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Måske fordi
”Hvorfor skal jeg blive ved med at være medlem af folkekirken? ”, spurgte en
bekendt mig for nylig. Nu kunne man mene, at det burde være let at svare på for en
præst. Det har det ikke været, men lad mig prøve.
Vi har jo med § 67 en grundlovssikret religionsfrihed hér i landet. Enhver må frit
udøve sin gudsdyrkelse efter sin overbevisning, kun begrænset af ”hensynet til
sædeligheden og den offentlige orden”. Vi har ret til ikke at have nogen religion og til
at skifte religion. Hurra for det. Så min bekendte kan uden frygt for forfølgelser af
nogen slags frit melde sig ud af Folkekirken - og så sparer han jo også kirkeskatten.
Det ville der ikke ske det mindste ved. Tilsyneladende. Lad os foretage et lille
tankeeksperiment. Hvis vi alle meldte os ud i dag, nedlagde Folkekirken og
afskaffede alle kristne frikirker i landet, og tillige afskrev kristendommen som et
overstået kapitel i en moderne, sekulariseret verden, så ville der ikke blive holdt
gudstjenester, konfirmationsforberedelse, minikonfirmandundervisning, ingen
kirkelige begravelser eller bryllupper. Dåb ville være meningsløs som indgangsbillet
til den kristne menighed. Der findes jo udmærkede alternativer at markere
livsovergange med i form af navngivning, borgerlig eller humanistisk konfirmation
eller non-firmation og ditto vielser og begravelser. Søndag formiddage kunne sikkert
bruges på noget hyggeligt. Skulle vi komme til at trænge til åndeligt input, så er der
foredrag, bøger og messer om den slags emner, og mange muligheder for at praktisere
yoga, healing, shamanisme, meditation - og ligesindede at dyrke disse interesser
sammen med. Eller vi kunne konvertere. Ville vi mon savne noget? Måske. Men lad
os køre endnu længere ud af tankeeksperimentets tangent. Hvad nu hvis kvinderne
ved graven Påskemorgen bare havde holdt mund med, hvad de havde set dér, at
graven var tom, og med at de havde genkendt Jesus, som de først troede var
havemanden? Så havde disciplene aldrig hørt om det. Hvad nu hvis disciplene ikke
havde taget den opgave på sig at gå hen og gøre alle folkeslagene til Jesu disciple ved
at døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og ved at lære dem alt det,
som Jesus havde befalet dem? Ja, så havde der ikke været mange kristne, som Paulus
og andre kunne forfølge. Hvad nu hvis samme Paulus ikke havde ladet sig overbevise
om, at han selv mødte den opståede Jesus, nu kaldet Kristus? Så var budskabet om
hans liv, død og opstandelse ikke blevet spredt geografisk til hele det daværende
Romerrige, hvor Paulus nu fik oprettet menigheder. Hvad hvis de første kristne ikke
havde fortalt de mange mundtlige fortællinger om Jesus videre eller havde skrevet
dem ned, inden de sidste, der kunne huske dem, var døde? Så havde vi aldrig fået
nogen Bibel. Hvad hvis Luther ikke havde gjort op med den katolske kirke og oversat
biblen? Så måtte vi stadig læse den på latin, hvis vi altså kunne, og stadig været
henvist til at præster alene kunne og måtte udlægge teksten. Hvad hvis Grundtvig
ikke havde skrevet sine salmer og med kristendommen som inspiration opfundet
højskolen og andelstanken? ”Ja, hvad så”, kunne min bekendte måske finde på at
spørge? Ja, hvis ikke alle disse mennesker igennem tiden og tit under livsfarlige
forhold havde givet budskabet videre, så havde vi aldrig hørt det. Ville vi mon så
have savnet noget i dag? Jeg ved, at jeg ville have savnet at høre lignelsen om ”Den

fortabte søn” – og især om faren, der med åbne arme tager imod sin søn, da denne
vender hjem efter virkelig at have kvajet sig og soldet alle pengene op. Jeg ville have
savnet at høre Paulus fortælle, at størst af alt er kærligheden, som tåler alt, tror alt,
håber alt, udholder alt. Ikke min kærlighed eller vores - men Guds. Den Gud, som
gennem Big Bang og evolutionen har skabt og fortsat holder alt i gang. Jeg ville have
savnet at synge ”Et barn er født i Betlehem”, og muligheden for at sende børn på fri-,
efter- og højskoler. Jeg ville have savnet at vide, at jeg i dåben kunne lægge mit
spædbarn i Guds hånd, og at høre ”af jorden skal du igen opstå” sagt over mine døde
kære. Jeg ville have savnet at få at vide, at jeg er elsket og uendeligt meget værd,
uanset hvordan jeg klarer mig i skolen, i uddannelsessystemet, på eller udenfor
arbejdsmarkedet, om jeg er syg eller rask, barn eller voksen, kvinde eller mand, rig
eller fattig, i et parforhold, single, fraskilt eller enke, forældre eller barnløs, homo-,
hetero-, trans- eller aseksuel, uanset hudfarve og etnicitet, og uanset størrelsen på min
tro.
Skulle det være grund nok til at blive i Folkekirken, som jo bare er den måde, vi har
organiseret os på hér i landet? Det må enhver tage stilling til. Og mens man gør det,
så kan man medtænke, at kristendommen altid kun er én generation fra at uddø, pt.
vores.
Sognepræst Margrethe Münster Berg.

Konfirmation i
Hjerk Kirke
27.april 2018
PhotoCare,
Skive.

