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Hjerternes fest

Klumme, december 2017

Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der
nemlig det, at vi tager en lille del af vores liv ud og lægger særlig mærke til det.
Det er det, der sker, når vi fejrer personlige mærkedage som fx fødselsdage. Her
tager vi et menneske, som vi måske er i familie med eller på anden måde knyttet
til og sætter dette menneske i centrum i en kort periode. Dermed giver vi dette
menneske særlig opmærksomhed. Og vi vil dermed selv få lejlighed til, at tænke
lidt over alt det gode, som dette menneske er og betyder for os.
På samme måde er det også med de kirkelige og folkelige højtider, som vi fejrer i
løbet af året. Når vi fejrer befrielsesdagen giver vi det forhold, at Danmark er et
frit land, særlig opmærksomhed. På Grundlovsdag betænker vi, at vi her til lands
har en demokratisk forfatning og at vi heldigvis ikke er undertrykte under en eller
anden korrupt diktator. Til høstgudstjenesten fejrer vi, at vi har alt det gode, som
vi har behov for til livets opretholdelse.
Og sådan kan man blive ved. En fest fungerer på den måde, at vi tager et særligt
område af tilværelsen op og ved at fejre dette område giver vi os selv en
anledning til at tænke nærmere over et gode, som vi nok i det daglige ellers ikke
tænker så meget over. Højtid er således et forstørrelsesglas.
Julen er i denne sammenhæng ikke nogen undtagelse. Kirkeligt set handler julen
om Jesu fødsel. Det er ikke fordi, at vi aner noget om, hvorvidt Jesus faktisk blev
født den 25. december. De ældste kilder er tavse på dette punkt. Men den 25.
december er nu den dag, der af forskellige grunde er blevet valgt til fejringen af
Jesu fødsel engang i det 4. århundrede.
Det forhold at Jesus blev født gjorde det samme, som alle andre fødsler også gør.
Blot ved at blive født gjorde det lille Jesusbarn sin mor til mor og sin far til far.
For mennesker fødes ikke ind i ingenting, men derimod ind i et netværk af
relationer til andre mennesker. Og ved på denne måde at fødes ind i et netværk af
forhold til andre mennesker gør det lille barn en hel del ved mange af de
mennesker, som det fødes ind i en relation til. Foruden at gøre sine forældre til
forældre er der jo i mange tilfælde også bedsteforældre, søskende, fætre, kusiner,
tanter og onkler – osv.

Det er uden tvivl dette forhold, der gør, at julen folkeligt er blevet anledning til, at
vi sætter vore nære relationer under lup. For som almindelige mennesker kan vi
spejle os i historien om Josef og Maria, der blev forældre og familie denne julenat
i en stald i Betlehem. Det er derfor naturligt for os netop til jul at fejre de
relationer, som vi har til andre mennesker – særligt de relationer, som vi har til
vores familie. Juleaften vil vi derfor meget gerne være sammen med vores
nærmeste.
Men også alle mulige andre relationer finder vi tid og plads til at fejre i tiden
omkring jul. Vi sender julehilsner og holder julefrokoster med venner og
arbejdskammerater – og måske får vi også tid til en sammenkomst med den
udvidede familie i løbet af juledagene. Julen er på den måde blevet relationernes
fest.
Og det er faktisk meningsfuldt. For et af de steder, hvor vi mest tydeligt møder
det guddommelige i vores liv er netop i den kraft, der binder os sammen som
mennesker. For i kristendommen er det netop Helligånden, der knytter både jord
og himmels hjertebånd. Det er af samme grund, at forholdet til Gud og forholdet
til andre mennesker er så nøje knyttet sammen i kristendommen. For som
mennesker hører vi til i relation til andre mennesker.
Og fordi kraften, der binder os til vore nærmeste er et udtryk for ”Gud i vores
liv”, så ligger der også her et ansvar for mennesker, der ikke lige hører hjemme i
vore nærmeste relationer. For den Gud, der med sin ånd giver os som mennesker
til hinanden, er Gud for alle.
Juletiden er derfor også den tid på året, hvor vi i særlig grad betænker de
mennesker, der har det svært. Mange hjælpeorganisationer – hvad enten de
arbejder her i landet eller globalt – melder således om, at netop december er deres
bedste måned!
Det folkelige spejler således det religiøse her i julen. Men kristeligt set er der en
yderligere dimension på spil her. For julen handler ikke kun om vores relation til
andre mennesker. Den handler også om Guds relation til os. For julen handler
også om begyndelsen på Guds vej til mennesket. Julen står som indledning til, at
Gud kommer til os for som menneske at være hos os og dele sin mulighed og sit
rige med os. Glædelig jul.
Nikolaj Frøkjær-Jensen

