Hjerk-Harre Kirkeblad

September – November 2018

Alting har en tid
I Prædikerens Bog kapitel 3,1-11 i Det Gamle Testamente kan I læse
Prædikerens betragtninger over tiden. Alting har en tid, siger han. Og lister op,
hvad vi kan komme ud for i tiden. Det kan lyde flygtigt. Men på hebraisk står
der noget mere. Og også noget meget smukt, synes jeg. Der står nemlig, at
Gud har lagt evigheden i vore hjerter. Altså givet os en længsel efter
evigheden (olam). Efter noget mere. Vi lærer ellers meget om at skulle leve i
nu’et og få det meste og bedst ud af det.
Men Prædikeren siger i sit digt om tiden, at Gud har lagt evigheden i
menneskets hjerte. En længsel, hvor vi giver slip på netop nu’et, fordi der bor
en trang efter evigheden i os. Evigheden er Guds domæne, og vi, der lever i
tiden, rækker ud efter den. Vi kan ane konturerne, men vi kan ikke helt finde
ud af det. Eller gennemskue det. Prædikeren siger om os: ”uden at de kan
finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør”. Det er den sære dobbelthed,
som livet leves under. At vi rækker ud efter den evighed, der er lagt i vores
hjerter og som vi ikke selv har nogen kontrol over, fordi den kommer fra Gud.
Et andet ord for den kunne være Guds rige, det ligger ikke under for tiden,
men bryder ind når og hvor det vil, med alt det, der giver mening og fylde og
dybde. Vi bakser med at holde sammen på vores livsbillede. For vi lever under
modsætningens fortegn: Hvad er kærligheden værd, hvis vi aldrig har oplevet
ligegyldigheden eller hadet? Forstår vi glæden ved at danse, juble og le, hvis
vi aldrig har måttet synge klagesange indeni? Hvem kan ærligt sige, at man
hellere havde ladet al bøvlet være og så ikke have vovet at elske? Så mange
modsatrettede tilstande, der udgør det levede liv, og betragtninger, som måske
i første omgang kan virke banale, men som gør dybt indtryk, når det er sagt af
et menneske, som virkelig har oplevet det at miste, men også at komme
ovenpå igen.
Alle de modsætninger giver den brogethed, som vi må orientere os i. En
komplementaritet, som også kan beskrives med et billede fra fysikkens verden
og den verdensberømte Niels Bohrs forskning. Og her er vi helt nede i
detaljerne, ligesom jeg startede med detaljen eller nuancen i et enkelt ord
(olam): I sidste århundrede undrede man sig meget over, at lyset kunne virke
som partikler eller punkter det ene øjeblik og som bølger det næste. Hvordan
skulle man så måle det? I punkter eller i bølger? Niels Bohr kom og sagde, at
lyset både var at opfatte som punkter og som bølger. Det lyder jo mærkeligt, at
det kan være begge dele på én gang. Men det fortæller os det vigtige, at to vidt
forskellige aspekter af en sag, som i virkeligheden burde udelukke hinanden,

sagtens begge to kan være nødvendige for fuld forståelse af et enkelt
fænomen. Kort sagt, når det kommer til lysets opførsel, drejer det sig om at se
lyset på to vidt forskellige måder på én gang. Gør man ikke det, kan man ikke
forstå lyset som fysisk størrelse. Den samme modsætningsfylde, eller
komplementaritet, gælder Prædikerens digt om tiden. Alle tiderne, tiden til liv
og død, til latter og gråd, - skal med for at danne sig et fuldt billede af livet,
som det leves under solen, og alle tiderne skal med på én gang. Der er altid
noget mere bag det nu, der er nu. En længsel i hjertet, som Gud selv har lagt
der. Og nu kan vi så sige og tænke, at det indimellem kan føles vældig ensomt
at være menneske under de omstændigheder. Men det er jo ikke fordi, at Gud
lader det være ved det. Evangeliet kommer til, med en bid, en forsmag på det
evige. Der taler til den længsel, der ligger i vore hjerter. For ind i vores
tilværelse af gode dage og onde dage er det, at Jesus taler på tværs af tiden.
”Frygt ikke” siger han. ”Frygt ikke”. Og det, kan vi jo fristes til at mene, kan
han jo sagtens sige, alt imens vi må forholde os til en verden med krig og
terror og alt det andet forfærdelige, som vi hurtigt kan remse op, eller bliver
konfronteret med. Men det er alligevel ord, der kan bære. Og det kan de i kraft
af ham, der har sagt dem. På trods af det hele i vores på én gang arrede og
smukke verden. Hans ord skal give os mod til at gå ud og leve i tiden, hvor
flygtig og skrøbelig den end er. Vi har fået så meget mere med os end dét, der
ligger under for den. Vi har fået dette mægtige ”Frygt ikke” med os og
samtidig håbet, og længslen mod noget mere. Det, som kun Gud kan give og
som han allerede har begyndt, ved at lægge sin evighed i vore hjerter.
Med ønsket om et godt og velsignet efterår til alle. Mette Dolberg

Nyt embede: Sognepræst Mette Dolberg er pr. 1. september 2018
blevet ansat i Ketting-Asserballe Pastorat på Als.
I Hjerk-Harre Menighedsråd har vi haft stor glæde og inspiration af
at arbejde sammen med Mette. Vi siger mange tak for et rigtig
godt og konstruktivt samarbejde. - Med de bedste ønsker for
fremtiden til både Jari og Mette fra Hjerk-Harre Menighedsråd.

