KIRKEBLAD
FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

20. ÅRGANG NR. 4

SEPTEMBER 2018

Fru Zebedæus og
hendes sønner
Prædiken ved friluftsgudstjeneste
på Himmelbjerget den 26. august 2018

		 Af sognepræst Erik Bredmose
Lad mig bare sige det med det samme:
Jeg er ret vild med den beretning fra
Det nye Testamente, vi hørte læst lige
før. (Se side 5) Den handler om en mor,
der kommer til Jesus for at tigge om,
at hendes to sønner, må få de fineste
pladser i Himmeriget.
Curlingforældre
Sådan en historie har flere opbyggelige
pointer, og handlingen ligner på mange
måder så meget, vi kender så godt også
i vores egen tid.

Man kan f.eks. se kvinden, vi hører
om, som en meget moderne mor, fordi
hun med sin fremturen ligner nutidens
curlingforældre. Curlingforældre er
som bekendt sådan nogen, der – ligesom spillerne på en curlingbane – fejer
alle hindringer af vejen for deres børn
og forsøger at styre dem hen, hvor de
gerne vil.
Det siger næsten sig selv, at det ikke
altid er en særlig hensigtsmæssig måde
at opdrage børnene på, men hvor er
det dog svært ikke at falde i den grøft.
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Himmeriget
Det Jesus er optaget af, og det vi også
skal koncentrere os om, det er det liv,
vi lever nu. Det Gudsrige eller Himmerige, han taler om, er ikke bare noget
engang i en ikke nærmere bestemt
fremtid. Og da slet ikke noget, vi kan
begynde at indrette og møblere og reservere pladser til.
Gudsriget viser sig også der, hvor
mennesker lever et liv for andre – i
kærlighed og barmhjertighed og ansvar.
Og så forsøger han ellers at gøre de
stridende disciple begribelig, at de har
helt galt fat i, hvad det overhovedet
gælder om i det rige, han taler om –
og dermed i det liv, han vil, vi skal leve.

Når nogen møver sig frem, som fru
Zebedæus og hendes sønner gør det
i dag, så fremkalder det ikke sjældent
vrede hos dem, det umiddelbart går
ud over, dem, der oplever, at de selv
står i fare for at gå glip af noget.

Joh, siger så den gode kone: Jeg
tænkte jo, ja, jeg ville lige lægge et
godt ord ind for mine to sønner her.
Vil du ikke love dem, at de må få plads
i dit rige, og at de tilmed må blive placeret hhv. ved din højre og din venstre
hånd. (Man ser det næsten for sig,
hvordan de to sønner/disciple står lidt
i baggrunden og lytter, mens de forlegne træder sig selv over tæerne).

Og jeg indrømmer gerne – om end beskæmmet, at vi også i vores familie har
haft en rem af den hud.
Zebedæussønnerne
De to unge mænd, hvis sag kvinden
gerne vil fremme, hedder i øvrigt Jacob og Johannes, og de hører begge
til blandt Jesu disciple, og de kaldes
under et for Zebedæussønnerne. Lad
os derfor i det følgende for nemheds
skyld kalde deres mor for fru Zebedæus.
Fru Zebedæus kommer altså til Jesus med sine to sønner, fordi hun har
et anliggende, hun gerne vil føre frem
for ham. Hun kaster sig tilmed ned for
ham, så vi forstår, at det er en alvorlig
sag, hun kommer med.
Hvad vil du? spørger Jesus. Det virker lidt studs. Sådan plejer han ikke at
møde mennesker omkring sig.
Det er som om, han aner, at kvinden er ude i et ærinde, han bestemt
ikke bryder sig om. Hvad vil du?

Disciplene kommer op at skændes
Det sker også i dag. De andre disciple
bliver temmelig ophidsede, for de vil
også gerne være forrest og have de
privilegerede pladser. Det ligger i luften, at det trækker op til et skænderi
og et større opgør mellem parterne –
igen hører man for sit indre øre, hvordan det skænderi har lydt – og det gør
vi, fordi det ligner noget, vi kender.
Inden det går for vidt, tager Jesus
ordet. Han fortæller dem først, at alt
det, der drejer sig om at finde ud af,
hvem, der skal have hvilke pladser, at
det skal vi helt og aldeles overlade til
Gud at tage sig af.

