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MIDT I ALT DET MENINGSLØSE
Af Erik Bredmose
I den forgangne sommer oplevede vi på tæt hold den meningsløse og afstumpede terror,
da en gal nordmand først
sprængte en bilbombe i regeringskvarteret i Oslos centrum
for derefter at tage ud på øen
Utøya og koldt og bestialsk
skyde og dræbe snesevis af unge mennesker.
Når sådan noget sker, rystes vi
dybt, og vi føler, hvordan utrygheden kravler ind på os. Vi står
med alle vore spørgsmål, som

ingen kan svare på, fordi det,
der er sket, er så fuldstændig
blottet for mening.
Vi oplevede, hvordan mennesker både i Norge og her i Danmark samledes i kirkerne efter
massakren, og det er et godt
sted at gå hen i en sådan situation. Ikke fordi vi her finder
svar på vore spørgsmål, men
fordi vi i kirken og dens budskab kan finde trøst og hente
fornyet mod til livet i vores
modsætningsfyldte verden.

I kirken sætter vi ord på livet i
hele dets bredde, højde og dybde. Her handler det ikke så meget om at finde svar på alle de
spørgsmål, vi tumler med; men
snarere om at finde veje i det,
der forekommer ufremkommeligt og uoverskueligt. I kirken
finder vi lys midt i mørket. Veje
og stier midt i det ufremkommelige. I kirken får vi forkyndt,
at der er en mening med livet,
selvom den af og til kan forekomme os at være meget langt
væk.
Når kirken ”kan” noget, der
hvor andre hjælpeforanstaltninger må melde pas, og hvor alverdens velmenende forklaringer ikke slår til, så skyldes det,
at den ikke beror på os selv, og
alt det vi selv synes og mener,
og alt det vi selv skal og kan,
men på det budskab, der lyder
her.
Kirken har både sit ord, evangeliet, der lyder til håb og trøst, og
kirken har sine ritualer, som vi
kan læne os op ad, når vi ikke
kan finde andet, der står fast.
Kirken er ikke blot for dem, der
er afklarede og stærke i troen.
Kirken er heller ikke blot for
dem, der har deres på det tørre.
Var den det, ville den nok bestå
af en meget lille forsamling.

Kirken har plads til os alle, og
evangeliet sætter aldrig nogen
uden for døren. I kirken kan vi
derfor komme med alt, hvad der
er os. Vi kan komme med både
tro og tvivl, vi kan komme med
vore spørgsmål, vi kan komme
med vore skrig efter mening, vi
kan komme med vores angst for
tomheden og intetheden.
Råbet efter mening og det åbne
spørgsmål, hvor Gud er henne i
trængsler og ulykke, har altid
haft hjemstedsret i det kristne
univers. Går vi til Bibelen, så
kan vi finde dette motiv gentagne gange. Se f.eks. Salme 22 i
Det gamle Testamente:
Min Gud, min Gud! Hvorfor
har du forladt mig? Du er langt
borte fra mit råb om hjælp og
fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer
ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro.
Min Gud, min Gud! Hvorfor
har du forladt mig? Netop disse
ord tog Jesus i sin mund, da han
hang på korset, og hans lidelser
var uudholdelige.
Vejen er med andre ord banet
for, at også vi kan komme med
alle vore nødskrig, når tvivl,
lidelse, sygdom og sorg raser i
os, når vi føler, vi står på kanten

af tomhedens og meningsløshedens afgrund.
Vi har tilmed fået en salme med
i salmebogen, der hjælper os
med at sætte ord på fortvivlelsen. Salmen hedder netop
”Midt i alt det meningsløse” og
er skrevet af nordmanden Svein
Ellingsen i 1978 og oversat til
dansk af Helge Severinsen.
Den salme blev sunget, da der,
som følge af tragedien i Norge,
blev holdt en TV-transmitteret
gudstjeneste i Københavns
Domkirke, og den gav særdeles
god mening i sammenhængen.
Det gør den i øvrigt også, når vi
synger den i vore egne kirker,
og her ikke mindst ved begravelser og bisættelser af unge og
yngre mennesker. Den hjælper
os med at sætte ord på vore
skrig, men vigtigst af alt, så peger den videre på det håb, vi
kan finde i troen på Gud, hør
blot sidste vers: ”Om vi sejrer
eller synker, / skal vort svage
liv dog bæres / gennem liv og
gennem død. / Gud, vi råber:
Du, som findes, / find os, red
os, lad din nærhed / blive lys i
tvivlens mørke.”
Vi bringer her salmen i hele
dens længde:

