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Nye konfirmander på vej

Fyraftenssang i kirken

Inden længe er nye konfirmander på vej til konfirmationsforberedelse i Kirkehuset og om søndagen på vej til
gudstjenesterne i kirken. Som mennesker er vi jo hele tiden
og i mange sammenhænge på vej. Det hører med til at
være menneske, ligesom det hører med, at vi lever vores liv
sammen med de mennesker, vi er sat iblandt.

Onsdag den 4. september kl. 17.00
Bente Just har udvalgt en række
sange og salmer, som vi skal synge
i løbet af den halv times tid, som
fyraftenssangen varer. Kom og vær
med. Kom i arbejdstøjet eller med
indkøbsposerne. Undervejs knyttes
kommentarer til sangteksterne og
melodierne.

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
25. aug.
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15. sept.
22. sept.
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kl. 9.00
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kl. 10.00
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10. s. e. trin.
11. s. e. trin.
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Buelund
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Høstgudstjeneste
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Kirkestafet

Foto: John Skodsborg
Hvis vi ser på ham, der er hovedpersonen i det meste af
det, der bliver talt om i konfirmationsforberedelsen, Jesus
Kristus, opdager vi, at han levede et liv, hvor han altid var
på vej. Og målet for hans vej var de mennesker, han var
sammen med, de mennesker, han mødte på sin vej. Han
stoppede op på vejen, når et menneske havde brug for
ham. Han kunne ikke gå forbi, netop fordi livet for ham
var at leve for andre.
Og så fortalte han mennesker han mødte på sin vej, hvad
han mente, de skulle med deres liv. Fortællingerne finder
vi i dag rundt omkring i Det nye Testamente, og vi kan
læse dem som at også vi hver især har en opgave og et
mål for vores livsvej. Opgaven og målet, Jesus nævnte, er
formuleret i en af de allermest citerede sætninger i kristendommen: ”Du skal elske din Gud og din næste som
dig selv!”
Hvis vi tager det sidste først: At elske sin næste. Hvordan
gør vi det? Næste betyder hér medmennesker. Så elske
vores medmennesker, det gør vi ved at være over for dem,
som vi gerne vil have, at de skal være over for os. Når vi
er noget og gør noget for andre. Så det er jo egentlig ret
enkelt og lige ud ad landevejen!
Men elske Gud, hvordan gør vi det? I Det nye Testamente
er forholdet til Gud altid et forhold til det andet menneske, så det skulle være lige så let: Vi elsker Gud – eller vi
kunne sige, vi tager Gud alvorligt – ved at have omsorg
for hinanden. Og så kan vi jo godt høre, at det såkaldt
dobbelte kærlighedsbud altså i begge udgaver er rettet
mod vores medmennesker. Den tidligere overrabbiner i
Danmark, Bent Melchior, sagde her i sommer i et interview: ”Vorherre kan ikke virke, uden at der er mennesker,
hvilke igennem det sker. Vi er Guds repræsentanter. Det er
det, der ligger i, at vi er skabt i Guds billede.”
Men i kristendommen er der så i øvrigt ikke en lang to-do
liste, der remser alt det op, vi skal og bør, for kristendommen er ikke en lovreligion. Central og væsentlig i vores
forhold til Gud er derimod vores forhold til vores medmennesker. Det er, hvad der mere end skinner igennem i
de ord, der kommer fra Jesus selv: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. ”
Længere er den ikke. Og så er det hele vejen op til os selv
at finde ud af, hvad og hvordan vi skal gøre.
Det er et kendetegn for kristendommen, at mennesker ses
som Guds udvalgte og elskede. Skabte i Guds billede. At
vi er accepterede bare ved at være til. Derfor er det ikke
nødvendigt at bruge flest kræfter og tanker på os selv, men
i stedet bruge kræfterne og tankerne på at gøre og være
noget for andre.
Det og meget andet skal vi høre mere om, når I konfirmander lægger vejen forbi kirken og Kirkehuset i de kommende måneder. Vi ses!
Stig Skat Andersen

Torsdag den 12. september kl. 19.00
Kirkestafetten er denne gang sendt til Nørremarkskirken
i Vejle.
Ideen med ”Kirkestafetten” er at fortælle om det spændende, relevante og meget forskelligartede arbejde, der foregår
rundt i provstiets sogne, hvor der er mulighed for at få et
godt og grundig indblik i, hvad folkekirken er i dag, og
hvordan den arbejder, og ikke mindst hvordan de forskellige sognekirker ser ud.
Nørremarkskirken, der er er tegnet af arkitekt Holger
Jensen, ligger på hjørnet af Horsensvej og Moldevej, er
opført i 1976, og hører dermed til de yngre kirker i Vejle
provsti. Nørremarkskirken ligger i et udpræget multikulturelt, multireligiøst og multietisk kvarter i Vejle, og blandt
andet derfor finder der mange forskellige former for aktiviteter sted i og omkring kirken.
I september 2013 kunne man i Nørremarkskirken fejre en
ny kirkeudsmykning udført af den kendte kunstner Peter
Brandes.
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Kirkehøjskolen
i Vejle provsti
– efteråret 2019
Tilgivelse og forsoning – i en verden
af uforsonligheder
Torsdag den 19. september
kl. 10.15:
”Forsoning i praksis – om ikke-vold og de drømme,
der aldrig slukkes” v/sognepræst og forfatter, LiseLotte
Wiemer.
kl. 13.00:
”Tilgivelse – Blekingegadesagen i et kristendomsperspektiv” v/ tidl. kriminalinspektør Jørn Moos og tidl. medlem
af Blekingegadebanden Bo Weymann

Om at være præst i krig
Onsdag den 18. september kl. 19.00
Baltikum, Libanon, Libyen og
Kuwait. Det er alle lande, som
Heinrich Wichmann Pedersen har
været udsendt til. Foruden at være
sognepræst i Nørup og Randbøl er
Heinrich nemlig også flyverpræst
i militære aktioner. Det er indtryk
og erfaringer som flyverpræst, som
Heinrich Pedersen deler ud af i
Kirkehuset.

Torsdag den 24. oktober
kl. 10.15:
”Forsoning og tilgivelse – kristendommens DNA”
v/ rektor, cand.theol. Hans Vium Mikkelsen, FUV
kl. 13.00:
”Guds barmhjertighed og menneskenes – med udgangspunkt i romantrilogien Ulveskindet”
v/ cand.theol. Doris Ottesen
Torsdag den 21. november
kl. 10.15:
”Fjendskab til forsoning – 200 års grænselandshistorie”
v/ enhedsleder Carsten Porskrog Rasmussen, Museum
Sønderjylland
kl. 13.00:
”Hva’for nåde? – Hvordan ser forsoning og tilgivelse egentlig ud?” v/ billedkunstner Karsten Auerbach
Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm sognehus,
Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle
Læs mere om tilmelding m.v. på www.egtvedkirke.dk /
arrangementer