Den, der vil være den største iblandt jer…
Derpå kommer så Jesu morale eller
pointe, og den gælder både fru Zebedæus og hendes drenge, alle de øvrige
disciple og alle mulige andre dengang
og nu:
”Den, der vil være stor iblandt jer,
skal være jeres tjener, og den, der vil
være den første blandt jer, skal være
jeres træl. Jeg er jo heller ikke kommet
til jer for at lade mig tjene, men for
selv at tjene.” Den, der vil være stor
blandt mennesker, skal altså være det
ved at tjene, ved at give sit liv og ved
at give liv.

De andre må da sejle deres egen sø
Hverken fru Zebedæus eller sønnerne
synes at bekymre sig det fjerneste om
hensynet til andre – og i sammenhængen her tilsidesættes bl.a. hensynet til
de andre disciple.
Igen forekommer det hele, som
vi kender det i vore dage. Også her i
vores verden synes så meget at handle om at føre sig frem, at blive set og
hørt og være på, også her handler så
meget om mig og så mig selv – mens
de andre må sejle deres egen sø eller
ihvertfald sørge for selv at holde sig til.
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Gud dikterer ikke sin vilje
Der er tale om en venden op og ned
på alt, hvad man hidtil havde anset
for at være ret og gældende. Og læg
mærke til, at der ikke er tale om, at
Jesus sidder som en anden magthaver
og dikterer, at sådan vil han have det.
Han går selv forrest. Han udfolder i alt,
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hvad han gør, det han forkynder. Han
viser i og med sit liv, hvad livet er og
skal gå ud på og være.
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kristne kirke, de viser sig at være akkurat
ligeså smålige og selvhævdende og alt
muligt andet mindre fordelagtigt, som
mennesker til alle tider har været det.
Vi har tilsvarende flere beretninger,
hvor vi ser den mest brovtende og selvhævdende af disciplene Simon Peter som
én, der igen og igen dummer sig og afslører, at han heller ikke rigtigt har fattet
pointen i Jesu budskab.
Men skønt Jesu egne disciple så ofte
viser så mange af menneskelivets mindre
pæne sider frem, så forkastes de ikke af
den grund. Jesus holder fast i dem, og Peter bliver endog kaldt for den klippe, hvorpå han vil bygge sin kirke.
Når Peter og de andre disciple er dem,
den kristne kirke er bygget op på, så bliver den jo ganske rummelig, og der bliver
også plads til os – til dig og mig.
Det synes jeg er særdeles opbyggeligt!

Gud er ikke en vi skal underkaste os
Det er igen en omvending af de gængse
forestillinger. For det betyder jo, at vores Gud er ikke én, vi skal underkaste os,
men først og fremmest én vi skal se på
og lytte til, og ikke mindst én vi kan hente hjælp hos.
Han er kommet for at tjene os, for
at være der for os, og det helt ud i den
yderste konsekvens som er døden. Han
gav sit liv som løsesum for os, som teksten slutter i dag.
Det er denne omvending af alt, hvad vi
lever på og skal leve på, der er kernen i det
kristne budskab, for sådan skal det være i
det rige, han talte om.
Derfor må fru Zebedæus gå slukøret
bort. Hun ville det hele så godt for sine
drenge, men hun gik – som så mange
både dengang og siden – forkert af livets
pointe: den, der vil være stor iblandt jer,
skal være jeres tjener, den, der vil være
den første iblandt jer, skal være jeres træl.

Den kristne kirke er for
almindelige mennesker
I kristendommen er det med andre ord
almindelige mennesker som os, det handler om. Ikke perfekte mennesker, ikke
moralsk gode og fromme mennesker,
men mennesker, der bøvler med livet og
meningen med det hele og har gjort det
til alle tider.
Det er os, det handler om. Det er os
budskabet gælder: Du er elsket, du er accepteret, som du er, dine synder er dig forladt. Rejs dit hoved, vær glad og lev dit liv.
Du har fået det givet af Gud, og du skylder
at leve det fuldt ud til gavn og glæde for
dig selv og din næste!
Ps. Kom ikke og sig, at Det nye Testamente og kristendommen kun handler
om verdensfjerne og uforståelige ting.

