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Kirkebænken
- et socialt møbel
I de kommende måneder bliver der forhåbentlig
fyldt godt op på kirkebænkene. To store hold konfirmander begynder nu, og alle konfirmander skal
til gudstjeneste et antal gange, inden de konfirmeres
i april 2016.
Vi har den aftale, at konfirmander ikke stuver sig
alt for mange sammen på én kirkebænk, men at de
sidder 2-3 stykker sammen, og gerne sammen med
andre kirkegængere, som kan være deres forældre,
men også andre voksne. Kirkebænkene er beregnet til
alle, der kommer i kirken, og der er ikke faste pladser.
Sådan har det ikke altid været. I gamle dage sad de
rigeste og fineste forrest i kirken på stole, mens bønder og fattigfolk måtte stå op bagerst i kirken. I kirkerne var det ikke ualmindeligt, at man tjente gode
penge på at udleje siddepladser, og retten til disse blev
håndhævet ganske hårdt. Der findes rundt omkring
fra flere dramatiske eksempler på konflikter og ligefrem korporlige slagsmål om retten til de forreste og,
som man anså det, fineste pladser. Sådan var det også
i Egtved kirke, hvad man kan læse om i bogen om
Egtved sogns historie: I 1625 blev der rokeret om på
stolene i Egtved kirke, således at kirkeværgen, Jens
Rasmussen fra Hjelmdrup, der gik for at være sognets fornemste person, kunne sidde forrest i kirken.
Det ville herredsfogeden, Joen Hansen ikke finde
sig i, hvorefter sagen måtte afgøres af lensmanden
på Koldinghus. Resultatet faldt ud til kirkeværgens
fordel, idet der blev hugget noget af hvælvingsribben
i koret, så kirkeværgens stol kunne placeres dér som
den allerforreste stol, mens herredsfogeden måtte
finde sig i plads nummer to. Det ville han dog ikke,
hvorfor han indgav en klage til herredstinget, som
sandsynligvis blot stadfæstede lensmandens afgørelse.
I hvert fald menes det, at kirkeværgen, kaptajn Jens
Rasmussen beholdt sin plads forrest i kirken.
Heldigvis er der ikke længere den slags skænderier og
diskussioner om pladserne i kirken. Ingen kirkegængere er fornemmere end andre, og hverken menighedsråd, præst eller degn supplerer indtægterne med
at sælge VIP-biletter.
At der i kirken ikke er forskel på høj og lav, ung og
gammel, rig og fattig, konfirmand og kontorchef
symboliseres tydeligt i nadverritualet. Hér knæler alle
ved siden af hinanden uanset alder, køn, social status,
rang eller klasse. Og egentlig er det jo den samme
symbolik, der kommer udtryk på kirkebænkene, når
unge og gamle, drenge og piger, de, der kender hinanden, og de, der ikke kender hinanden, faste kirkegængere og lejlighedskirkegængere deler kirkebænk. Det
har så den sidegevinst, at f. eks. konfirmander kan
lære noget ved at se, hvordan de mere rutinerede kirkegængere ”agerer” i gudstjenesten, ligesom de mere
rutinerede samtidig lærer nogle unge mennesker at
kende, som er på vej mod voksenalderen. Og derved
er kirkebænken jo det, som den sikkert oprindeligt
var tænkt som: Et socialt møbel – uden faste pladser!
Stig Skat Andersen

Salmer der swinger
GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
8. nov.
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kl. 10.00

23.s.e.Trin.
Katrine Papsø
24.s.e.Trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s. i advent

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

Lørdag den 7. november kl. 13.30 er der koncert i
kirken med musikerne og sangerne Sille Grønberg og
Palle Windfeld og en række børn fra Egtved. De vil
synge kendte og mindre kendte salmer og sange, som
forhåbentlig vil få kirken til at swinge af god lyd og
godt humør. Der er fri entré til koncerten, som er for
hele familien.

Salmesang og
wienerstang

Onsdag den 11. november kl. 14.30 er der igen
sangeftermiddag i Kirkehuset. Vi tager denne gang
fat på salmedigteren Hans Adolph Brorson (16941764). Vi skal høre om digterens liv, som hovedsageligt udspandt sig i Sønderjylland, om pietismen,
som Brorson og hans familie var optaget af, og vi
skal naturligvis synge en række af Brorsons kendte og
mindre kendte salmer og sange. Undervejs drikker vi
kaffe med wienerbrød, inden eftermiddagen slutter
omkring kl. 16.00.

Et liv i frihed

Torsdag den 12. november kl. 19.30 er der sognemøde i Kirkehuset. Tidligere byrådsmedlem i Billund
Kommune, Jette Seidenschnur fortæller om sit liv som
Jehovas Vidne. Jette Seidenschnur var i mere end 30
år en del af Jehovas Vidner, og brugte megen tid og
energi på et leve som et rettroende vidne. Hun var
bundet af mange forbud og regler, og efterhånden
voksede drømmen om frihed. Jette Seidenschnur brød
med Jehovas Vidner, et brud, som fik store personlige omkostninger, men bruddet resulterede for Jette
Seidenschnur i et helt nyt liv. Et liv i frihed.
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Menighedsmøde i
Kirkehuset

Søndag den 15. november efter gudstjenesten kl.
10.00 afholder menighedsrådet offentligt møde i
Kirkehuset. Her vil der blive redegjort for regnskab
og budget, ligesom der vil blive fortalt om menighedsrådets virksomhed i det forløbne år. Der vil også
blive orienteret om den planlagte virksomhed i det
kommende år. Menighedsrådet sørger for kaffen, og
håber at mange har lyst til at høre om og debattere
rådets arbejde og planer.

Adventssang i
Kirkehuset
Tirsdag den 1. december kl. 19.30 synger Egtved
Kirkes Voksenkor for på en blandet buket af
advents- og julesange. Vi tager både Salmebogen og
Højskolesangbogen frem, og der bliver endvidere
mulighed for ”fra salen” at foreslå sange og salmer,
som ønskes sunget.

