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Med- og modspil
og om at løfte blikke

Til efteråret får vi i Egtved blandt andre besøg af
præsten, debattøren og forfatteren Sørine Gotfredsen.
Emnet for foredraget, som finder sted på Biblioteket,
er det moderne menneskes tendens til at vende blikket for meget indad – at det i høj grad er den såkaldte
narcissisme, der driver os rundt ved vore følelser.
Narcissisme betyder ifølge Ordbog over det danske
Sprog ”sygelig selvoptagethed og selvforelskelse”, og
begrebet stammer fra den græske mytologi. Hér fortælles om Narcissus, en smuk og stolt gudesøn, der
faldt i dyb forelskelse, da han så sit eget spejlbillede i
en kilde. I et forsøg på at komme sit spejlbillede nærmere, endte han med at drukne.
Med hjælp fra blandt andre Grundtvig, Kierkegaard
og den store litteratur vil Sørine Gotfredsen med
udgangspunkt i sin debatbog fra 2015 ”Løft blikket
– nåde i narcissismens tid” forsøge at hjælpe os tilbage
til fast grund.
En anden af tidens kendte debattører, som også
beskæftiger sig med nutidsmenneskets megen fokus
på sig selv, siger et sted: ”Du skal ikke kigge ind i dig
selv, for inde i dig selv, er der ikke andet end indvolde.” Livet handler ikke om selvudvikling, men om
selvafvikling. Vi skal ikke finde os selv, men affinde
os med os selv.
Hvis de ovennævnte tanker og meninger virker
bekendte, så er det jo fordi, det er, hvad kristendommen altid har forkyndt.
Du skal elske Herre din Gud og din næste som dig
selv, hedder det som bekendt; og den, der vil være stor
iblandt jer, skal være jeres tjener….
Kristendommen går i rette med os, når vi bliver for
oppustede og alt for selvfikserede. Som mennesker
skal vi da være opmærksomme på, hvordan livet skal
vende, og det kristne evangelium holder os fast på,
at det skal vende udad. Blikket skal vendes væk fra
selvet og over på medmennesket.
Vi er ikke perfekte, men vi har lov at tro, at vi er, som
vi skal være. Derfor behøver vi ikke i tide og utide
alene at samle os om vores egen vækst og udvikling,
men også leve for og med vores medmennesker. For
det er netop i det udadvendte liv sammen med andre,
vi finder os selv – i relationen til andre. I med- og
modspil.
Med- og modspil kommer det nok også til at handle
om ved efterårets to øvrige sognemøder. Vi slutter
nemlig 500 års jubilæet for reformationsfejringen
af med to Lutherarrangementer. Først får vi besøg
af provst Esben Andersen, Aarhus, med foredraget
”Hvor lutherske er vi egentlig?”, hvor Esben Andersen
kærligt og kritisk holder nogle af Luthers centrale
tanker op mod nutidens trosliv og forbrugerkultur,
og relaterer det til folkekirken og dens liv og praksis.
”Hvor lutherske er vi så blevet”, spørger han – ”og
hvor er vi det eventuelt slet ikke?”
Det sidste får vi muligvis svar på, når sognepræst ved
den katolske menighed i Kolding, Gregers MærskKristensen slutter sæsonen af med at fortælle om at
være katolsk mindretal i et luthersk domineret land.

På menighedens hjemmeside skriver Gregers MærskKristensen blandt andet: ”Ved forskellige lejligheder
er jeg blevet spurgt, hvordan jeg som katolik ser på
”fejringen” af 500 året for reformationen. Hver gang
har jeg svaret, at jeg har svært ved at ”fejre” en på
næsten alle måder ulykkelig og i dette tilfælde ofte
særdeles blodig skilsmisse. Det, der blev kaldt ”evangeliets lyse forår”, blev jo til mørke for andre, og førte
til landsforvisning, til undertrykkelse, til sammenbrud i omsorgen for fattige og syge og til en hidtil uset
ensretning af ånds- og trosliv.
Endvidere, for så vidt Jesus i en af sine allersidste
bønner bad om, at alle de, der troede på ham, måtte
være og forblive et, så må man sige, at den deling af
kristenheden, som reformationen førte med sig, var
imod Guds vilje. Vi er blevet skilt fra hinanden, vi
har løjet, vi har følt had, ja, vi har delt Kristus.” – Og
senere samme sted skriver Gregers Mærsk-Kristensen:
”Vi har brug for en reformation af den måde, som vi
taler om reformationen på! Ja, hvor vi inviterer een
historiker til at tale om reformationen, så må vi have
en historiker med fra den anden side. Og hvor vi inviterer een dogmatiker til at tale om reformation, så må
vi have en dogmatiker med fra den anden side.”
Det er så, hvad vi har til hensigt at gøre i Kirkehuset i
efteråret. Ganske vist ikke at invitere historikere eller
dogmatikere, men derimod to præster – fra hver sin
side.
Stig Skat Andersen
Sæt X i kalenderen ved
• Torsdag den 14. september kl. 19.30 i Kirkehuset:
Esben Andersen
• Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 på Biblioteket:
Sørine Gotfredsen
• Torsdag den 16. november kl. 19.30 i Kirkehuset:
Gregers Mærsk-Kristensen

Personalet på
Egtved kirkegård
Der er skiftet ud i sæsonpersonalet på kirkegården.
Else Marie Therkelsen, som havde været sæsonansat i
12 år, er gået i gang med en videreuddannelse, og er
blevet erstattet af Christina Meins.
Inger Nielsen er gået ned i tid, og er således også sæsonansat. Yderligere sæsonansatte er Edith Petersen og
Tommy Hansen. Desuden er Christian Frederiksen
for tiden ansat i en tidsbegrænset praktikstilling. De
fuldtidsansatte på kirkegården tæller, foruden kirkegårdsleder Orla Pedersen, Klaus Hansen og Karsten
Rachlitz. Sæsonansættelserne strækker sig almindeligvis fra 1. april til 30. november.

Forrest: Tommy Hansen. Fra venstre: Christian
Frederiksen, Christina Meins, Inger Nielsen, Edith
Petersen, Klaus Hansen. Bagerst: Karsten Rachlitz

Gudstjenester i Egtved kirke
11. juni
18. juni
25. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
6. aug.
13. aug.
20. aug.
27. aug.

kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 9.00

Trinitatis søndag
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.

Katrine Papsø

Katrine Papsø
Katrine Papsø

Katrine Papsø
Katrine Papsø
Katrine Papsø

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

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

Sogneudflugt
til Sønder Omme
Husk det er i morgen, den 7. juni, der er sidste frist
for tilmelding til sogneudflugten til kirken ved
Sønder Omme Statsfængsel.
Udflugten finder sted onsdag den 14. juni, og der
er afgang med bus fra parkeringspladsen ved Egtved
kirke kl. 18.00
Tilmelding til: Else Lund, tlf. 20 83 95 55 eller
e-mail: sekretaer@egtvedkirke.dk eller
Stig Andersen, tlf. 75 55 13 40 eller
e-mail mail ssa@km.dk.
Pris: kr. 50 - incl. bustransport, kaffe og kage
Max deltagerantal: 45 personer
Ved besøget vil Kirsten Esbjerg, præst ved fængselskirken, fortælle om kirkens historie og dens menighed
af indsatte.

