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FORLAD OS VOR SKYLD
Noget om forsoning, Sydafrika og Nelson Mandela
- Prædiken nytårsaftensdag 2013 af sognepræst
Erik Bredmose

Forlad os vor skyld, som også
vi forlader vore skyldnere
Nytåret lægger ofte op til tanker og overvejelser, vi normalt
ikke gør os så mange af. Vi ser
tilbage på året, der gik, og frem
mod det, der skal komme.

Vi har måske i vore personlige
liv taget afsked med en eller
flere af vore kære, og livet blev
så anderledes derved.
Vi har også i den store historie
oplevet, at mennesker, der fik
betydning ud over deres nære
relationer, ikke er her mere. En
af dem var Nelson Mandela,
den sydafrikanske frihedskæmper og senere præsident.

Nelson Mandela står og vil også for eftertiden komme til at
stå som manden, der knækkede
apartheid.
Han sad i fængsel i over 27 år
for sin rolle i befrielseskampen, og endte med at blive Sydafrikas præsident i slutningen af
1990’erne.
Han er blevet lidt af et symbol,
fordi han står som et eksempel
på, at det kan lykkes at kæmpe
mod undertrykkelse og samtidig
række hånden frem til forsoning.
Selvom Mandelas indsats først
og fremmest er knyttet til kampen for de sortes rettigheder i
Sydafrika, så handlede det for
ham ikke bare om at skabe lighed mellem racer, men om helt
at holde op med at tænke i race
og etnicitet.
”Jeg har kæmpet imod hvid dominans og jeg har kæmpet imod
sort dominans”, er han citeret
for at sige.
For ham handlede det ikke om
de sortes krig mod de hvide,
men om en kamp mod et system, der baserede sig på racetænkning. Mandela skelnede
mellem systemet og de menne-

Nelson Mandela

sker, der praktiserede det. Det
var systemet han hadede ikke
de mennesker, der forvaltede
det.
Det er baggrunden for, at han
var i stand til at forsone sig med
dem, han var oppe imod i sin
livskamp. Han så alle parter
som mennesker. Ikke de onde
og de gode, men mennesker,
der på hver deres måde var underlagt et umenneskeligt system.
Forlad os vor skyld, som også
vi forlader vore skyldnere
I forlængelse af Mandelas forsoningsarbejde nedsatte det
sydafrikanske parlament i 1995
sandhedskommissionen, der
arbejdede indtil 2001.
Her kunne apartheid-ofrene for-

tælle, hvad de var blevet udsat
for, og bødlerne kunne komme
og få amnesti mod at fortælle,
hvad de havde gjort.
Tanken var at finde en mellemvej mellem glemsel og hævn.
Sandhedskommissionens arbejde har haft til hensigt at få realiteterne frem i lyset, så intet blev
forsøgt skjult: sådan var det, og
sådan er det – og herfra går det.
Og mon ikke det helt grundlæggende er måden at komme videre på, når der skal forsones, at
man ikke skubber noget under
stolen, men ser virkeligheden i
øjnene, og derpå rækker hånden
frem. Det er tilgivelse, det
handler om.
Det er jo også det, det handler
om, når der tales om synd og
skyld i kristendommen. Også
her handler det om, at se sit liv i
øjnene, som det er, se sig selv,
som man er, se på sine handlinger, som de var, og derpå blive
tilgivet, få sine synders forladelse.
At blive set, at blive værdsat, at
blive regnet med, som den man
er og med det, man måtte have
gjort, det er det, det handler om.
Ikke at forsøge at skjule eller

retfærdiggøre sig gennem undskyldninger og ved at kaste
skylden på andre.
Forlad os vor skyld, som også
vi forlader vore skyldnere
Det er også et opgør med, hvad
vi kunne kalde den Gammel
testamentlige retfærdighed, idet
den tænkte i øje for øje og tand
for tand. Hverken hævnen eller
selvretfærdigheden kan være
vejen frem, hvis forsoning skal
lykkes. Der er da også mange,
der har peget på, at kristendommen har ligget til grund for hele
måden at tænke forsoningen på
i Sydafrika.
Kristendommen sammen med
Ubuntu, et begreb fra det sydlige Afrikas gamle stammesamfund, som handler om medmenneskelighed. Centralt i ubuntutanken er, at man bliver menneske i kraft af andre mennesker,
og det er jo så sandt.
Nelson Mandela talte ikke ofte
om sin kristne tro. Men han beskrev sig som kristen og lagde
ikke skjul på, at hans holdninger var præget af hans tro.
Den sydafrikanske biskop
Desmond Tutu, der modtog Nobels fredspris nogle år før Man-