Disciplene viser, at kirken
kan rumme os alle!
Her kunne vi godt havde sluttet for i dag,
men der er endnu en opbyggelig pointe,
vi skal have med, og det er den, der først
og fremmest er baggrunden for, at jeg for
lidt siden sagde, at jeg er vild med dagens
tekst:
Når vi hører om Zebedæussønnerne
og deres mor og om de vrede meddisciple, så er det én historie af mange i Det nye
Testamente, om mennesker, der ligner os.
Disciplene, altså de mennesker Jesus
selv har udvalgt til at være dem, der skulle
følge ham og udgøre fundamentet i den

AMEN!
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Dagens evangelie-tekst
Mattæus Kap.20 vers 20-28:
Da kom Zebedæussønnernes mor
hen til Jesus sammen med sine
sønner, kastede sig ned for ham
og ville bede ham om noget. Han
spurgte hende: »Hvad vil du?«
Hun sagde til ham: »Sig, at mine
to sønner her må få sæde i dit
rige, den ene ved din højre, den
anden ved din venstre hånd.« Jesus svarede: »I ved ikke, hvad I
beder om. Kan I drikke det bæger,
jeg skal drikke?« »Ja, det kan vi,«
svarede de. Han sagde til dem:
»Mit bæger skal I vel drikke, men
sædet ved min højre og ved min
venstre hånd står det ikke til mig

at give nogen; det gives til dem,
som min fader har bestemt det
for.«
Da de ti andre hørte det, blev
de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I
ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer.
Men den, der vil være stor blandt
jer, skal være jeres tjener, og den,
der vil være den første blandt jer,
skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for
at lade sig tjene, men for selv at
tjene og give sit liv som løsesum
for mange.«
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Program - efterår 2018

Den teologiske aftenhøjskole i Tulstrup Præstegård
TEMA: LITTERATUR og KRISTENDOM
Onsdag den 10. oktober kl. 19.30
Ole Juul, Hadsten, tidl. Sognepræst, nu skribent og foredragsholder.
Litteratur og kristendom
“Vi holder altid noget af den andens liv i vore hænder. Det har litteraturen altid vidst.
Teologien og filosofien mærkværdigt sjældent” (Løgstrup).
I foredraget vil der være nedslag i Tage Skou-Hansens, Martin A. Hansens og Ole
Wivels forfatterskaber. Af nyere litteratur vil jeg komme omkring Ida Jessen og Jens
Smærup Sørensen.
Onsdag den 31. oktober kl. 19.30
David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet og
arbejder bl.a. med forholdet mellem litteratur og kristendom.
Svig og kærlighed i Martin A. Hansens Løgneren
Martin A. Hansens roman Løgneren står ikke blot som en af de bedst solgte danske
romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på
kærlighed, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om Johannes Vig, hvis navn
man ikke skal sige for hurtigt, vil foredraget vise løgnens forskellige omkostninger,
men også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når
den stilles i kærlighedens tjeneste.
Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst
Martin A. Hansen.
Onsdag den 14. november kl. 19.30
Anders Raahauge, mag. art, i Litteraturhistorie og sognepræst i Sønderborg.
”De bange, moderne mennesker”
– om Henrik Pontoppidans roman ”De dødes rige”
Anders Raahauge genfortæller og udlægger ”De dødes rige”, der er den sidste af Henrik Pontoppidans tre store romaner. ”Det forjættede Land” og ”Lykke Per” er de to
andre. Henrik Pontoppidan gør i romanen status over et moderne Danmark, han med
forbløffende klarsyn ser vokse frem i tiden op til 1. Verdenskrig. Partipolitikkens, kommercialisering, mediernes voldsomme nye magt, helsehysteriet med dets angst for
døden, kristendommens fjollede udvanding, den nervøse forlystelsessyge, der drager
alle som møl ind til storbyens lyshav - Pontoppidan ser det hele komme.
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Lørdag den 24. november kl. 10.00 - ca. 15.45
Martin Herbst, København, Sognepræst, forfatter og foredragsholder
”Dante og Den Guddommelige Komedie”
Den Guddommelige Komedie er efter manges mening verdenslitteraturens største værk. Handlingen er på samme tid enkel og meget kompleks. Det handler om,
hvordan den guddommelige kærlighed, formidlet af Beatrice, muliggør Dantes rejse
gennem de tre dødsriger; Helvedet, Purgatoriet (skærsilden) og Paradiset. Den Guddommelige Komedies tidløse aktualitet skyldes, at den er et enestående billede på
den menneskelige virkelighed og de udfordringer, vi møder på livets vej.
Se mere på: martinherbst.dk
Onsdag 28. november kl. 19.30
Benny Grey Schuster, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster:
”Hamlet - den sidste hævner? En teologisk læsning af Shakespeares tragedie”
Benny Grey Schuster vil i sit foredrag forsøge at indkredse nogle af grundene til, at
skuespillet om den danske prins er blevet ikke bare Shakespeares mest kendte, men et
af de mest opførte og omtalte stykker drama i verdenshistorien.

