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En soldats si
Præsten
har ordet

De fleste af os ryster på hovedet af
Putins krig i Ukraine. Vi spørger os
selv: »Er menneskeheden virkelig
ikke blevet klogere?«, svaret er
desværre »nej«.

Denne erfaring falder fint i tråd
med, at en klog mand engang har
sagt: »Det eneste, vi kan lære af
historien, er, at vi ikke lærer noget
af historien.« På trods af dette vil
jeg alligevel tage noget frem fra
historien – i håb om, at vi lærer
noget af den.
Fra 1982 og frem til murens fald
den 9. november 1989, mødtes
den østtyske kristne opposition i
DDR, hver mandag aften i Nikolaikirken i Leipzig, til bøn om fred
– hvilket dengang på ingen måde var ufarligt. Og fordi de kristne
ikke havde mødtes mere end 2-4
personer de første mange år,
valgte Erich Honecker, DDR’s daværende leder, at se igennem
fingrene med bønnemøderne.
Det fortrød han nok senere.
For kort før murens fald fik landets kristne opposition nemlig
øjnene op for, at den eneste frie
talerstol i DDR faktisk stod i Nikolaikirken. Og pludselig deltog
langt flere til mandagsbønnerne
for fred end normalt.
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Den 9. oktober 1989, én måned
før murens fald, kom vendepunktet. Selvom Honecker havde beordret, at enhver modstand skulle
nedkæmpes og desuden havde
forbudt byens borgere at gå ind i
den indre by efter kl. 16.00, blev
fire af den indre bys kirker alligevel fyldt med bedende demonstranter.

For hvem kan
få sig selv til at skyde
på nogen, der kommer
gående fredeligt
med et stearinlys
i hænderne?

Samme aften trodsede demonstranterne nemlig myndighedernes trusler og drog ud af kirken for at protestere mod det
kommunistiske styre med stearinlys i hænderne. Det blev til et
stort historisk øjeblik.
For inden de nåede Stasis hovedkvarter, hvor stearinlysene blev
stillet på trappestenene, var demonstranterne nået op på omkring 70.000 i antal. Det var ganske enkelt et mirakel, at intet gik
galt – at ingen skud blev affyret.
Hvis vi skal finde en mulig forklaring på dette – ud over de

foldede hænder selvfølgelig –
må det være stearinlysene. For
hvem kan få sig selv til at skyde
på nogen, der kommer gående
fredeligt med et stearinlys i
hænderne?
Denne aften blev derfor vendepunktet. Ingen er nemlig i stand
til at kaste med sten, når man
samtidigt skal bære et stearinlys.
Ja, for når du bærer et lys, skal du
jo bruge begge hænder. Med den
ene hånd bærer du lyset, med
den anden skærmer du flammen.
Én måned senere efter endnu
større, men stadigvæk fredelige
demonstrationer, hvor folk bar
stearinlysene gennem Leipzigs
indre by, faldt muren.
I skrivende stund er der stadig
krig i Europa. Der er stadig krig
mange andre steder i verden. Også danske soldater har været udsendt gennem mange år, og er
blevet dræbt i krig, hvilket er hjerteskærende særligt for de efterladte. Og her blev jeg gjort opmærksom på, at nr. 29 i den danske salmebog: »Spænd over os dit
himmelsejl« af Leif Rasmussen, er
én af de salmer, som mange danske soldater ønsker sunget til deres egen begravelse – hvis de
eventuelt skulle falde i tjenesten.
Jeg synes, det giver god mening.
Prøv bare at læs første vers:

idste vilje
»Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold du himmelbuens Herre.«
Salmen er formuleret som en
bøn om fred. Men da de danske
soldater ikke kan stå med stearinlys i hænderne, men må bære
våben – også selvom de bliver
sendt ud som fredsbevarende
styrker, er det måske vores opgave at bære lyset på vegne af
dem og os selv.
Ja, lad os sammen vise verden vejen til fred. Bede for fred. Bede for
at forsoningen mellem russerne
og ukrainerne snart må blive en
mulighed igen.
Jesus siger jo om sig selv:
»Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.« Joh
8,12,
ligesom han også siger om os:
»I er verdens lys. En by, der ligger
på et bjerg, kan ikke skjules. Man
tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i
en stage, så det lyser for alle i
huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres
gode gerninger og priser jeres
fader, som er i himlene.« Matt 5,
14-16

Drømmen om, at freden en dag
vil komme igen, må gribe os, som
Tysklands tidligere kansler, Angela Merkel, formulerede det til
murens falds 25-års jubilæum:
»Murens fald har vist os: Drømme
kan gå i opfyldelse.«
Ja, lad os derfor synge med på den
drøm, som vi synger det i det andet vers af Himmelbuens Herre:

»Skænk os det klare kildevæld,
som skaber liv i strømmen.
Vi finder ikke kilden selv,
så hold os fast på drømmen:
At du er livets kilde, som
får blinde til at se sig om –
Du underfulde Herre.«
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Sangstafet

Allehelgen

Torsdag den 25. august kl. 19.30
i Sognehuset

Søndag den 6. november
Velkommen til vores allehelgensgudstjeneste, hvor der på traditionel vis vil blive oplæst navne på og tændt lys for dem, der er
døde siden sidste allehelgensgudstjeneste.
Pårørende kan få et lys, som kan sættes på
graven.