dela fik den i 1993, betegnede
ham som en Kristus-lignende
skikkelse, der evnede at få det
gode frem i andre mennesker.
Den kristne tilgivelse handler
jo heller ikke om undskyldninger og selvretfærdiggørelse,
men som nævnt om at se skylden og synden i øjnene som realiteter, og så få sine synders
forladelse, hvilket jo langt hen
også betyder at blive benådet.
På samme måde som når et
menneske benådes i retssystemet, så handler det jo heller ikke om, at den pågældende ikke
har gjort, hvad han er anklaget
for, men at han stilles fri på
trods af det, han måtte have
gjort.
Forlad os vor skyld, som også
vi forlader vore skyldnere
Biskop Desmond Tutu siger et
sted: »Tilgivelse handler i bund
og grund om at give folk mulighed for at forandre sig. Det
handler om at holde døren åben,
så de kan bevæge sig fra et
mørkt sted til en ny, oplyst nutid og fremtid«. Citatet stammer
vist nok fra hans bog, der meget
apropos hedder ”Ingen fremtid
uden tilgivelse”.

Ved mindehøjtideligheden for
Nelson Mandela den 10. december, holdt den amerikanske
præsident Barack Obama en
tale, hvori han bl.a. sagde:
Når vi ser hans livsforløb, og
den beundring han så berettiget
fortjener, er det fristende at
mindes Nelson Mandela som et
ikon, et helgenbillede, smilende
og fredelig, milevidt fra mindre
menneskers tarvelighed. Men
Madiba selv modsatte sig stærkt
et sådant livløst portræt.
I stedet insisterede han på, at
dele sin tvivl og frygt med os;
og også fejltagelserne hånd i
hånd med sejrene.
”Jeg er ikke en helgen”, sagde
han, ”medmindre du tænker en
helgen som en synder, der bliver ved med at forsøge at forbedre sig.”
Det var netop, fordi han kunne
indrømme sine fejl og mangler
– og fordi han kunne være så
fuld af god humor, endda en
spasmager, på trods af de tunge
byrder, han bar, at vi elskede
ham. - Han var ikke lavet af
marmor; men et menneske af
kød og blod – han var søn, han
var ægtemand, han var far og
han var ven. Det er derfor vi
lærte så meget af ham, og derfor vi stadig lærer af ham.

For ikke noget af det, han opnåede var en selvfølge. I hans livsløb ser vi en mand, der optjente
sin plads i historien gennem
kamp og kløgt, vedholdenhed
og tro. Han fortæller os, hvad
der er muligt ikke bare i støvede historiebøger, men lige såvel
i vore egne liv.
(Min oversættelse af Obamas
tale, EB)
Mandela ville ikke kaldes en
helgen, og pletfri var han naturligvis heller ikke, det findes der
også vidnesbyrd om. Vi kan
imidlertid sige, at han i kristen
forstand var akkurat ligeså meget en helgen som ethvert andet
døbt menneske.
Sydafrika er ikke blevet paradis
på jord. Der er stadig kolossale
uligheder og meget vold i landet. Men når Nelson Mandela
får symbolværdi, så handler det
om, at han blev et godt eksempel og viste en vej, der kan skabe grundlag for håb.
Det lykkedes Mandela at vælte
apartheidsystemet, og han var
med til at gøre det muligt for
Sydafrika at få en fredelig overgang fra apartheid til demokrati.
Han var endnu et af flere gode
eksempler på, at forsoning og

tilgivelse er vejen frem mod en
bedre fremtid. Og vi har brug
for sådanne håbsbilleder. Vi har
brug for at se, at det kan lykkes.
Forlad os vor skyld, som også
vi forlader vore skyldnere
I en verden, hvor der kun er
mennesker, kunne Mandela måske være blevet fristet af den
beundring og tilbedelse, han
mødte overalt til at blive et decideret magt-menneske, en diktator el. lignende, men han vedkendte sig sine begrænsninger,
fordi han var forankret i noget større. Han kunne se sig
selv som synder, og kan man
det, har man fat i en lang ende,
når det drejer sig om ikke at
gøre sig for store tanker om sig
selv.
Fadervor kan være med til at
fastholde os i de rette størrelsesforhold, fordi vi, hver gang vi
beder den bøn, anerkender, at vi
står over for det, der er så meget større end os selv.
Du som er i himlen, helliget
vorde dit navn…. dit er riget,
magten og æren i al evighed!
AMEN!

