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Forandring fryder!
Ja, sådan lyder en talemåde, vi kan finde på at bruge, men
talemåden generaliserer og giver os indtryk af, at det altid forholder
sig sådan. Sådan er virkeligheden ikke – eksempelvis går der nok en
rum tid, inden forandringerne i den folkekirkelige struktur med
storpastorater vil fryde os!
Men vi mennesker og vore omgivelser er nu en gang under konstant
forandring - samfundet og fællesskaberne, vores selvforståelse som
mennesker har i det sidste halve århundrede gennemgået en rivende
udvikling og forandring, der vel har bragt mange umistelige goder
med sig, men dog også haft store menneskelige omkostninger, bl. a. i
form af netværk, der er gået tabt. Men trangen til at udvikle,
forbedre og forandre, er en drivkraft, der ligger dybt i os og er måske
ligefrem blevet et slags narkotikum for os moderne mennesker, vi
tænker for lidt over de uheldige sidegevinster, der følger med en for
hektisk udvikling og forandring. Vi skal jo huske på det vigtige
samarbejde mellem hjerne og hjerte - begejstring for hvad vi kan
udtænke med vores hjerne og føre ud i livet, løber let af med os, så
vi ikke får hjertet/sjælen med på vor vej fremad med det resultat, at
vi bliver rodløse.
Det er en kendsgerning, at det er i den kristne del af verden, at den
største udvikling/forandring har fundet sted. Skyldes det, at det
bibelske budskab dybest set går ud på at forandre os? Mener Jesus, at
vi skal forandre os, blive andre og bedre mennesker, for at kunne se
og komme ind i Guds rige? Nej, havde Jesus gjort det, så havde han
ikke adskilt sig fra alle andre i datidens samfund. Det særlige ved
Jesus og det, der fik mennesker til at løfte hovedet og lytte til ham
var, at han solidariserede sig med alle de grupper, der var dømt ude dem, der altid mødte den løftede pegefinger, de syge, de
prostituerede, datidens toldere, der blev betragtet som
landsforrædere. Jesus lod dem mærke og vide, at de var elskede og
accepterede, de var fuldgyldige medlemmer af fællesskabet, selv om
alle og enhver tog afstand fra dem. Og at møde kærlighed og accept,
det gør noget ved os mennesker, det ved vi godt.
Mon ikke vi husker den dejlige fortælling om Jesu møde med
overtolderen Zakæus. Han var foragtet og mødte ikke med urette
løftede pegefingre, for han var gået i fjendens tjeneste og var blevet
rig på sine fattige medborgeres bekostning. Alligevel mødte Jesus
ham med respekt og accept og viste ham den uhørte ære at indbyde

sig selv som gæst i hans hus. Den kærlighed og accept førte til en
radikal ændring af livet for Zakæus, han blev et ansvarligt
medmenneske og rådede bod på sine mange overgreb. Når mange har
de fordomme overfor kirke og kristendom, at der møder de en løftet
pegefinger, så skyldes det et prisme, som en slagkraftig bevægelse
satte ned mellem os og de bibelske fortællinger så sent som i 1700
tallet – det burde vi for længst have gjort op med og uhildet,
fordomsfrit, gå til kilden selv.
Når børn bliver døbt, hører vi Jesus sige til de børn, han tog i favn og
velsignede, at Guds rige er deres – og som et apropos til den aktuelle
dåbsdebat var de børn ikke døbte med den kristne dåb! Vi voksne får
at vide, at tager vi ikke imod Guds rige ligesom et barn, så kommer vi
slet ikke ind i det. Vi voksne vil hellere forandring, derfor er vi
kommet på afstand af Guds rige, og derfor skal vi gå i os selv - et
godt udtryk, vi har fra fortællingen om sønnen, der gik i hundene og
led sult og nød, men han gik i sig selv og vendte tilbage til sin fars
hus. De bibelske fortællinger og gudstjenesten vil hjælpe os til at gå i
os selv, så vi kan leve et sandt og godt menneskeliv – for det handler
alt sammen om at være menneske.
Velkommen til gudstjeneste i vore skønne kirker!
Poul Krabbe-P.
FASTELAVNS-GUDSTJENESTE
Søndag den 3. marts kl. 14.00 i Hjerk Kirke ved Christian Kjær Bjerre.
Man må gerne møde udklædt op i kirken.
Herefter TØNDESLAGNING i Hjerk Forsamlingshus.
Der serveres varm kakao og boller.

Alle er velkomne.

