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SOGNEBÅNDET
Hjerte, løft
din glædes vinger!
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske
folkekirke, siger Grundloven. Men vi var evangelisk-lutherske længe før grundloven. Danmarks hjerteslag – vort åndelige kildespring
- er evangelisk-luthersk kristentro. Og juleaften
ses det. Så myldrer vi i kirke. For julen er vor
vigtigste folkelige og kirkelige fest. En fest
som samler hele folket. Uden julen ville vi
ikke være det folk, vi er! – Ser vi på antallet af
dem, der samles om juleevangeliet og antallet
af døbte i folkekirken, så er det
indlysende, at den glæde, der
juleaften forkyndes skal være
for hele folket, jo også opfattes sådan af de ﬂeste. - Hvor
længe det vil vare, kan vi ikke
vide. Det danske folk er under
forandring. Det består ikke længere kun af danskere, sådan som
vi har været vant til. Det består
heller ikke kun af kristne. Det
består også af fremmede. Og det
diskuteres ivrigt, om de fremmede udgør en trussel eller ej.
- Mange mener, at det er en naturlig udvikling, som vi ingen reel
indﬂydelse har på. Det er globaliseringen, der
gør det! - Det er en berigelse af vort samfund!
- siges det. Vi har kun godt af lidt kulturel modstand. Vi har kun godt af at møde folk, der er
anderledes. Og om trosforskellene siges det, at
det kun er fordomme, der gør mødet vanskeligt.
I virkeligheden har vi meget til fælles og meget
at tale om! Det er sundt at møde mennesker, der
har en mere synlig og levende tro, end vi selv

har! - Det er overhovedet ingen trussel! - lyder
det fra politikere, journalister og intellektuelle.
– Men mange føler sig alligevel truet! Hvordan,
kan man ikke altid sige. Men det fornemmes!
- Selvfølgelig kan det være morsomt at møde
mennesker med fremmed baggrund og kultur.
Det er dejligt at tage på ferie i fremmede lande.
Det er ﬁnt, at udlændinge kommer på besøg
hos os. Men det er knap så eksotisk, hvis ens
landsby eller boligkvarter, pludselig mister sit
hjemlige, danske præg. Og det
ikke morsomt at opdage, at det
ikke er tilladt at stille spørgsmålstegn. At pæne mennesker
risikerer at bliver kaldt racister,
hvis de alligevel gør det! - Så
føles det nærmest, som om man
ikke længere har sin indfødsret i
behold. Så opdager man, at den
ånd, som man anså for selvfølgelig, og som man før frit kunne
færdes i, fordi den var landets
egen, slet ikke er det længere. At
en anden ånd har holdt sit indtog.
Tidsånden! - I tusinde år troede
alle danske, at Gud i sin nåde
bevarer folk og fædreland. Men denne tro har
langsomt ændret sig! - I dag er det mennesket,
ﬂere og ﬂere tror på. Det er mennesker, der skal
skabe mening i verden. Det er mennesker, der
skal frelse verden. -- Engang var den højeste
lov De ti Bud. I dag er den højeste lov Menneskerettighederne. Og det vigtigste formål
med dem er ophæve alle historiske, religiøse
og kulturelle skel. Der må hverken sættes skel

mellem folkeslag eller mellem mennesker. Vi
må ikke tale om Danmark og vor særlige tro!
Vi skal ikke tro, at vor tro er bedre end f. eks.
muslimernes tro, for det er diskrimination, og
det tolererer Menneskerettighederne ikke. - Nu
er det såmænd ikke Islam, der er truslen. Islam
har altid været kristendommen åndeligt underlegen. Islam kunne kun besejre kristendommen
ved hjælp af sværdet. Men hvor engang Islam
blev udbredt ved erobringer, så vinder den nu
terræn ved hjælp af menneskerettighederne,
som forbyder et ældgammelt land at deﬁnere
sig selv ved sin kristne tro. Og dermed forbydes den forskelsbehandling, som må være der,
for at et folk kan forstå sig selv i dets forskel
fra andre folk. Sagt lidt anderledes: Troen på
menneskerettighederne forbyder i grunden det,
som vi altid har kaldt for kærlighed: Kærlighed
til Fædrelandet! Kærlighed til Gud! Kærlighed