SOGNEINDSAMLING D. 9. MARTS 2014
Tekst:
Else Marie Karlsen

Siden den første sogneindsamling i 1999 har lokale indsamlingsledere og titusinder af frivillige samlet mere end 170
mio. kroner ind til verdens fattigste.
Mad er en menneskeret og i
2000 lovede verdens ledere at
halvere antallet af sultende i
verden inden 2015. I dag lever
842 mio. mennesker med sult,
dog, med en fælles indsats, er
det faktisk muligt at nå målet.
I Etiopien slog hungersnød 1
mio. mennesker ihjel for 30 år
siden. I århundrede har etiopier
levet af høsten fra år til år og
dermed gjort deres indtægter og
maddepoter særligt sårbare
overfor naturkatastrofer. Folkekirkens Nødhjælp og den lokale
samarbejdspartner, Mekane Yesuskirke startede i sommeren
2013 et udviklingsprojekt i
bjerglandsbyen Tedesh. Formålet er at forbedre indbyggernes
levevilkår, med hovedvægt på
at sikre dem tilstrækkelig mad

og vand. De næste to år følger
Folkekirkens Nødhjælp udviklingsarbejdet i Tedesh for at
dokumentere og beskrive forandringerne i indbyggernes levevilkår.
Da jeg i 2011 var på studierejse
i det nordlige Uganda besøgte
vi lignende udviklingsprojekter
og fik et meget godt indtryk af,
hvorledes samarbejdet mellem
Folkekirkens Nødhjælp og deres samarbejdspartnere bar frugt
og var med til at give lokalbefolkningen et værdigt liv, hvor
de fik mulighed for at forsørge
sig selv og deres familier.
Der er brug for vores hjælp og
vi ser frem til en god indsamlingsdag den 9. marts.

Workie Tsgaw bruger flere timer om
dagen på at hente vand ved en nærliggende naturlig kilde
Foto: Peter Høvring

SOGNEINDSAMLINGEN
I DOVER SOGN D. 9. MARTS 2014
Der er brug for indsamlere! Interesserede kan kontakte
indsamlingsleder Else Marie Karlsen på tlf. 50 22 91 74.
Vi mødes i kirkehuset kl. 10.00 til kaffe og rundstykker,
inden vi går i gang med indsamlingen.
***************

SOGNEINDSAMLINGEN
I ALLING SOGN D. 9. MARTS 2014
Indsamlingen starter kl. 11 hos indsamlingsleder Mette
Lai på Birkhedevej 40B, Alling. Tlf. 28 89 34 47
Selve indsamlingen tager ca 2 timer. Vi håber, at der er
mange hjemme i det tidsinterval.
***************
TULSTRUP SOGN
Det har desværre ikke været praktisk muligt at organisere
sogneindsamling i Tulstrup sogn i år!

LÆS MERE OM KIRKELIVET HER
Er du mon opmærksom på, at der
med internettet er opstået mange
nye og nemme muligheder for at
læse mere om folkekirken både
på landsplan og lokalt.
Vi bringer her to adresser på internetsider, hvor du kan klikke ind og kigge dig omkring.
Det er tilmed helt gratis:
http://www.folkekirken.dk
http://kirkenioestjylland.dk

Pastoratets 3 kirker
- Dover - Alling - Tulstrup er nu også at finde på facebook

GUDSTJENESTER I PÅSKEN
PALMESØNDAG D.
SKÆRTORSDAG D.

13. APRIL: ALLING KL. 10.30

17. APRIL: TULSTRUP KL. 10.30

LANGFREDAG D.

