang, fik den her en dybere og mere gribende mening
for mig.
Den vekselvirkning der var
mellem Dylans tekster og de
valgte fællessalmer samt teksterne fra det Gamle- og Nye
Testamente, som Bredmose læ-
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ste, blev nærværende og autentiske og gjorde, at aftenen blev
til en oplevelse, der rækker
langt ind i hverdagen.
En urolig og omskiftelig verden
giver ofte næring til menneskets
medfødte tvivl, uro og manglende tro og dog gives der stunder, hvor livet beriges og man
føler Guds nærhed, eller sagt
med Dylans ord:
You have given all there is to give
What can I do for You?
You have given me live to live
What can I do for You?
I know all about poison,
I know all about fiery darts
I don't care how rough the road is,
show me where it starts
Whatever pleases You,
tell it to my heart.
Well, I don't deserve it,
but I sure did make it through.
What can I do for You?

Oversat til dansk:
Du har givet mig alt der er at give.
Hvad kan jeg gøre for dig?
Du har givet mig et liv at leve.
Hvordan kan jeg leve for dig?
Jeg ved alt om gift,
alt om brændende pile.
Jeg er ligeglad med hvor barsk
vejen er,
vis mig hvor den starter.
Alt hvad der glæder dig,
sig det til mit hjerte
Godt, jeg fortjener det ikke,
men jeg er sikker på at gennemføre.
Hvad kan jeg gøre for dig?

Aftenen afrundedes med Dylans
”The times they are a' changin'”, (Tiderne er under forvandling), hvor publikum lod
sig medrive af musikken og stille sang med.
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Ballade om Gud
2011
Folkeligt sommermøde
i Hammerum 31.juni-3.juli
Kasper Støvring, kultur- og litteraturforsker
Den nationale sammenhængskraft
Om den protestantiske kristendoms betydning
for det nationale fællesskab
Thomas Frank, domprovst, Viborg
Findes den retfærdige krig?
Hvordan kan eller skal man i dag som evangelisk-luthersk
kristen forholde sig til brugen af militær magt?
Film: Hævnen
(Instr.: Susanne Bier, 2010. Vises i Ikast Bio)
Oplæg v. Knud Riis, sognepræst, Lintrup
Steffen Ravn Jørgensen, domprovst, Helsingør
Uden Rødder?
Er Europas kristne kulturarv ved at tørre ud?
Ditte Krøgholt, Århus
fortæller Dostojevskijs ”Rodion Raskolnikov”
- også kaldet ”Forbrydelse og straf”
Mikkel Crone Nielsen, frimenighedspræst, Ryslinge
Sang ½ timen Nogle sange om frihed
Morten Kvist, valgmenighedspræst, Herning
Grundtvig - igen, igen!
Om den kristne tros tilblivelse og vækst i et menneske.
Erik Bredmose, Sognepræst Dover-Alling-Tulstrup
Morgensang
Herudover gudstjeneste, højskolesang m.m.
Program og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Sognepræst Erik Bredmose - eller på: balladeomgud.dk
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DET SKER
SOGNEUDFLUGT
TIL ESBJERG
Torsdag d. 28. april kl. 9.00.
Afg. fra Tulstrup præstegård.
Besøg i Hjerting kirke, der blev
indviet i 1992. Hjerting kirkes
meget flotte udsmykning er lavet af Robert Jacobsen.
Turen går selvfølgelig også til
Esbjerg havn og omkring de
fire hvide mænd.

PÅSKE 2011
GUDSTJENESTER
I PASTORATETS KIRKER

Skærtorsdag d. 21. april:
- Nadverens indstiftelse Kl. 10.30 i Alling kirke
Langfredag d. 22. april:
- Jesu korsfæstelse og død Kl. 10.30 i Tulstrup kirke

Middag på Hjerting Badehotel,
med udsigt ud over Ho Bugt.
Pris for middag: 168,- kr.

Påskedag d. 24. april:
- Kvinderne ved graven Kl. 9.30 i Alling kirke
Kl. 11.00 i Dover kirke

Tilmelding til
Knudåge Knudsen
tlf. 86 89 11 04

2. Påskedag d. 25. april:
- Kvinderne ved graven Kl. 10.30 i Tulstrup kirke
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DET SKER
TULSTRUP SOGN

ALLING SOGN

LITURGISK GUDSTJENESTE
I TULSTRUP KIRKE

FORÅRSKONCERT
I ALLING KIRKE

Langfredag d. 22. april kl. 10.30

søndag d. 8. maj kl. 19.30

Liturgisk gudstjeneste fælles for
Dover - Alling og Tulstrup.

Klassisk musik i sommernatten

Tekstlæsninger af Jesu Kristi lidelseshistorie, læst af lægfolk fra sognene, vekslende med kor og menighedssang.
”Tulstrupkvartetten”, der består af
Gert Bonde Nielsen, Anders Mygind, Eva Brow Simonsen og
Lone Adamsen medvirker.
På orgel: Tyt Kirkeby.

med de lokale musikere
Jonathan Slaatto - bratch
og Sanna Ripatti - cello
Parret er medlemmer af
”Ensemble MidtVest”, som for
en måned siden blev nr. 3 i P2`
kammermusikkonkurrence.
Gratis adgang.

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 6 gange årligt
Feb.- Apr. - Jun. - Aug. - Okt. - Dec.
Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 82 09 49
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GUDSTJENESTER
DOVER

17. april, Palmesøndag

ALLING

11.00

21. april, Skærtorsdag

9.30
10.30
10.30

22. april, Langfredag
24. april, Påskedag

Liturgisk

11.00

9.30

25. april, 2. Påskedag
1. maj, 1. søndag efter påske

10.30
10.00
Konfirmation

9.30

8. maj, 2. søndag efter påske
15. maj, 3. søndag efter påske

TULSTRUP

J. Hanneslund

9.30

11.00
10.00

20. maj, Bededag

Konfirmation

22. maj, 4. søndag efter påske

11.00

29. maj, 5. søndag efter påske
2. juni, Kr. himmelfartsdag

9.30

11.00

11.00

9.30

9.30
Dorthe Larsen

5. juni, 6. søndag efter påske
12. juni, Pinsedag

9.30

Holger Knudsen Holger Knudsen

9.30

13. juni, 2. Pinsedag

11.00
10.30

Dover-Alling-Tulstrup sogne
Sognepræst: Erik Bredmose Simonsen,
Præstebakken 11, 8680 Ry. Tlf. 86 89 14 17 e-mail: ebs@km.dk
Organist: Tyt Kirkeby, tlf.: 86 89 19 20
Kirkesanger: Gert Bonde Nielsen, tlf.: 86 94 66 34