til folk og slægt! -- I stedet kræves der nu, at vi
skal omfavne hele menneskeheden! Men det er
plat umuligt - det er hykleri!
Vi skal snart fejre julen. Og vi elsker julen. Den
er jo vores! Formet af vore forfædre og givet
videre som gave til os. Vi takker den levende
Gud, vor himmelske Fader, fordi han blev menneske som vi - i Kristus. Ved Jesu fødsel blev vi
løftet ind i den himmelske herlighed, så sandt
som Jesus er kommet til verden for at skænke
os evigt liv i ham. Vi tror på glædens Gud,
evangeliets Gud, frihedens og fredens Gud.
Hvad vi har af fred, frihed og glæde, skylder vi
ham. Vi er et saligt folk. Vi er et lykkeligt folk,
når vi skønner på Gud livsalige gaver. Glæden
for hele folket!
Genlyd, jul, at toner søde, som med klang engle
sang: Jesus lod sig føde!
Nørgaard Mikkelsen
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Arrangementer
Musikgudstjenester i december
Ørbæk kirke
Søndag d. 9. december kl. 19.00.

Medvirkende: Vindinge koret. Dir. Bodil Rytter.

Mandag d. 17. december kl. 16.00.

Medvirkende: Ørbæk Seniorkor. Dir. Bodil Rytter.
Der er blevet en fast tradition, at Aktivtivcenteret før juleafslutningen mødes i kirken til en
julegudstjeneste. Men gudstjenesten er i princippet åben for alle.

Refsvindinge kirke
Onsdag d. 12. december kl. 19.00.

Medvirkende: Odense Domkirkes kor. Dir. Leif Käehle.
Efter gudstjenesten serveres kirkekaffe.

Foredrag i Præstegården
Torsdag d. 17. januar kl. 17.00.

”Strømninger i andedammen – storme på verdenshavet”.

De kirkelige og teologiske retninger, som ligner stejle modsætninger i lokalt perspektiv, ser helt
anderledes ud, når sagen anskues globalt. Foredraget vil pege på tendenser både indenfor og udenfor
folkekirken - tendenser som givetvis vil komme til at sætte sit præg i de kommende år.
Foredragsholder er lic. theol. Poul Götke (ph.d.). Han har været ansat i forskellige universitetsstillinger og er nu lektor ved den folkekirkelige efteruddannelsesinstitution Teologisk Pædagogisk
Center i Løgumkloster. - Der serveres kaffe, te og småkager. Kirkebilen kan bestilles.

Arrangementer
Kirkehøjskoledag 2008 i Langå
REFORMATIONEN – historie eller nutid?

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther ifølge traditionen sine 95 teser op på kirkedøren i
Wittenberg, og dermed begyndte den lutherske reformation. – I dag, knap 500 år efter, kan vi
spørge, om der til den begyndelse også hører en afslutning? Er tiden inde til, at vi i folkekirke
tager afsked med det lutherske som en særligt forpligtende arv, og nøjes med at kalde os for en
”evangelisk” kirke? Hvad var der i det reformatoriske opgør, der også har relevans i dag?
For at belyse det vil to kendte og inspirerende debattører, biskop over Roskilde Stift, Jan Lindhardt, og sognepræst i Aabenraa, Jens Kvist, give hver deres bud.
Derudover vil det danske, og internationalt kendte, middelalder-orkester, ”Legerne”, medvirke.
Pris for deltagelse er 100 kr. Tilmelding til sognepræsten inden udgangen af januar på telefon
65 33 11 04 eller mimi@km.dk
PROGRAM
10.00 – Gudstjeneste i Langå kirke v. biskop Lindhardt.
11.15 – Kort kaffepause i Langå forsamlingshus.
11.30 – Foredrag v. biskop Lindhardt.
12.30 – Frokost.
13.45 – Foredrag v. sognepræst Jens Kvist.
14.45 – Kaffe
15.00 – Koncert med”Legerne” – Middelaldermusik på originale instrumenter.

Refsvindinge kirke og forsamlingshus
Søndag d. 9. marts kl. 19,00.