Nr. 636 i Den danske Salmebog
Midt i alt det meningsløse
Mel.: Harald Herresthal 1977

Midt i alt det meningsløse,
som vi møder her på jorden,
bliver hjertets skrig til bøn.
Gud, vi råber: Om du findes,
find os, red os, når vi synker
i vort eget tomhedsmørke.
Kom vort sprængte liv i møde!
Lad os i vor trængsel mærke:
Under alle dyb er du.
Lad os gribe dine løfter:
Ingen magt skal kunne skille
os fra kærlighedens almagt.
Skønt et ubesvaret »Hvorfor«
stadig dirrer i vort hjerte,
beder vi dig: Giv os tro,
tro på dig, som kæmper med os,
fyldt af kærlighed, i nærkamp
med det ondes magt i verden.
Om vi sejrer eller synker,
skal vort svage liv dog bæres
gennem liv og gennem død.
Gud, vi råber: Du, som findes,
find os, red os, lad din nærhed
blive lys i tvivlens mørke.
Svein Ellingsen 1978.
Helge Severinsen 1999.

KONFIRMANDUNDERVISNING
Så begynder konfirmandundervisningen igen for alle på 7.
årgang i Dover, Alling og Tulstrup sogne.
Alle konfirmanderne er nu samlet på Mølleskolen. Det betyder,
at konfirmanderne fra Dover,
Alling og Tulstrup sogne (dvs.
alle de, der har gået på
Bjedstrup skole og Knudsøskolen) går sammen til undervisning i Tulstrup Præstegård.
Der er seks 7. klasser på Mølleskolen i det kommende år. Konfirmanderne fra 7. C, D og F
skal gå til undervisning om tirsdagen, mens 7. A, B, og E møder om onsdagen.

Konfirmanderne bliver hentet af
Ry-Bussen over for Mølleskolen ved indgangen til Ry kirke
kl. 8.00 og kørt ud til Tulstrup
Præstegård. Her bliver de hentet
igen, når undervisningen er slut.
Man er naturligvis også velkommen til selv at cykle eller
gå.
Selve undervisningen begynder
hhv. tirsdag den 30. og onsdag
den 31. august 2011.
Sognepræst
Erik Bredmose Simonsen
tlf. 86 89 14 17
e-post: ebs@km.dk

Undervisningen foregår i Tulstrup Præstegård.

KONFIRMATIONERNE 2012
i Tulstrup kirke:
Bededag den 4. maj kl. 10.00
i Dover Kirke:
søndag den 6. maj kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTER
Søndag den 25. september kl. 14.00 i Alling kirke
med efterfølgende kaffebord
og høstauktion i Beboerhuset.

Tag evt. noget af havens eller
markens afgrøder med: frugter,
blomster eller lignende med i
kirken. Ved kaffebordet efter
gudstjenesten holder vi auktion
over de medbragte gaver.
Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. (Man må meget
gerne komme, selvom man ikke
har nogen afgrøder at bringe).

Søndag den 2. oktober kl. 14.00 i Dover kirke
- Fælles for Dover og Tulstrup ”De Dover Spillemænd” vil
medvirke ved gudstjenesten og
bl.a. spille et musikstykke af
Erik Jensen fra Boes.
Man må meget gerne medbringe lidt fra årets afgrøder: en
blomst eller en kurv med frugt
eller lignende.
Kl. ca. 15.15 er der fælles kaffebord i Tulstrup Præstegård,
hvor ”De Dover Spillemænd”
også vil spille lidt for os.
”De Dover Spillemænd”

