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Kyndelmisse
Der er både noget kirkeligt og noget folkeligt forbundet med dagen i dag, den 2. februar. Derimod
er der ikke noget direkte bibelsk knyttet til
Kyndelmissedagen.
Ordet Kyndelmisse er den danske oversættelse af de
latinske ord for lysmesse, Missa Candelarum, hvor
Candelarum betyder lys og missa betyder messe –
eller gudstjeneste.
I middelalderens kirke var Kyndelmisse en festdag
– dagen, hvor de vokslys, som året igennem skulle
brænde i kirken, blev indviet.

I mere end tre hundrede år har Kyndelmisse ikke
været officiel højtidsdag i Danmark, men nogle forbinder dog stadig dagen med en dag med håb om
lysets tilbagevenden til foråret og med Jesus som det
lys, der sejrer over mørket, som det blev forkyndt i
kirkerne juledag.
Stig Skat Andersen

Film i Kirkehuset

Det hørte tidligere med til de mere folkelige skikke at
markere den 2. februar som dagen, hvor halvdelen af
vinterhalvåret er gået.
Kyndelmissedagen blev således mange steder fejret
med gilde til den lyse morgen, og til festmiddagen
hørte ofte bygmelspandekager med tilhørende flæsk.
Pandekagerne skulle ”sikre” en god byghøst, og flæsk
mentes at kunne holde rygsmerter borte.
Ønsker vi i dag prognoser for vejr og vind, lytter vi
gerne til Jesper Theilgaard og de andre fjernsynsmeteorologer, eller vi tjekker DMI’s hjemmeside. Kun få
hælder vist stadig til tidligere tiders varsler, som man
ofte tog ved Kyndelmisse. Blæste det så stærkt ved
Kyndelmisse, sagde man, at 18 kællinger ikke kunne
holde den 19. nede, var kulden på retur. Og var det
tøvejr 2. februar, ville det kommende års høst blive
god: ”Kjørmes tø gi’r 100 læs hø”, hed det. Men ikke
alt blev overladt til naturen, for det var ikke usædvanligt, at frugttræer blev pisket med ris, ligesom der
rundt omkring blev foretaget rituelle pløjninger for at
hjælpe den gode høst på vej.
Skønt der ikke i Bibelen står noget om Kyndelmisse,
knyttedes der i den tidligste kirke alligevel en bibelsk
fortælling til dagen. Ifølge jødisk tradition var en
kvinde, der havde født, uren i 40 dage efter fødslen.
Når denne karenstid var udløbet, måtte kvinden igen
komme i templet og blive renset.
Denne praksis fulgte også Jesu mor, Maria, hvorfor
Kyndelmisse også kaldes Marias Renselsesdag. Ved
sin renselse møder Maria, ifølge Lukasevangeliet, den
gamle mand Simeon i templet. Han kalder Jesus for
et lys til åbenbaring for hedninger, hvad der sandsynligvis er årsagen til, at man allerede i den tidligste
kirke forbandt og fejrede dagen med lystænding. De
første vidnesbyrd om kyndelmissefejringer går tilbage til omkring år 385, hvor man i Jerusalem fejrede
Marias Renselsesfest 40 dage efter Jesu fødsel.
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Katrine Papsø
Gudstjeneste for børn

Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester
og alle sognemøder, koncerter m.v. Kirkebilen bestilles
på tlf. 75 55 18 62

Onsdag den 10. februar kl. 19.00 vises filmen
”Mennesker bli’r spist”

EGTVED SOGN

Kyndelmisse har også det mere folkelige navn
Kjørmes Knud, hvor ordet Kjørmes er en ældre sammentrækning af ordene kærte, som også betyder lys,
og messe – altså igen en lysmesse. Knud henviser hér
til den knude af frost, det strenge vintervejr, som kan
opleves midt i vinterens mørke.
Det var vigtigt i tidligere tiders bondesamfund, at
halvdelen af forrådet stadig var tilbage, når man
nåede Kyndelmisse – en slags forsikring imod, at
hverken mennesker eller dyr skulle mangle mad i
den resterende halvdel af vinteren. Også halvdelen af
brændslet skulle helst være i behold ved Kyndelmisse,
så der også de næste måneder ville kunne fyres op.

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE

En alvorlig film med humoristiske bivirkninger,
har nogle sagt om filmen, der er instrueret af Erik
Clausen. I filmen passer Herluf sit job som mekaniker,
og når arbejdsdagen er slut, vender han hjem til sin
hustru Ingelise. Sådan har det været i mange år, og
rutinen har for længst overtaget ægteskabet og dagligdagen - kun afbrudt af datterens bryllupper - og nu
står det tredje af slagsen for døren.
Herluf har dog større problemer end en ubeslutsom
datter. Ingelise har en affære bag hans ryg, og på jobbet begynder han at glemme selv de vigtigste ting. En
dag kommer Herluf ikke hjem, som han plejer, hvad
der sætter gang i tankerne hos Ingelise og datteren
Gitte. De opdager, hvor meget de savner ham - og
tager deres liv og relationer op til revision.
Filmen er en fortælling om de nære ting, man glemmer at sætte pris på i hverdagen. Som så ofte før spiller
Erik Clausen selv hovedrollen, mens Bodil Jørgensen
spiller rollen som hustruen Ingelise.
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Gudstjeneste for børn
og børnefamilier
Søndag den 28. februar kl. 10.00

Forud for filmen er der en kort introduktion, og bagefter er der mulighed for ved kaffen at diskutere det,
der gjorde indtryk.

Sogneindsamling

Søndag den 13. marts 2016 samler Egtved Sogn igen
ind ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling, og
går dermed til kamp mod sult i verden. Vil du være
med i kampen mod sult i verden, kan du melde dig
som indsamler hos indsamlingsleder
Niels Jørgen Nielsen på tlf. 26 84 22 30
eller mail njn.182@pc.dk

Skuespilleren Jens Jødal fra Kirketeateret medvirker
ved gudstjenesten med forestillingen Daniel – den
skøre ku(g)le.
Vi skal opleve en fortælling og en forestilling om tro
og magt, hvor teater, rap, fortælling og musik smelter
sammen med humor og alvor, der taler til både børn
og voksne. Fortællingen om Daniel i løvekulen kan på
forhånd læses i Det gamle Testamente i Daniels Bog
kapitel 6.
Efter gudstjenesten er der lidt at spise i Kirkehuset,
og alle er velkomne.

