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Spild

Klumme, september 2017

Det er et lille ord. Men det kan fylde meget. Vi kender det vel mest fra
vendinger som: Spild af tid. Spild af kræfter. Spild af penge.
Selve ordet har tit en negativ klang i vores ører. For hvis noget er spildt,
mener vi, at det er forgæves. Uden balance mellem indsats og resultat. I
hvert fald hvis det er noget, der skal kunne måles og vejes og aflægges
nøjagtigt regnskab for. Men det er bare ikke i alle aspekter af
tilværelsen, at det økonomiske og ”altid tilsyneladende effektive”
aspekt bør have det sidste ord.
Der findes en lille fortælling om to krukker:
Der var engang en mand, som havde to vandkrukker. Krukkerne bandt
han fast for hver ende af en tyk kæp, som han tog på skulderen hver
morgen, når han gik til floden efter vand. Den ene krukke var hel, men
den anden krukke var i stykker - den havde en stor revne, så når manden
kom hjem til huset fra floden - var denne krukke kun halvfuld.
En dag, da manden skulle til at fylde krukkerne i floden, kunne den
revnede krukke ikke klare det længere, den græd og sagde: "Jeg
skammer mig så forfærdeligt. Jeg gør et usselt arbejde. Jeg er ikke til
nytte. På grund af, at jeg er i stykker får du kun halvt så meget vand af
mig, som du burde. Jeg føler mig mislykket!"
Manden, der bar krukkerne, svarede bekymret: "Jeg vidste ikke, du
havde det sådan, men gør mig en tjeneste. Når vi går hjem fra floden i
dag - så prøv så at se ned på vejen."
Og da manden var kommet hjem til huset med krukkerne - spurgte han
så: "Lagde du mærke til de smukke blomster i vejkanten?"
"Ja," sagde krukken. Dem havde den set.
"Lagde du mærke til, at de kun voksede i din side af vejen? Forstår du,
jeg har altid vidst, at du var i stykker. Derfor plantede jeg blomster i
vejkanten, som du har vandet hver dag. Hvis du ikke var, som du er, så
kunne jeg ikke plukke blomster hver dag, og sætte dem på bordet. Så

ville både vejkanten og huset her savne alle de blomster - som du
gennem tiden har vandet - helt uden at vide det”.
Så vidt den lille historie om krukkerne. Historier er vigtige, for de siger
tit mere, end de fortæller. Der skal være tid til at høre dem og tid til at
læse dem og tid til, at vi fortæller dem til hinanden.
Inspiration og indsigt kan komme overraskende steder fra og give os
nye vinkler og åbninger.
Den lille historie fortæller mig om spild, at det måske ikke altid er –
spildt. Fordi noget har værdi i sig selv og ikke fordi, det skal udfylde en
funktion på en bestemt måde.
Det er ikke alt i vores tilværelse, der kan og skal presses ned i et
regneark. Det er ikke kun tal, som skal regnes for noget. Når noget
spildes, kan det, ganske rigtigt og helt realistisk være til fortvivlelse og
bekymring. Men. Det kan også være, at spildet kommer af et overskud,
som vi ikke vidste fandtes, og det, der så ud som spild, var det, der gav
liv, dybde og glæde.
Mette Dolberg
Høst-gudstjeneste ved Harrevig søndag d. 10/9 kl. 11.00
Sognepræst Mette Dolberg prædiker. Musik ved ”Fur Waders”.
Der serveres grillmad. Telt er opstillet på pladsen.
Indsamling til en nødhjælps-organisation.
Alle er velkomne. Hjerk-Harre Menighedsråd.
Koncert med The Quiggs i Hjerk kirke tirsdag d. 17/10 kl. 19.00
”The Quiggs” er en skotsk/dansk duo, der består af ægteparret Stephen
og Pernille Quigg. Stephen er skotsk folkesanger og tidligere medlem af
“The McCalmans”. Han optræder nu sammen med sin danske hustru
Pernille, som også er folkesanger og sangskriver. Duoen deler en fælles
fornemmelse for folkesangens tradition, og de turnerer med stor succes
i Danmark, Tyskland og Holland. Vi havde besøg af The Quiggs sidste
år. Det var så god en oplevelse, at vi har bedt dem om at komme igen.
– Kom og hør dem!

Fælles hjemmeside for Harrevig Pastorat: www.harrevigpastorat.dk
Find oplysninger om arrangementer og gudstjenester ved alle 7 kirker.
Få information om, hvem man skal kontakte i f. m. gravstedsaftaler,
div. kirkelige handlinger og attestudskrivning. Læs om kirkernes
aktiviteter for børn og voksne. - En tegning af Harre gamle
herredsvåben, oprindelig lavet af afdøde Svend Ravn, bruges som logo
på hjemmesiden. Karen Ravn har venligst givet tilladelse hertil.
Halloween-aften i Harre fredag d. 27. okt. fra kl. 17.00 ved kirken:
Først laves græskarlygter (husk redskaber). Kl.18.00 børnegudstjeneste
ved Mette Dolberg. Derefter fakkeltog, smagsprøver ved købmanden,
og aftensmad i Bogmekka. Alle er velkomne.