TYRKIET - og meget mere
DEN TEOLOGISKE AFTENHØJSKOLE
I TULSTRUP PRÆSTEGÅRD 2011/2012
Den kommende sæson i den
teologiske aftenhøjskole kommer til at beskæftige sig med
Tyrkiet med henblik på en rejse
til landet i slutningen af april
2012.
Tyrkiet har meget at byde på.
Det skal nu ikke bare handle
om Tyrkiet, der først blev oprettet som nationalstat og republik i 1923. Byzantium, Lilleasien og Anatolien er andre
navne for det landområde, der i
dag udgør Tyrkiet.
Området har en lang og spændende historie, der bl.a. indbefatter Paulus og den tidlige kristendom, det byzantinske rige
og den osmanniske stormagt.
Hovedstaden i landet er Istanbul, der tidligere hed Konstantinopel og før det igen Byzans.
Tyrkerne indtog Konstantinopel
i 1453, og gav byen navnet
Istanbul og gjorde den til hovedstad for det osmanniske imperium.
Byen ligger på begge sider af
Bosporusstrædet og dermed i
både Europa og Asien, og der-

med er der vist også givet et
signal om de spændinger landets historie har været fuld af.
Stadig den dag i dag anses Tyrkiet med sin placering som en
særdeles vigtig brik i samspillet
mellem Vesteuropa og Mellemøsten.
Rejsen vil gå til det vestlige
Tyrkiet samt naturligvis til
Istanbul, og det vil som ved alle
hidtidige rejser være sådan, at
man kun kan deltage i rejsen,
hvis man også har deltaget i
vinterens aftenhøjskole; hvorimod man sagtens kan være
med i aftenhøjskolen uden at
skulle deltage i rejsen.
Vi skal i vinterens løb arbejde
med antikken, Paulus, den tidlige kristendom, de store kirkemøder, der lagde den kristne
dogmatik fast, den store kirkesplittelse mellem vest og øst:
Rom og Konstantinopel, det
byzantinske rige, den ortodokse
kirke, islam, Kemal Atatürk, det
moderne Tyrkiet og formentlig
meget mere. Det er nok at tage

fat på. Måske finder vi en egnet
bog eller to, som vil blive foreslået til køb og fælleslæsning.
Vi gør os klogere på emnet gennem studiekredsarbejde og indbudte foredragsholdere.
Mødeaftenerne ligger som sædvanlig på onsdage kl. 19.30.
Indtil videre ligger følgende
mødeaftener fast:
onsdag den 28. september:
introduktion og optakt til emnet
og rejsen.
onsdag den 12. oktober:
studiekredsarbejde.
onsdag den 26. oktober:
Billedforedrag om Rembrandt
som bibelfortolker ved Kasper
Bro Larsen. (læs nærmere på næste
spalte)

Onsdagene den 28. sept. og 26.
oktober serveres både kaffe og
kage. Den 12. oktober tager
man selv kagen med.

Alle interesserede er som altid
velkomne!
Erik Bredmose

FOREDRAG
I TULSTRUP PRÆSTEGÅRD

onsdag den 26. oktober
kl. 19.30
Kasper Bro Larsen, lektor i Ny
Testamente på Århus Universitet

”Rembrandt
som bibelfortolker”
Rembrandt er kendt som en af
kunsthistoriens store illustratorer af det bibelske univers. Men
han er mere end det. I dette billedforedrag præsenteres nogle
af Rembrandts værker som
egentlige bibelfortolkninger.
Foredraget giver anledning til
at drøfte flere centrale spørgsmål: Hvordan vender og drejer
Rembrandt de bibelske fortællinger? Hvad er det, der fascinerer ham i det bibelske univers? Og hvordan gør han de
bibelske fortællinger nærværende for os?

SOGNEMØDER
I TULSTRUP PRÆSTEGÅRD
Så starter den nye sæson af sognemøder i Tulstrup præstegård.
Møderne holdes som altid fra
kl. 14 - ca. kl. 16.
Der serveres kaffe og blødt
brød for 20 kr.
Programmet for efterårssæsonen 2011 og foråret 2012 er følgende:

Torsdag den 1. september
Kirsten Lund og Klaus Østergaard Petersen, Tørring.
”Fortælling og billeder fra vores rejser og ophold i Nicaragua.”
Kirsten Lund er bl.a. med i Tulstrup Menighedsråd, og Klaus
Østergaard Petersen vil de fleste kende som chauffør for Rybussen, desuden er han pedel på
Knudsøskolen.
Kirsten og Klaus har arbejdet
for Ibis i Nicaragua og siden
besøgt landet igen.