Nikolaj Frøkjær-Jensen er ansat i nyt embede fra 1. december.
Efter at Nikolaj Frøkjær-Jensen har været sognepræst på Salling i 11 år, så
har han nu fået ansættelse i Erritsø sogn, tæt ved Fredericia.
Hjerk og Harre Menighedsråd siger Nikolaj tak for godt samarbejde i
Harrevig Pastorat, med de bedst ønsker for fremtiden for Nikolaj og
familien.
Minikonfirmand forår 2018
Minikonfirmand? Hvad er det? Det er et tilbud til alle børn i 3. kl.,
som kommer fra Roslev, Rybjerg, Hjerk og Harre. En mulighed for
at lære kirken og kristendommen bedre at kende.
Vi mødes torsdage (og 1 lørdag) i Sognehuset, Jernbanegade 16,
Roslev. Vi hører Bibelhistorie, synger, spiser, tegner, snakker,
tænker, klipper, klistrer og går sammen på opdagelse i kirken.
Undervisningen forestås af sognepræst Mette Dolberg. Organist
Anni Davidsen deltager desuden indimellem.

Vi starter torsdag den 18. januar kl. 14.05 – 15.30
Den første gang mødes vi i Roslev kirke kl. 14.05. Det er også fra
kirken, at du evt. skal aftale at blive hentet kl. 15.30 den dag. De
øvrige gange foregår undervisningen i Sognehuset i Roslev, hvis
ikke der gives besked om andet.
Øvrige mødedatoer: 25. januar, 1. februar, 8. februar, 22. februar*,
1. marts, 8. marts, 17. marts (lørdag).
*Bemærk, at d. 22. februar varetages undervisningen af organist
Anni Davidsen, og vi slutter derfor allerede kl. 14.45 den dag.
HUSK tilmelding, senest en uge før vi starter, hos Mette Dolberg,
telefon: 97 57 15 77 eller mail: mdo@km.dk
Notér allerede nu afslutnings-dagen i kalenderen:
Børnekirkedag lørdag den 17. marts kl. 10, hvor vi mødes i
Sognehuset.
Samme dag kl. 15 er der Påskemusical for børn i Hjerk kirke, med
et stort børnekor. Udførligt program for dagen følger senere.

Søndag d. 11. febr. kl. 14.00 er der Fastelavns-gudstjeneste i Harre kirke
for børn i alle aldre og deres familier. Mød gerne udklædte op i kirken!
Bagefter inviterer menighedsrådene til Fastelavns-fest med tøndeslagning
i Hjerk Forsamlingshus.

Vedr. babysalmesang i Harre Kirke:
Organist Anni Davidsen vil gerne igen lede et forløb med babysalmesang.
Alle børn under et år ifølge med en voksen er velkomne. Alle fra hele
Salling kan deltage. Det er ingen betingelse, at barnet er døbt. Forløbet
strækker sig over 6 torsdage, hver gang kl. 9.30 - ca.11. Man tilbringer en
halv times tid med sang, musik og bevægelse i kirkens klangfulde rum.
Bagefter sørger frivillige i Harre Kirke for en forfriskning til de voksne. Der
skal være 6 babyer tilmeldt, for at et forløb kommer i gang. Tilmelding til
Anni på E-mail: anni.davidsen@skolekom.dk

Vedr. præste-situationen i Harrevig Pastorat:
Vi får hjælp af Poul Krabbe Poulsen i den travle tid omkring advent, jul og
nytår.
Mette Dolberg og Toni Irgens-Møller klarer det meste arbejde i januar.
Skoleleder ved Roslev/Hjerk-Harre Skole, Stefan Frøkjær-Jensen, hjælper
med konfirmand-undervisningen i januar.
1. februar forventer menighedsrådene at få en præste-vikar ansat.
Vikaren skal, ud over de kirkelige opgaver, også stå for undervisning af
konfirmander.
Vi håber, at vi kan få ansat en ny sognepræst fra midten af maj – efter
konfirmationerne.
Praktiske oplysninger:
Sognepræst: Mette Dolberg, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev. Telefon: 97571577.
E-mail: mdo@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
Hjemmeside for Harrevig Pastorat: www.harrevigpastorat.dk

