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Gældfri – aldrig i livet
Gudstjenester i Egtved kirke
”Jeg vil nødig skylde nogen noget!” En tiltalende
og fornuftig livsindstilling. I hvert fald i forhold til
kreditforeningen, banken, autoforhandleren og den
slags steder. Hér er det rart ikke at skylde eller i det
mindste vide, at der kommer en dag, hvor man ikke
står i gæld.
Sådan er det med penge, men ikke med livet.
Tværtimod. I forhold til vores liv og de mennesker,
vi omgiver os med, står vi alle med en gæld, som vi
aldrig slipper ud af. Bundetheden til banken vil vi
gerne slippe for, men ingen drømmer vel om at slippe
for bundetheden til de mennesker, som på mange
måder beriger vores liv helt anderledes end banken.
Der går vel ikke en dag, uden vi mærker, at vi skylder
hinanden livet, og at livet slet ikke var det samme
uden denne gæld.
I én af evangelieteksterne her i trinitatistiden møder
vi en kvinde, der havde levet et løssluppent liv og
solgt sig selv til mænd. På sin helt egen måde forklarede hun, uden at sige et ord, at hun var skyldig og
stod i gæld til ét bestemt menneske, Jesus. Kvinden
var bevidst om, at uden den skyldighed var hendes
liv ikke det samme. For hende, som vi kan læse om
i Lukasevangeliets syvende kapitel, blev Jesus selve
livsgrundlaget – det fundament, hun fremover kunne
bygge på. Hun skyldte ham troen på, at hun havde
værdi som menneske på trods af sit problematiske
erhverv, sit miserable liv, sin fortid, sin belastende
bagage.
På samme måde er der mennesker, vi skylder vores
lykke, vores glæde, vores liv. Dem, der sagde god for
os. Dem, der gav os den værdighed, som vi ikke skulle tilkæmpe os. Dem, der tilgav os og sagde: ”Kom
nu, prøv igen!”. Dem skylder vi livet. Og vi kommer
aldrig ud af den gæld. Nøjagtig som vi skylder Gud
vores liv, og heller aldrig kommer ud af dén gæld.
Vi skylder at indse, at vi dagligt og uden at vi kan
gøre os fortjente til det, bliver taget imod, accepteret,
elsket som vi er, uanset hvem vi er, og hvad vi bærer
rundt på. Dét vidste kvinden i evangeliet. Og deraf
kom hendes tro.
Og det er ikke spor anderledes for os. For tro er ikke
en langvarig, vanskelig eller intellektuel proces. Tro
er at erkende, at vi aldrig skylder os selv livet, men
at vi altid står i gæld til vores medmennesker. Og til
Gud. Og den eneste måde, vi kan betale af på gælden, er ved selv at være dem, der godtager, bærer over,
bærer igennem og tager imod. Med åbne arme. Den
form for betaling koster i virkeligheden ikke en øre!
Stig Skat Andersen

Aftenvandring
på kirkegården
Torsdag den 30. august arrangerer menighedsrådet atter en aftenvandring på kirkegården i Egtved.
Kirkegårdsleder Orla Pedersen og kirkeværge
Henning Nielsen vil vise rundt på kirkegården, hvor
der bliver mulighed for at høre om de forskellige afdelinger, ligesom der vil blive orienteret om planerne for
Egtved kirkegård i fremtiden, hvor især et område på
nordsiden af kirken har særlig interesse.
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Egtved Sogn
Kirkegården i Egtved er opdelt i to hovedområder –
den gamle og den nye kirkegård. Sidstnævnte blev
indviet i 1978. Den nye kirkegård er endvidere inddelt i flere forskellige underafdelinger, som det bliver
muligt at besøge på kirkegårdsvandringen, ligesom
man kan tage et kig ind på skovkirkegården.
Pasningen af gravsteder på kirkegårdene har ændret
sig meget i forhold til tidligere. Hvor det førhen i høj
grad var en opgave for efterladte familiemedlemmer
at vedligeholde gravstederne, er det blevet langt mere
almindeligt, mod betaling, at lade kirkegårdspersonalet stå for vedligeholdelsen.
Alt dette og meget mere bliver der mulighed for både
at høre om, se og drøfte, når vi mødes på kirkens
parkeringsplads torsdag den 30. august kl. 18.30.
Efter rundvisningen vender vi tilbage til Kirkehuset
til kaffe.

Fyraftenssang
den 4. september

Tirsdag den 4. september kl. 17.00 tager vi hul på
efterårssæsonen for fyraftenssang. Dorte Schnegelsberg
Skov har udvalgt en række sange og salmer, som vi
skal synge i løbet af den halve times tid, som fyraftenssangen i kirken varer. Undervejs knytter Dorte
kommentarer til sangteksterne og melodierne.

Kristendommen
- en ustyrlig masse

Sognemøde med Henrik Bækgaard onsdag den 12.
september kl. 19.30 i Kirkehuset. Kan kristne tro på
reinkarnation? Kan kristne gå i krig? Kan kristne slå

Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Vakant
Egelandvej 10,
Øster Starup
Tlf. 75 55 31 66
Email:
Organist:
Anna Kathrine Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 20 99 83 37
Kirkesangere:
Oluf Nyborg
Præstevænget 10
Tlf. 30 27 40 41

Mette Gustavsen
Gummesmarksvej 11
6740 Bramming
Tlf. 91 55 91 16
Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Rosenhaven 25
Tlf. 28 60 57 72
Kasserer:
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, Bølling
Tlf. 20 91 99 20
Kirkegårdsleder:
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2
Tlf. 75 55 23 17
www.egtvedkirke.dk

sig løs i dette liv, eller skal man vente på det kommende? Kan kristendommens treenighed forstås? Kan en
etik være kristen? Kan en kristen være fundamentalist? Kan kristendommen forstås, eller kræver kristendommen, at de troende kobler hjernen fra? Og kan
man lave menneskekopier med kristen velsignelse?
Cand. theol., tidligere sognepræst og seminarielektor
Henrik Bækgaard, som i øvrigt stammer fra Egtved,
er manden bag de mange spørgsmål, og vil komme
med en række svar. Henrik Bækgaards foredrag var
planlagt og annonceret til februar i år, men måtte
aflyses på grund af sygdom.

Kirke i børnehøjde
- den 25. september