Torsdag den 6. oktober
Rikke Lauritsen, Ry,
redaktionschef DR TRO:
”Om kirkestof på TV”.
Rikke Lauritsen har via sit arbejde for Danmarks Radio været med til at lave udsendelser
som ”De omvendte” og ”Bertelsen på Caminoen”. Den 6. oktober vil hun fortælle mere om sit
arbejde med DR TRO-redaktionens eksisterende - og kommende – produktioner på radio,
tv og web, samt sætte spot på
nogle af de overvejelser, der
ligger bag.

Torsdag den 3. november
Birthe og Per Andersen, Ry.
”Fra skibsdreng til folkepensionist” – erindringer, viser og
musik”.
Per Andersen var ude at sejle
som skibsdreng som ung. Han
vil fortælle om sine oplevelser
både dengang og siden. Birthe
Andersen vil akkompagnere
fællessang undervejs på harmonika.

Fredag den 25. november
Adventsmøde på Tulstrup kro.
*********
Torsdag den 5. januar

Torsdag den 2. februar
Peder Porse, Svejstrup Enge,
Ry, byrådspolitiker, jæger og
Blicher-entusiast
”Blicher i Søhøjlandet samt
oplæsning på jysk”.

Ole Toftdahl, Ry,
højskoleforstander

Torsdag den 1. marts

”Højskole før og nu”.

ikke på plads endnu.

Ole Toftdahl har nu efterhånden
nogle år på bagen som forstander for Ry Højskole. Inden han
kom til Ry, var han i mange år
lærer på Testrup Højskole, så
han er en erfaren mand, når det
gælder den danske folkehøjskole. Hvad var ideen bag og perspektiverne i højskolearbejde i
begyndelsen, og holder det stadig i 2011 og frem?

Heldagsudflugt
– mere herom senere.

Med venlig hilsen
Lise og Knudåge Knudsen
samt Erik Bredmose

Arkivfoto

DET SKER
september - oktober
Søndag d. 28. august kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
på Himmelbjerget
Torsdag d. 1. september kl. 14.00
Sognemøde
i Tulstrup Præstegård

KIRKERNE PÅ NETTET
Dover kirke:
dover.folkekirken.dk
Alling kirke:
allingkirke.dk
Tulstrup kirke:
tulstrupkirke.dk

Søndag d. 25. september kl. 14.00
Høstgudstjeneste i Alling kirke

Ry kirke:
rykirke.dk

Onsdag d. 28. september kl. 19.30
Teologisk aftenhøjskole
i Tulstrup Præstegård

Sct Sørens kirke, Gl. Rye:
glryekirke.dk

Søndag d. 2. oktober kl. 14.00
Høstgudstjeneste i Dover kirke
ca. kl. 15.15: Fælles kaffe i
Tulstrup Præstegård og musik
med ”De Dover Spillemænd”
Torsdag d. 6. oktober kl. 14.00
Sognemøde
i Tulstrup Præstegård
Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30
Teologisk aftenhøjskole
i Tulstrup Præstegård
Onsdag d. 26. oktober kl. 19.30
Tulstrup Præstegård: Foredrag
ved Kasper Bro Larsen.

Låsby kirke:
Laasbykirke.dk

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

FRILUFTSGUDSTJENESTE
PÅ HIMMELBJERGET
søndag den 28. august kl. 11.00
Fællesarrangement for
Låsby, Gl.Rye, Ry,
Dover, Alling og Tulstrup sogne
Musik: ”Shades of Blue”

GUDSTJENESTER
DOVER

ALLING

14. august, 8. sønd. efter trinitatis

9.30

11.00

21. august, 9. sønd. efter trinitatis

11.00

TULSTRUP

9.30
11.00

28. august, 10. sønd. eft. trinitatis
4. september, 11. sønd. eft. trinitatis

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget
Ry, Låsby, Gl. Rye, Dover, Alling, Tulstrup
---

---

9.30

11. september, 12. sønd. eft. trinitatis
18. september, 13. sønd. eft. trinitatis

--Dorthe G. Larsen

11.00

9.30
14.00
Høstgudstjeneste
Kaffe og høstauktion i beboerhuset

25. september, 14. sønd. eft. trinitatis

10.30

14.00
2. oktober, 15. sønd. eft. trinitatis

9. oktober, 16. sønd. eft. trinitatis
16. oktober, 17. sønd. eft. trinitatis

Høstgudstjeneste
med De Dover
Spillemænd.
Efterflg. kaffe i
Tulstrup Præstegård

Se Dover
kirke

11.00

9.30
9.30
J. Hanneslund

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

