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Favn kun trøstig,
hvad Gud har givet,
løft dit hoved,
og tak for livet!
Ovenstående er fra en af julesalmerne, men kunne
godt være overskriften for høstgudstjenesten, som vi
holder om en måneds tid. Den finder sted efter stort
set samme opskrift, som har været gældende for den
slags gudstjenester i århundreder. Det kalder godt
nok hvert eneste år bemærkninger frem om, at det er
da noget værre noget – endnu et tegn på, at kirkens
gudstjenester ikke har rykket sig en tomme, siden
Klør Konge var Knægt. Hvorfor ikke erstatte det
gamle stads med en mere bred takkeceremoni, hvor
vi ikke bare takker landmanden, men også alle andre
erhvervsgrupper. Hvad med dyrlægen eller veterinærsygeplejersken, hvad med tømrersvenden, skolelæreren og køkkenassistenten – ja, i det hele taget takker
for det arbejde, som vi hver især har fået at udføre?
Det ville da passe meget bedre til vores tid, hvor vi
ikke sådan ”gør forskel på folk” i stedet for alt det dér
gammeldags bavl.
Det er altid godt at sige tak. Og idéen om, at erstatte
høstgudstjenesten med mindst én årlig gudstjeneste,
hvor alles arbejde fremhæves, er også sympatisk. Der
er bare det ved det, at høstgudstjenesten ikke er, og
aldrig har været, en tak, der er rettet hverken til jordbrugere, kvægavlere eller landmænd som sådan, selvom de naturligvis har slidt i det for at pløje og så og
få høsten i hus og dyrene fodret, malket og så videre,
så det giver mad på bordet til mange.
Høstgudstjenesten er en tak til Gud, fordi han, med
ord fra én (gammel) høstsalme ”vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper.” Men når især bønderne i
gamle dage sluttede op om høstgudstjenesten, så var
det netop for at takke Vorherre, fordi de ikke bare
tog høstens udbytte for givet. Høsten var engang så
vigtig, at den mange gange var et spørgsmål om liv
eller død. Og så stor var deres taknemmelighed, når
de havde høstet, at de med største naturlighed tog
til høstgudstjeneste i den stedlige kirke for at takke
Gud for den høst, som for dem var det samme som
overlevelse. En tak for høsten var også en tak for livet.
Hvis vi mødtes for at takke i øst og vest, kunne det
nok hurtigt give en fornemmelse af at nogle måske
var mere værd at takke end andre. Og så ville vi nok
også hurtigt begynde at diskutere, hvorvidt vi da
virkelig skal takke nogen for noget, som vi allerede
betaler dem for at udføre. Der ville gå både politik og
almindelig smålighed i en sådan almen og bredspektret takkeceremoni.
Så vi holder fast ved høstgudstjenesten, og takker den
Gud i forhold til hvem, vi alle er lige. Og så stopper
det endda ikke engang med vores tak. For der ligger
jo også i gudstjenestens budskab, at vi skal give videre
af det, vi selv har modtaget. Sådan vender det jo altid
i kristendommen: Vi får og vi skal give. Så en yderligere bonus ved høstgudstjenesten og høstens salmer
er det derfor, at det hele, hvis vi skulle glemme det, er
en god hjælp til at huske at løfte hovedet og takke for
alt det, der er blevet vores, og som vi skal dele med
dem, der ikke har de samme muligheder som os. Det
er da ikke specielt gammeldags.
Stig Skat Andersen

Egtved kirkes voksenkor
Gudstjenester i Egtved kirke
Koret begynder sæsonen i aften, den 29. august
kl. 19.00 i Kirkehuset
I koret vil vi gerne være flere kormedlemmer, så måske
er det noget for dig?
Voksenkoret er et blandet kor, hvor repertoiret fortrinsvis er rytmiske og traditionelle sange og salmer. I
koret vægter vi både glæden ved at synge og fællesskabet i en musikalsk sammenhæng.
Koret medvirker ved særlige gudstjenester og koncerter i kirken.
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Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester,
sognemøder, koncerter m.v.
Kirkebilen bestilles på tlf. 75 55 18 62.

Vi øver tirsdage kl. 19.00 - 21.00 i Kirkehuset.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte organisten, Anna Kathrine Pedersen.
Mail: organist@egtvedkirke.dk
Tlf: 20 99 83 37

Hvor lutherske
er vi egentlig?

Egtved Sogn
Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Katrine Papsø
Egelandvej 10,
Øster Starup
Tlf. 75 55 31 66
Email: kpa@km.dk
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

Børnegudstjeneste

Torsdag den 14. september kl. 19.30 i Kirkehuset
Ved provst Esben Andersen, Aarhus.
Efter at Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i
Wittenberg er fulgt en stadig reformationsproces gennem nu 500 år. Og hvor lutherske er vi så egentlig i
dag?
Esben Andersen præsenterer nogle af Luthers centrale
tanker om retfærdiggørelsen ved tro, to-regimentelæren og det enkelte menneskes direkte forhold til Gud,
retten til fri personlig stillingtagen såvel som det personlige ansvar.
Både kærligt og kritisk holdes disse tanker oppe mod
nutidens trosliv og brugerkultur, Folkekirken og dens
liv og praksis samt forholdet mellem kirke og samfund, religion og politik.
Hvor lutherske er vi så blevet – og hvor er vi det eventuelt slet ikke?