Hvad sker der i sogn, kirke og præstegård?
FÅ EN NYHEDSMAIL
Det er helt uforpligtende og ganske gratis.
Du skal blot give eller sende din e-mail adresse til:
sognepræst Erik Bredmose ebs@km.dk
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Høstgudstjeneste i Alling kirke
Søndag 23. september kl. 10.30

Til gudstjenesten spiller Nikolaj og Sofia.
Musikerparret Nikolaj og Sofia Lind Pedersen arbejder til daglig i henholdsvis Aarhus Symfoniorkester og det klassiske musikensemble Lydenskab.
Til gudstjeneste den 23. september spiller de høstglade duos for bratsch og cello
af komponisterne Karl Stamitz og Rebecca Clarke.

Høstgudstjeneste
Tulstrup kirke

Høstgudstjeneste
Dover kirke

Søndag 16. september kl. 14.00

Søndag 16. september kl. 10.30

Musikgruppen Max´ Trio medvirker
ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et lille traktement, og Max´
Trio underholder os en times tid.

Violin gruppen ”Vioven” medvirker
ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i Kirkehuset

Allehelgens gudstjenester
Søndag den 4. november

Navnene på de døde og begravede/bisatte i det forgangne
år i Dover, Alling og Tulstrup sogne læses op i begge kirker
Musik medvirker i begge kirker

DET SKER

Sognemøder i Tulstrup Præstegård

Efterår 2018

Torsdag den 4. oktober kl. 14.00

Leif Bergmann, Ry. Fhv. formand for Brugsforeningen Tryg i Ry
”Tyve år i brugsforeningernes tjeneste”

Torsdag den 1. november kl. 14.00

Bjarne Jensen, Ry, fortæller, foredragsholder og forfatter
”Fyldt med gode historier - Min vej ind i fortællingen
med eksempler fra mit eget liv”
Bjarne Jensen vil både give os noget at grine af
og stof til eftertanke.

Adventsmøde i Tulstrup Præstegård

Fredag den 30. november kl. 14.00

Hyggeligt samvær, sang, kaffe, kage og ”snolder”
Anna Bojsen-Møller, Skanderborg,
Foredragsholder og fhv. hospitalspræst kommer
og fortæller om Kvinders valgret – 100 år.

kl. 10.30 Dover kirke
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe i Kirkehuset
----------kl. 18.30 Alling kirke
I Alling vil der bl.a. blive mulighed for at tænde
et lys, der brænder under gudstjenesten.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet suppe i Beboerhuset.
Alle er som altid velkomne!