Reformations-gudstjeneste for hele Harrevig Pastorat
Søndag den 29. oktober kl. 10.15 i Rybjerg Kirke.
Vi vil markere og fejre 500-året for Reformationen med en
gudstjeneste, der er inspireret af, hvad Reformationen bragte
med sig. Både i ord og musik. Begge præster medvirker.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på et glas koldt
Luther-øl eller æblemost.
Klokkeringning d. 31. oktober
På Reformationsdagen den 31. oktober 2017 anbefaler
landets biskopper 15 minutters klokkeringning i alle kirker
landet over. - Det vil vi også gøre her, for på den måde at
være med til, i fællesskab, at markere dagen, hvor Martin
Luther slog sine 95 teser op i Wittenberg.
Minikonfirmand-undervisning, som tilbydes elever i 3.kl, begynder i
januar 2018, og varetages af sognepræst Mette Dolberg. Flere oplysninger følger senere.

Allehelgensdag er den første søndag i november - hvor man ved
gudstjenester mindes de afdøde. Pårørende til personer i sognet, som
er døde i det forgangne år, vil modtage en invitation til gudstjeneste,
og navnene på de afdøde vil blive læst op i kirken. Allehelgensdag er en
mærkedag for alle, der har en grav at besøge på kirkegårdene, og alle
er meget velkomne til gudstjeneste.
Foredrag med Christian Mejdahl i Hjerk Kirke
onsdag d. 15. november kl. 19.00:
Tidligere formand for Folketinget, Christian Mejdahl, holder foredrag i
anledning af Reformationsjubilæet. Han kalder det ”Min livsfortælling”
og siger om foredraget:
”I min fortælling vil jeg tage udgangspunkt i Danmarks dåbsattest
(Jellingestenen), videre over klostre og munke til Luther og
Reformationen i Danmark. Jeg vil sige noget om Reformationens
betydning for det samfund, som har udviklet sig til det, vi kender i dag.
Og så vil jeg føje nogle betragtninger til, om de opgaver og oplevelser,
som jeg har haft som politiker, set i lyset af det foregående.”
Alle er velkomne til foredraget, hvor der vil blive serveret en
forfriskning.
Advents-arrangement i Hjerk med FarsøKoret søndag d. 3. december.
Gudstjeneste i kirken kl. 19.00.
Efterfølgende advents-møde i
forsamlingshuset, med servering
af kaffe.
FarsøKoret, - et firestemmigt kor
med 40 sangere, medvirker begge
steder. Koret synger både kendte
og nye sange, mest i den rytmiske
genre, krydret med et strejf af
gospel. Kom og hør dem!

Behov for flere spejderledere: Hos KFUM-spejderne i Roslev deltager
over 55 børn. Derfor har de brug for flere ledere, -især til grupperne
bæver (0.-1. kl.) og junior/trop (5.-8. kl.) Se www.roslevkfum.dk eller
find Roslev KFUM Spejderne på Facebook. Gruppeleder Jane Justesen
kan kontaktes på tlf. 24472012.
Vedr. konfirmand-forberedelse: Mette Dolberg og Nikolaj Frøkjær-J.
underviser. Konfirmanderne bliver delt i to hold. Undervejs i forløbet
byttes der hold, så alle konfirmander møder begge præster – og
omvendt. Undervisnings-start torsd. d. 26. okt. kl. 8.00 i Roslev Kirke
med fælles andagt. Derefter vil undervisningen foregå på torsdage kl.
8.00 – 10.00, dels på Roslev skole og dels i Sognehuset, Jernbanegade
16. Velkommen til de nye konfirmander!
Praktiske oplysninger:
Sognepræster: Mette Dolberg, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev. Telefon: 97571577.
E-mail: mdo@km.dk (fri mandag)
Nikolaj Frøkjær-Jensen, Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev. Telefon: 97592093.
E-mail: nfj@km.dk (fri mandag)
Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg. Telefon: 97574050. E-mail: toej@km.dk
Hjerk Kirke: Fungerende formand for menighedsrådet: Anne Marie Dalgaard.
Telefon: 51310780 E-mail: dalgaard@fiberpost.dk
Kirkeværge: Vagn Christensen. Telefon: 97579067. E-mail: lysen@fiberpost.dk
Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Telefon: 23315971
E-mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com
Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen. Telefon: 23691490.
E-mail: hullet@c.dk
Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Telefon: 24672445
E-mail: dulith@mail.tele.dk
Graver: Karen Grove Andersen. Telefon: 23932707 (privatnr. 40712871)
E-mail: harrekirke@live.dk