18. APRIL: DOVER KL. 10.30

LITURGISK MED MUSIK OG LÆSNINGER
FÆLLES FOR DOVER

- ALLING -TULSTRUP

PÅSKEDAG D. 20. APRIL: DOVER KL.
TULSTRUP KL. 11.00

9.30

2. PÅSKEDAG D. 21. APRIL: ALLING KL. 10.30

Torsdag d. 10. april kl. 19.30
er der påske-sangaften i kirkehuset i Dover
Her bliver der lejlighed til at opfriske gamle påskesalmer og lære
nogle af de nyere.
Påskens salmer leder os hele vejen fra indtoget i Jerusalem Palmesøndag og frem til 2. påskedag. De fortæller om Jesus lidelse, død
og opstandelse - samtidig med, at de forkynder påskens betydning
for mennesker.

DET SKER
Tulstrup præstegård
DEN TEOLOGISKE
AFTENHØJSKOLE
Onsdag d. 5. marts kl. 19.30
Sognepræst, mag. art.,
Søren Mathiesen, Vejle
Ud over al forstand
- Tilværelse og tro i Dostojevskijs forfatterskab.
Lørdag d. 22. marts
kl. 9.15 – 15.30: Temalørdag
med frokost på Kroen.
Cand. mag. i russisk,
Karin Hyldahl Christensen,
København fortæller om den
russisk-ortodokse kirke
Kirkens kendetegn og trospraksis, samt dens rolle og betydning i det russiske samfund før
og nu.
Dagens program:
9.15: Morgenkaffe
og rundstykker,
10.00: Foredrag
12.00: Frokost på Tulstrup Kro
(selvbetaling)
13.00: Foredrag,
15.00: Kaffe og afslutning.
Tilmelding til dagen til sognepræsten

SOGNEMØDER
Torsdag d. 6. marts kl.14.00
Morten Stender, Laven
”Glimt fra rejser på Island gennem 40 år”

*******

Tulstrup kirke
BØRNEGUDSTJENESTE
med minikonfirmanderne
fra både Knudsøskolen og
Bjedstrup skole

Søndag d. 23. marts kl. 10.30
tekster og musik
af Sigurd Barrett
Efter gudstjenesten

fællesspisning
i konfirmandstuen i Tulstrup
Præstegård

KONFIRMATION

Bededag d. 16. maj kl. 10.00

DET SKER
Dover kirke
LITURGISK GUDSTJENESTE

Langfredag d. 18. april kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste fælles
for Dover, Alling og Tulstrup
Tekstlæsninger, musik, kor og
fællessang
Tenor: Peter Bloch
Baryton: Anders Bloch
Cello: Benedikte Borum Poulsen
Orgel: Tyt Kirkeby

FORÅRSKONCERT

Søndag d. 6. april kl. 19.30
med ”Ry Seniorkor”
og ”Alken-koret ”

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

PÅSKE -SANGAFTEN
KIRKEHUSET I DOVER

Torsdag d. 10. april kl. 19.30

KONFIRMATION

Søndag d. 4. maj kl. 10.00

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
2. marts, Fastelavns søndag

DOVER

ALLING

9.30

11.00
10.30

9. marts, 1. søndag i fasten
16. marts, 2. søndag i fasten

TULSTRUP

Michael Schelde

11.00

9.30
10.30

23. marts, 3. søndag i fasten
30. marts, Midfaste
6. april, Mariæ bebudelsesdag

Børne- og minikonfimandgudstjeneste

9.30
11.00

11.00
9.30

Michael Schelde Michael Schelde

13. april, Palmesøndag

10.30

17. april, skærtorsdag
18. april, langfredag
20. april, påskedag

10.30
10.30
Liturgisk

9.30

21. april, 2. påskedag
27. april, 1. søndag efter påske
4. maj, 2. søndag efter påske

11.00
10.30

11.00

9.30

10.00
Konfirmation

9.30

11. maj, 3. søndag efter påske

Dorthe G. Larsen

10.00

16. maj, Bededag

Konfirmation

18. maj, 4. søndag efter påske

9.30

25. maj, 5. søndag efter påske

11.00

9.30
10.30

29. maj, Kr. Himmelfartsdag
1. juni, 6. søndag efter påske

11.00

Michael Schelde

10.30