Anna skriver i sin introduktion til foredraget:
”Min oldemor Jutta Bojsen-Møller var formand for Dansk Kvindesamfund
omkring år 1900. Hun kæmpede for, at kvinder skulle have ret til at stemme til politiske valg. I sin lange formandsperiode frem til 1910 rejste Jutta
Bojsen-Møller Danmark tyndt for at oprette nye kredse og for at agitere
for ”Lige Ret for Mand og Kvinde”. Med sin udstråling, med sin varme og
sit engagement tryllebandt hun folk, når hun stod på talerstolen. Hendes
motto var: Vær Kvinde og ikke Mand. Følg dit Hjerte og brug din Forstand”.
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INFORMATION
DOVER-ALLING-TULSTRUP SOGNE
ORGANIST:
Tyt Kirkeby
Tlf.: 86 89 19 20

SOGNEPRÆST:
Erik Bredmose Simonsen,
Præstebakken 11, 8680 Ry.
Tlf. 86 89 14 17
e-mail: ebs@km.dk

KIRKESANGERE:
Kirstine Lykkebo
Tlf.: 50 52 38 11

FÆLLES KIRKEKONTOR
for kirkerne i Ry-området

Gert Bonde Nielsen
Tlf.: 87 55 37 16

ÅBNINGSTIDER:
mandag, tirsdag, onsdag: kl. 9-12
torsdag: kl. 16-18

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

KIRKESEKRETÆR
Mette Lai
Tlf. 86 89 13 50
e-mail: metla@km.dk

KIRKE- OG SOGNEBLADSREDAKTIONEN

Nyt fra kirkebladsredaktionen
Vi fortsætter med udvikling af bladenes layout.
Har du reaktioner, både med hensyn til indhold og udseende, hører vi gerne fra dig.

Alle sogneblade ligger tilgængelige i pastoratets tre kirker.

Kirsten Lund, (ansv.) Tulstrup,
Tlf.: 86 89 09 19 / 21 67 67 19
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

Erna Andersen, Dover
Tlf.: 86 57 72 06
e-mail: es.skovgaard@gmail.com

Mads Bjerre Nielsen, Tulstrup
Tlf.: 23 23 37 67, e-mail:
mads.bjerre.nielsen@gmail.com

Karsten Iversen, Alling
Tlf.: 27 15 47 67
e-mail: karsteniversen@hotmail.com

Elisabeth Mejnertz, Tulstrup
Tlf.: 86 89 26 28 / 51 90 23 45
e-mail: emejnertz@yahoo.com

Birthe Østergaard Andersen
Tlf.: 86 89 22 87
e-mail: birtheper73@gmail.com

Else Marie Karlsen, Dover
Tlf.: 86 57 71 50
e-mail: riekarlsen@hotmail.com

Kirke- og sogneblad udkommer
4 gange årligt
marts - juni - sept. - dec.

Tryk: Kamark Grafisk A/S
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GUDSTJENESTER
DATO

HELLIGDAGENS NAVN

DOVER

ALLING

TULSTRUP

SEPTEMBER
16/9

16. søndag efter trinitatis

		
23/9

17. søndag efter trinitatis

Høstgudstjenester, se omtale i bladet		
10.30 		

14.00

Høstgudstjeneste, se omtale i bladet		

			10.30
30/9

18. søndag efter trinitatis

9.30 JH

OKTOBER
7/10

19. søndag efter trinitatis		

14/10

20. søndag efter trinitatis

21/10

21. søndag efter trinitatis			

28/10

22. søndag efter trinitatis

		

9.30

9.30

11.00

11.00
9.30 DGL

Åbning af ny udstilling i Dover kirkehus
10.30		 9.30

NOVEMBER
4/11

23. søndag efter trinitatis

		

Alle helgens dag, se omtale i bladet
10.30

11/11

24. søndag efter trinitatis		

18/11

25. søndag efter trinitatis

18.30
9.30 DGL

Årsmøde efter gudstjenesten				

				10.30
25/11

Sidste søndag i kirkeåret

11.00

9.30

DECEMBER
2/12

1. søndag i advent

9.30		

9/12

2. søndag i advent		

9.30 JH

16/12

3. søndag i advent

11.00

23/12

4. søndag i advent

9.30

11.00		

11.00

9.30

PRÆSTER: DGL - DORTHE GUDMUND LARSEN . JH - JESPER HANNESLUND
(Hvor intet er anført er præsten Erik Bredmose Simonsen)

