Hjerk-Harre Kirkeblad

Marts - Maj 2018

Hjerk-Harre Menighedsråd byder velkommen til Margrethe Münster Berg.
Margrethe er ansat som konstitueret sognepræst i Harrevig Pastorat, fra d.
1. februar 2018 og indtil den ledige præstestilling besættes.

Klumme, marts 2018

Rentenyder
Før vi flyttede her til Salling, havde min mand og jeg et hus i Svendborg, som vi
købte for en del år siden. Som huskøber skal man jo læse alle mulige papirer
grundigt igennem, og jeg kan huske, at jeg stødte på et særligt ord, som fik mig til
at standse op og tygge lidt på det.
Den mand, der havde bygget vores hus tilbage i 1920’erne, han hed Johannes, og
han var ”rentenyder”, stod der. ”Rentenyder” – det lyder næsten poetisk, sådan at
kunne nyde renter i en grad, at man kan leve af det. I dag ville Johannes nok blive
kaldt ”pensionist”, men dog med en vis formue, når han havde midler til at bygge
et hus.
Men selve det ord, ”rentenyder”, det lyder både fredfyldt og givende på samme
tid.
Tænk at kunne læne sig tilbage og nyde renterne, - efter et langt og travlt og
indbringende liv.
Det er der nok mange, der drømmer om. At kunne hvile på laurbærrene, og hvis
der ikke er nogen af dem, så i det mindste at kunne klare sig nogenlunde.
I Matthæusevangeliet kap. 25, 14-30 kan I finde lignelsen om de betroede
talenter. En herre betror sine tre tjenere hver sit beløb. Den første får fem talenter.
Den næste to og den tredje får én talent, en mønt. De første to formår at tjene
yderligere med penge. Men den sidste, han graver af frygt for sin herre, talenten
ned i jorden. Så der var ikke kommet mere til, da hans herre vender tilbage for at
gøre regnskabet op. Det er ikke populært. ”Du kunne da i det mindste have givet

mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom
tilbage”! Lyder det fra chefen. Og så ryger den dovne tjener ellers ud i mørket,
hvor han kan græde og skære tænder, helt for sig selv.
”For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have til overflod, men
den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har”. Det betyder selvsagt
meget for vores forståelse af denne her tekst, hvad ”det” er, som de andre tjenere
har. Er det materiel rigdom? Er det evner og talenter? Eller er det noget helt
tredje?
Den tredje tjener turde ikke skylde nogen noget, og det tog hans handlekraft og
investeringslyst. Allerede der er det gået skævt, for mennesker kan vi slet ikke
være, uden at komme til at skylde nogen noget. Vi skylder hinanden, men også og
især, Vor Herre, som har betroet os liv og tilværelse. Og det der ”det”, som de to
første tjenere har. Jeg tror, de har hørt noget vigtigt. Hvad er det lignelsen vil? Det
er Jesus, der fortæller den. Ham, som møder mennesker alle mulige steder og som
henter os hjem alle steder fra. På den måde tænker jeg, at der er håb for os, når vi
er opslugt af mørke og frygt. Fordi Gud ikke giver op, men også gerne vil have
dig til at høre, hvad du er blevet betroet. Dit liv og din opgave. Når Gud har
betroet os så store gaver, så er det fordi han regner med os, stoler på os, tror på os.
Tør vi vove at tro dét, så vil troens gave vokse, jo mere vi bruger den. Så falder
der renter af, i form af glæde og frihed. Det er en konsekvens af Guds investering,
da han sendte sin søn til os med sit nærvær.
Tænk, at vi må være rentenydere af Guds nåde.
Med ønsket om et glædeligt forår til alle.

Mette Dolberg

NOTE TIL KALENDEREN:
Sommerudflugt tirsdag d. 29. maj 2018. Annonce følger i Salling Avis.

Børnekirkedag lørdag d. 17. marts
Kl. 10.00 – 13.00: Årets minikonfirmander mødes i Sognehuset i Roslev
og arbejder med temaet ”Påske” i forskellige værksteder.
Kl. 15.00: Børnegudstjeneste med Påskemusical i Hjerk kirke Påskemusicalen opføres af Bistrup Kirkes Børnekor, Birkerød, som ved
denne lejlighed får hjælp af Ejsing Friskoles Børnekor. Alle under ledelse
af organist Elsebeth Dilling-Hansen. Musicalen handler om de sidste syv
dage i Jesu liv på Jorden, fra Palmesøndag til Opstandelsen.
Kom og oplev påskemusicalen med ca. 40 børn i alderen 1.- 7. klasse. Der
er farverige dragter, iørefaldende sange, både kor og soli samt drama.
Tag gerne hele familien med. En oplevelse for alle aldersklasser!
Arrangementet den 17. marts kommer samtidig til at markere
afslutningen for forårets minikonfirmand-forløb med uddeling af
diplomer til minikonfirmanderne efter gudstjenesten.

Konfirmation 2018
Harre Kirke d. 27. april kl. 10.00:
Anna Seniger, Rustedmøllevej 1B, Rybjerg, 7870 Roslev
Kathrine Svenningsen, Dalstrupvej 6, Harre, 7870 Roslev
Hjerk Kirke d. 27. april kl. 12.00:
Micah Marius Beck Madsen, Skelsgårdvej 4, Hjerk, 7870 Roslev
Christoffer Rasmus Holbo Gjørup, Havrevænget 12, 7870 Roslev
Laura Krarup Møller Pedersen, Gl. Skivevej 20, Bajlum, 7870 Roslev
Jasper Norman Hørup, Lysenvej38, Hjerk, 7870 Roslev
Teis Refsgaard Knudsen, Neder Hjerkvej 25, 7870 Roslev
Freja Skourup Schnell, Neder Hjerkvej 11, 7870 Roslev
Jens Justesen, Bajlumvej 5, 7870 Roslev

Babysalmesang i Harre forår 2018
Nu starter babysalmesang igen i Harre kirke. Første gang vi mødes er
torsdag d. 17. maj. Alle babyer under 1 år, ifølge med en voksen, tilbringer
en halv times tid i hinandens selskab med sang, musik og bevægelse.
Bagefter sørger frivillige i Harre Kirke for et dejligt traktement til de
voksne. Forløbet strækker sig over 6 torsdage. Vi mødes kl. 9.30 og efter
en god times tid er det slut.
Der er plads til 6 babyer på holdet. Alle fra hele Salling er velkomne,
uanset bopæl. Også selv om barnet ikke er døbt, er man velkommen.
Menighedsrådet ved Harre Kirke ønsker at skabe mere liv i den lille
hyggelige kirke. Så har du lyst til at deltage, skal du bare melde dig til,
senest 14 dage før, til Anni Davidsen på telefon 23 44 28 06.

Fælles frilufts-gudstjeneste 21. maj kl. 11.00 i Skive Anlæg (2. pinsedag)
Igen i år arrangeres fælles gudstjeneste for hele Salling og Skive Provsti. Prinsens
Musikkorps vil spille ved gudstjenesten, og danne lydkulisse til årets tema ”Det
store i det stille”. Temaet er hentet fra beretningen om Profeten Elias. Han bad
Gud om at vise sig for ham. Det gav oplevelsen af voldsomme naturkræfter og til
sidst en dyb stilhed. Samme historie har inspireret elever på Aakjærskolen til
malerier og kunstneriske udtryk. Lærer Jette Høstgaard tager hånd om
processen, og værkerne vil blive udstillet i anlægget.
Efter gudstjenesten serveres kaffe.

Velkommen til alle!
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