Efter gudstjenesten i kirken fortsætter vi til kaffebordet i forsamlingshuset,
hvor Anette Blauenfeldt i ord og toner (klaver & ghettoblaster)
vil causere over temaet:
”Historier fra Det gamle Testamenter i sang og musik”.
Vi vil få rig lejlighed til at synge fællesange fra Højskolesangbogen.
Anette Blauenfeldt, Nyborg, er musikbibliotekar, og mange vil
huske hende fra det fællesnordiske gætteprogram ”Kontrapunkt”,
og endnu ﬂere ved, at Anette Blauenfeldt i en lang årrække var
præste- og provstekone i Ringe.

Modsigelsen
I juleevangeliet forkyndes den store glæde,
som skal være for hele folket. Men i samme
kapitel hos Lukas tales der om, at det, som
vækker glæde, også skal vække modsigelse.
Og resten af Lukasevangeliet handler for en
stor del om den modsigelse, som endte med
korsfæstelsen langfredag. Det er altså ikke så
ligetil med den glæde for hele folket, som man
skulle tro. – Det begyndte med, at der ikke var
plads til ham i herberget. Og det endte med, at
der ikke var plads til ham andre steder end på
korset. Korset er modsigelsens tegn. Glæden
over frelsen og smerten over modsigelsen – de
to kan ikke skilles. At tro er også at få sin modsigelse afsløret som modsigelse. Når jeg ikke
tror evangeliet, er det ikke evangeliet, der er
noget i vejen med, men det er min modsigelse,
der står i vejen. Troen er en afvænning! Det er
at blive vænnet af med at stå Gud imod. Og
denne afvænning bliver jeg ikke sådan færdig med. Nu begynder alle abstinenssympto-

merne. Det er som at træde
en sovende løve på halen.
Nu rejser alt det sig i mig,
som vil troen til livs. – Når
narkomanen er ved at blive
rask, føler han sig for alvor
syg. Når troen er ved at bryde
frem, rejser indvendingerne sig
for alvor. ---- Det er modsigelsens
list, at den vil have os til at tro, at
det er den, der er sundheden - og
troen, der er sygdommen. At det er den,
der er sandheden - og troen, der er usandheden.
– Da er det den store glæde, at vi ikke skal til
eksamen hos modsigelsen. Den har intet krav
på os. Vi skal ikke spørge om forlov hos den.
– At bekende troen er at aﬂevere modsigelsen
hos Gud og få troen i stedet.
Rudolph Arendt
fhv. domprovst i Odense

Menighedsrådsmøder
i konﬁrmandstuen
Ørbæk menighedsråd: 24. januar.
Refsvindinge menighedsråd: 5. februar.
Møderne, der begynder kl. 19,00, er offentlige og holdes i konﬁrmandstuen. Oplysninger om dagordenen fås hos formændene og ca. en uge før møderne også på Internettet.

Meddelelser
Præstens ferier
27.-30. december, 30. januar-12. februar & 29. februar-4. marts.
Embedet passes af sognepræst André Friis Møller, Frørup, tlf. 65 37 10 93
mail: afm@km.dk.
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Gudstjenester
”Kirken skal hver mands hjemhus være”
Dato:

Ørbæk:

Refsvindinge:

19,00 – Musikg.

10,15

16. december

10,15

Ingen

23. december

Ingen

10,15

24. december

16,30

15,00

25. december

9,00

10,15

26. december

10,15

9,00

30. december

14,00 - Friis Møller

Ingen

1. januar

11,30

10,15

6. januar

10,15

9,00

13. januar

9,00

10,15

20. januar

10,15

9,00

27. januar

9,00

10,15

9. december

3. februar

Ingen

14,00 – Friis Møller

10. februar

14,00 – Friis Møller

Ingen

17. februar

Fælles-gudstjeneste i Langå kirke kl. 10,00

24. februar

10,15

9,00

2. marts

Ingen

14,00

9. marts

10,15

19,00

m. kaffebord

”Tak, fordi, trods alle paver,
Ordet går og Skriften står!”
Vi er på Internettet!

Vil mere om dit sogn du vide? Klik ind på kirkens hjemmeside!!

www.oerbaekkirke.dk • www.refsvindingekirke.dk
Der masser af oplysninger og links!!
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