Børnekirkedag med afslutning for minikonfirmanderne: Lørdag d. 17. marts
sluttede forårets forløb for minikonfirmanderne fra Hjerk-Harre-Roslev-Rybjerg med
en kreativ Børnekirkedag. Emnet var påskedagene. Minierne var inviteret til at
deltage sammen med deres forældre, og derudover var der voksne fra kirke og
menighedsråd, der deltog i planlægning og udførelse af dagen. Vi mødtes kl. 9.30 i
Sognehuset i Roslev og startede med morgensang, te/kaffe og rundstykker.
Sognepræst Mette Dolberg havde medbragt en kasse med diverse genbrugsmaterialer
og dimser, så som knapper, perler, gammelt legetøj, stof, piberensere, m.m. For der
skulle arbejdes i forskellige ”værksteder”. Nogle lavede krucifikser, andre lavede
engle, og nogle tegnede tegneserier over påskens forskellige helligdage. Nogle få
trodsede kulden og fulgte med graver Marianne Johannesen op på kirkegården for at
se sig om. På Børnekirkedagen sydede sognehuset af kreativitet, og limpistolen blev
flittigt brugt. Vi spiste frokost sammen, og mødtes igen om eftermiddagen i Hjerk
Kirke, for at se og høre Bistrup Kirkes Børnekor og Ejsing Friskoles Børnekor, under
ledelse af organist Elsebeth Dilling-Hansen, opføre ”Påskemusical”. Det var dygtigt
og professionelt gjort og en smuk indgang til påsken. Efter gudstjenesten var der en
forfriskning til de fremmødte og uddeling af diplomer til minikonfirmanderne.
Strandgudstjeneste med konfirmand-indskrivning søndag d. 17. juni kl. 15.00:
Til efteråret starter nye hold konfirmander i Harrevig Pastorat, men vi vil gerne hilse
på de nye konfirmander og deres familier inden da. Derfor indbyder vi til gudstjeneste
ved Madpakkehuset ved Harrevig, Alle menighedsråd i Harrevig Pastorat, Roslev –
Rybjerg – Hjerk – Harre – Durup – Tøndering - Nautrup, går sammen om at lave en
fælles gudstjeneste. Vi beder de kommende konfirmander om at huske at udfylde den
i forvejen udsendte ”Tilmelding til konfirmations-forberedelse”, og aflevere den til
præsterne efter gudstjenesten. Præsterne vil også give en kort orientering om opstart
og forløb på konfirmationsforberedelsen. Vi håber, at sommeren vil vise sig fra sin
bedste side, men hvis ikke, er der telt ved sportspladsen, hvor vi kan være i ly og læ.
Menighedsrådene byder på en forfriskning. Alle er velkomne til at deltage.

Konfirmation i
Harre Kirke
27. april 2018
PhotoCare,
Skive

Konfirmationerne i Harrevig ligger som hovedregel fast på følgende dage:
Durup: Den sidste lørdag i april (medmindre der er sammenfald med påsken).
Tøndering, Nautrup og Rybjerg: Den sidste søndag i april (med mindre der er
sammenfald med påsken). Roslev: Den første lørdag og søndag i maj.
Hjerk og Harre: Bededag, hvor de to sogne skiftes til at have konfirmation kl. 10 og
kl. 12.
Evt. ændringer varsles af menighedsrådet med mindst 2 års varsel.
Konfirmationer i Harrevig 2019

Konfirmationer i Harrevig 2020

Durup: Lørdag 27/4 kl. 10

Durup: Lørdag 25/4 kl. 10

Tøndering: Søndag 28/4 kl. 9

Tøndering: Søndag 26/4 kl. 9

Nautrup: Søndag 28/4 kl. 10.30

Nautrup: Søndag 26/4 kl. 10.30

Rybjerg: Søndag 28/4 kl. 10

Rybjerg: Søndag 26/4 kl. 10

Roslev: Lørd. 4/5 og sønd. 5/5 kl. 10

Roslev: Lørd. 2/5 og sønd. 3/5 kl. 10

Hjerk: Bededag 17/5 kl. 10

Harre: Bededag 8/5 kl. 10

Harre: Bededag 17/5 kl. 12

Hjerk: Bededag 8/5 kl. 12

Dåbs-klude har bredt sig ud over det ganske land, små hæklede klude med kristne
symboler. Sogne- og hospicepræst på Djursland, Ann Maj Lorenzen, fik idéen i 2016.
Det var blevet populært at strikke karklude, så hvorfor ikke udvikle konceptet, og
samtidig undgå de mange papirservietter, som vi bruger i kirken. En dåbsklud er
holdbar, et varigt minde til at tage med hjem fra en betydningsfuld dag. Rundt
omkring i mange sogne mødes strikkeglade og kreative kvinder og strikker dåbsklude
med kristne symboler. Ann Maj Lorenzen har tegnet 12 forskellige mønstre, med
blandt andet Luther-rosen og kors, men hun foreslår også, at man designer mønstre
med detaljer fra sin egen sognekirke. Også her i Harrevig er der flere kreative sjæle,
som flittigt har strikket dåbsklude med kristne symboler. Det har givet os mulighed
for, indtil videre, at uddele dåbsklude ved dåb i Roslev, Rybjerg og Harre kirke, og
tak for det. Det er en fin lille hilsen at give den nydøbte og familien med hjem.
Mette Dolberg
Bladet er udsendt af Hjerk og Harre Menighedsråd.
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