Bemærk: Vi har tidligere meldt ud, at Fastelavn ville blive fejret lørdag d. 2/3,
men datoen er ÆNDRET til SØNDAG d. 3/3.
Demens-café i Sognehuset i Roslev: Ældre Sagen Sallingsund arrangerer sammen
med Roslev-Rybjerg Menighedsråd og Skive Kommune demens-café i Sognehuset.
Caféen er for personer med hukommelsesbesvær, samt deres pårørende. Der vil
være fagpersonale til stede fra Skive Kommune. De næste datoer er 5/3, 12/3, 16/4
og 23/4 fra kl 14 -16.30 . De følgende datoer vil blive annonceret i Salling Avis.

Minikonfirmander – Undervisning og aktiviteter lørdag d. 6. april
Tilbud til alle elever i 3. klasse, Roslev-Hjerk-Harre Skole
Invitation til at deltage i et planlagt program for en enkelt lørdag
Program:
1. Man mødes i Roslev Sognehus kl. 9.30, hvor Malene Gadegaard og
kirkens faste personale vil stå for undervisning med mange
forskellige aktiviteter. Undervejs bliver der sørget for mad og
drikke. Aktiviteterne i sognehuset slutter kl. 14.
2. Kl. 15.00 er der Påskeforestilling, med Jens Jødals Kirketeater, i
Hjerk Kirke for både elever og forældre. Alle andre børn og voksne
er også meget velkomne her. Forestillingen varer ca. en time.
Bagefter sørger menighedsrådet for, at børn og voksne kan få lidt
at spise og drikke i kirken.

Pilgrimsvandring 2.påskedag i Harrevig Pastorat:
Den 22. april 2019 bliver der arrangeret en pilgrimsvandring fra Durup til
Nautrup. Først er der andagt i Durup Kirke kl. 9.00. Derefter en vandretur
til Nautrup kirke. Senere serveres der suppe i Nautrup Forsamlingshus. Se
flere oplysninger på www.harrevigpastorat.dk

Konfirmation i Hjerk Kirke d. 17. maj kl. 10.00:
Oline Aachmann Jensen, Højfaldsvej 22, Hjerk
Julie Kristensen, Nyvej 5, Hjerk
Konfirmation i Harre Kirke d. 17. maj kl. 12.00:
Glen Høgsberg Kristensen, Sallingsundvej 126, Harre
Dagmar Juul Abildgaard, Sallingsundvej 87, Harre
Signe Juul Abildgaard, Sallingsundvej 87, Harre
Konfirmation i Nautrup Kirke d. 28. april kl. 10.30:
Mathias Håhr Veile, Udsigten 19, Hjerk

Himmelske Dage afholdes i år i Herning 30. maj – 2. juni
Det er den største fælleskirkelige event i Danmark. Himmelske dage er en mulighed
for at lade kristne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig
opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Der sættes fokus på, hvad
troen er, og vi går et stykke vej sammen, hvor vi kommer i samtale med hinanden
om kirkens opgaver og problemer i verden – lokalt, nationalt, internationalt og
fælleskirkeligt. Himmelske Dage vil gerne både styrke deltagerne i deres kristenliv i
hverdagen, men også åbne op og byde indenfor til dialog og fællesskab. Se hele
programmet for himmelske dage her: www.himmelskedage.dk
Biskoppen i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, opfordrer til at deltage, og ikke mindst til
at være med i gudstjenesten på Torvet i Herning på Kristi Himmelfartsdag 30. maj.
Der vil den dag være bustransport for alle interesserede til Herning og retur – og
det kommer til at foregå med følgende program:
12.00: Bus-afgang fra Salling Hallerne, Roslev
14.00: Åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning.
15.00 : Danmarks længste kaffebord på Hernings gågade – og herefter er der
mulighed for at deltage i forskellige workshops og seminarer rundt i midtbyen.
18.30: Bus-afgang til Salling fra opsamlingspladsen i Herning.
Udover det store kaffebord er der ikke forplejning i tilbuddet, men transporten er
gratis for hver enkelt deltager.
Tilmelding senest d. 14. maj til: Kirsten W. Andersen, Tlf. 40 12 28 49.

Noter til kalenderen:
1) 2. Pinsedag, 16/6 2019, er der gudstjeneste i Skive Anlæg kl. 11.00.
Frilufts-gudstjenesten er fælles for hele Salling og Skive Provsti.
2) Udflugten for Hjerk og Harre Sogne bliver LØRDAG d. 22. juni.
Lørdag er valgt for at give mange mulighed for at deltage.
Bladet er udsendt af Hjerk-Harre Menighedsråd. Kontakt-oplysninger:
Sognepræst: Christian Kjær Bjerre, Åstedvej 20, Durup.
Telefon: 97 59 20 93. Mobil: 30 30 88 31. E-mail: chkb@km.dk
Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg. Telefon: 97 57 40 50.
E-mail: toej@km.dk
Konstitueret præst: Poul Krabbe-Poulsen. Tlf. 97 57 15 77.
Mobil: 71 78 20 75. Mail: pok@km.dk
Hjerk Kirke: 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: www.harrevigpastorat.dk