Provst Susan Aaen oplyser, at præste-opgaverne i de første par
måneder skal klares med hjælp fra de øvrige præster i provstiet, og
fra præster, som er gået på pension. I menighedsrådene håber vi på,
at en ny præst kan blive ansat pr. 1. december 2018.

Konfirmandstart i Harrevig pastorat
Et nyt hold konfirmander står på spring til at udforske, hvad de har fået med
sig i dåbsgave. Det er de store spørgsmål og svar om Gud, om godt og ondt,
liv og død, om tro, håb og kærlighed, der vil blive arbejdet med i
undervisningen. Konfirmanderne får blandt andet til opgave at lære Fadervor
og Trosbekendelsen udenad, ikke fordi det bare skal være en slags remse, men
fordi det er vigtige holdepunkter at have med sig videre i tilværelsen.
De nye konfirmander skal starte deres konfirmand-forberedelse i ugen efter
efterårsferien. Det vil sige torsdag d. 25. oktober kl. 8.00. Konfirmandforberedelsen vil derefter foregå på torsdage kl. 8.00 – 10.00, dels på Roslev
skole og dels i Sognehuset, Jernbanegade 16.
Antallet af konfirmander kan variere meget fra år til år i de forskellige sogne.
Dannelsen af Harrevig Pastorat har åbnet mulighed for at pastoratets præster
kan deles om forberedelsen og konfirmationen af samtlige konfirmander.
I den aktuelle situation, hvor der mangler en sognepræst,
menighedsrådene have fundet kvalificeret hjælp til undervisningen.

skal

Ny præst ansat pr. 1. september 2018:
Sognepræst Christian Kjær Bjerre er blevet ansat i Harrevig
Pastorat, med bopæl i Durup. Hjerk-Harre Menighedsråd byder
Christian Kjær Bjerre og hans familie velkommen til egnen, og vi
håber på et godt samarbejde fremover.
Aftensang i Harre Kirke onsdag d. 19. september kl. 19.00.
Kom og syng med på mange sange og salmer!
Organist Anni Davidsen spiller til.
Bagefter serveres en forfriskning.
Halloween-aften i Harre tirsdag d. 30. oktober.
Man mødes kl. 17.00 ved kirken. Først laves græskarlygter (husk
redskaber). Kl.18.00 er der Børnegudstjeneste. Derefter fakkeltog,
smagsprøver ved købmanden, og aftensmad i Bogmekka. Både
børn og voksne er velkomne.
Alle helgens dag den 4. november.
Alle helgens dag er den første søndag i november. Oprindelig var
dagen viet til de helgener, der i øvrigt ikke var blevet plads til med
egne dage i kalenderen. Efter reformationen fastholdt man
helligdagen, men nu som en mere generel mindedag for de afdøde.
Den tradition holder vi i hævd, og dagen vil også blive markeret
med flere gudstjenester i vores pastorat. Pårørende vil således
modtage en invitation. Der er særligt fokus på dem, der er døde i
det forgangne år, men det er lige så meget en mærkedag for alle,
der har en grav at besøge på kirkegårdene.
Alle er meget velkomne til Alle helgens gudstjeneste.

Lørdagsdåb i Harrevig pastorat er mulig på følgende lørdage:
Roslev/Rybjerg/Hjerk/Harre kirke: 2. lørdag i måneden kl. 11.
Durup/Tøndering/Nautrup kirke: Sidste lørdag i måneden kl. 11.
Dåben afholdes i den kirke, hvor der først er bedt om dåb.
Hvis ingen ønsker dåb de nævnte dage, bortfalder handlingen.

Praktiske oplysninger:
Sognepræst: Christian Kjær Bjerre, Bystedvej 24, Durup.
Telefon: 97 59 20 93. E-mail: chkb@km.dk
Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg. Telefon: 97 57 40 50.
E-mail: toej@km.dk
Hjerk Kirke: Fungerende formand for menighedsrådet:
Anne Marie Dalgaard. Telefon: 51 31 07 80 E-mail: dalgaard@fiberpost.dk
Kirkeværge: Vagn Christensen. Telefon: 25 32 00 03.
E-mail: lysen@fiberpost.dk
Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Telefon: 23 31 59 71
E-mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com
Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen.
Telefon: 23 69 14 90. E-mail: hullet@c.dk
Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Telefon: 24 67 24 45
E-mail: dulith3010@gmail.com
Graver: Karen Grove Andersen. Telefon: 23 93 27 07.
E-mail: harrekirke@live.dk
Hjemmeside for Harrevig Pastorat: www.harrevigpastorat.dk