Denne gang er det Lene Friis Thorkildsen,
der har depechen. Vi glæder os til at synge
de sange, som hun har valgt. Efter kaffen er
der traditionen tro »ønskekoncert« fra højskolesangbogen.
Kaffe 30 kr.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
Den Danske Salmebog 448 v. 5

Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september kl. 10.00
Hjerteligt velkommen til årets høstgudstjeneste den 25. september kl. 10.00, hvor vi
skal takke for årets høst. Under gudstjenesten vil der som altid være mulighed for at
give en god høstgave. Efter høstgudstjenesten inviterer menighedsrådet på en let frokost, hvor vi også får en orientering om årets
gang i menighedsrådet, samt hvad der kommer til at ske fremadrettet.

Foredrag
med Kurt Larsen
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30
i Sognehuset
Kom og vær med til foredrag ved professor i
kirkehistorie, Kurt E Larsen fra Aarhus. Tidligere præst i Skarrild.
Overskriften for foredraget lyder: 'Glimt fra historien - Sdr. Felding kirke og omegns historie.'
Entré inkl. kaffe 40 kr.

Spaghettigudstjeneste
Kom med til spaghettigudstjeneste fredag den 23.
september og fredag den 4. november kl. 17.00.
Snapper har helt sikkert fundet på noget skørt, som
han skal snakke med Samuel om. Gospel-kids kommer
og synger, og efter gudstjenesten er der traditionen
tro mad i Sognehuset.
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Lovsangsgudstjenester
Snart indbyder vi til lovsangsgudstjeneste i
Sønder Felding kirke igen. Vi har to gudstjenester af denne karakter i kalenderen i efteråret.
De begynder begge kl. 16.00 og slutter med
pizza i Sognehuset. Første gang er den 4.
september, anden gang den 13. november.
Pizzaerne er gratis for konfirmander og børn.
Ellers koster det kr. 30.- at spise med.
Skulle du have et særligt talent for at synge
eller spille, eller er du god til at
styre lyd, er du altid velkommen
til at kontakte vores organist for
mulighed for at hjælpe til med
lovsangsbandet.

Gospel-kids
Onsdag d 24. august starter gospel-kids op
efter sommerferien. Vi mødes i sognehuset
kl. 14.15-15.00
Gospel-kids er for alle skolebørn, der har lyst
til at synge! Vi synger festlige og moderne
kristne sange, vi bruger vores kroppe og
hygger os med hinanden. Når der er gudstjenester særligt for børn, medvirker vi også.
Mere information og tilmelding til Anna
organist@sdrfeldingkirke.dk
eller tlf. 25 99 85 13
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Hymns from
Nineveh - SOLO
Julekoncert
onsdag den 30. november kl. 19.00
Sangeren og sangskriveren
bag Hymns from Nineveh,
Jonas H. Petersen, holder
julekoncert i Sdr Felding
kirke. Han vil synge sange
fra albummet Julekassen,
der udkom i 2021 som fejring af 10-års jubilæet for hans populære julealbum, Endurance in Christmas Time.
Jonas H. Petersen har gennem mange år
markeret sig som en af Danmarks mest bemærkelsesværdige sangere og sangskrivere.
Hans begavede, følsomme sange, som ofte
kombinerer popsangens iørefaldende lethed med salmens tekstmæssige tyngde, har
berørt publikum og anmeldere siden Hymns
from Ninevehs debutalbum udkom i 2009.

Babysalmesang
Nyt babysalmesangshold starter op
fredag 16. september kl. 9.30
Babysalmesang er for alle babyer og deres
barselsforældre.
Tilmelding og mere information:
organist@sdrfeldingkirke.dk
eller tlf. 25 99 85 13

Børnesalmesang
Børnesalmesang er sang og leg i kirkerummet
for børn i alderen 1-5 år. Så tag dit barn eller
barnebarn med til hygge og sjov i kirken.
Onsdage kl. 16.30-17.00
Opstart 21. september
Tilmelding til
organist@sdrfeldingkirke.dk

Billetter forudbestilles på
organist@sdrfeldingkirke.dk.
Pris 150 kr.
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Kirkelige handlinger
Døbt
03. apr.
03. apr.
11. jun.
11. jun.
Viede
14. apr.
21. maj

Felix Eskesen Merrild
Nohr Lennon Sørensen
Anna Bjørstrup Østergård
Birk Bjørstrup Østergård

Gode numre og links
Nicolai Tjenesten��������������������� 97 12 12 56
AbortLinien���������������������������� 48 39 48 48
Børnelinien���������������������������� 96 35 10 20
Alkohollinien��������������������������� 70 10 0 130
www.sdrfeldingkirke.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk
www.jesusnet.dk
www.fkg.dk

Sofie Damgaard Baun og
Mathias Damgaard Baun
Cecilie Pedersen og
Frederik Pedersen

Begravet/bisat
01. apr.
Jørgen Kjær Bøjgaard
06. apr. Laurits Brandi Vesterlund
07. apr.
Kaj Kristensen
29. apr.
Jens Kristian Jensen
25. maj Bent Kjær Jensen
14. jun.
Sten Søby Jensen
17. jun.
Børge Strøm Andersen

GENBRUG
Kirkens Korshærs genbrugsbutik
i Sdr. Felding støtter socialt udsatte
samt mennesker i nød.

7. A.

Konfirmander
2022

Butikken modtager med tak ting og sager.
Tlf. 51 71 42 77
Åbningstid:
Tirsdag-fredag kl. 13-17 – Lørdag kl. 10-12

7. B.
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Kirkelige foreninger
Indre Mission
Anne Kirsten Haagensen - Tlf. 20 70 66 01
Valdemar Søndergaard - Tlf. 23 21 10 10
Program: sdrfelding.indremission.dk
Kvindekredsen (Danmission)
Bodil Tygesen - Tlf. 60 82 86 79
Torsdagssamvær
Birgitte Birkbak - Tlf. 26 71 83 23
Ældremøde kl. 14.30 sidste torsdag i måneden
IMU
Casper Kongstad - Tlf. 25 14 72 30
Hver torsdag aften for alle unge
Børneklubben
Inga Bøndergaard - Tlf. 20 81 47 70
Ca. to tirsdage om måneden kl. 16.00-17.30
For alle fra 4-10 år
Krudttønden Holder p.t. pause
Anita Kudsk Rabjerg - Tlf. 28 26 61 28
Teenklubben Upstairs i Kibæk Missionshus
Peter Villumsen - Tlf. 40 61 05 44
Tirsdage kl. 19.00-20.30
Å-festival
Kåre Dyhr Pedersen - Tlf. 27 70 97 19
KFUM’s soldatermission
Sigfred Gottenborg - Tlf. 97 19 88 46
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Kirke og menighedsråd
Sognepræst (kirkebogsfører)
Samuel Sandegaard Høeg
Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding
sash@km.dk – Tlf. 61 61 24 41
Fri mandag
Kordegn
Anne Louise Geil Christensen
Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk
Tlf. 97 19 10 43
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-12
Torsdag kl. 15-17
Organist
Anna Rasmussen – Tlf. 25 99 85 13
organist@sdrfeldingkirke.dk
Graver
Hans Kurt Poulsen – Tlf. 25 99 85 10
kirkegaarden@sdrfeldingkirke.dk
Gravermedhjælper
Ester Poulsen
Kirkesangere
Birgitte Birkbak
birgittebirkbak@gmail.com – Tlf. 26 71 83 23
Per Gram Pedersen
pergramp@gmail.com – Tlf. 41 82 14 63
Sara Thorkildsen
scthorkildsen@gmail.com – Tlf. 25 74 24 62
Menighedsrådet
Anne Marie Thygesen Jensen, formand
am@vjfragt.dk – Tlf. 40 64 94 01
Marianne Hedegaard Søndergård, næstfmd.
mariannebmhsdk@yahoo.dk
Tlf. 40 71 00 25
Bo Eske Pedersen, kasserer
eske.hedeby@gmail.com – Tlf. 20 15 91 41
Bente Søndergaard, kontaktperson
bls13mail@gmail.com – Tlf. 29 87 88 59
Bodil Johannesen
bodilove@outlook.dk – Tlf. 23 67 95 75
Helle Maria Nielsen, kirkeværge
torbenfirkant@gmail.com – Tlf. 40 56 22 20
Menighedsrådet afholder møde kl. 19.00
følgende datoer: 16. august, 20. september,
13. oktober, 15. november
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Sognekalender i Sdr. Felding
AUGUST
Søndag

14.

09.30

9. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Christian D. Thomsen

Onsdag

17.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Søndag

21.

11.00

10. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Torsdag 25.

19.30

Sognehuset

Sangstafet (se side 4)

Søndag

09.30

11. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

04.

16.00

12. s. e. trinitatis

Lovsangsgudstjeneste med pizza

Søndag

11.

09.30

13. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Christian D. Thomsen

Onsdag

14.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Søndag

18.

09.30

14. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Fredag

23.

17.00

Søndag

25.

10.00

15. s. e. trinitatis

Høstgudstjeneste med spisning

28.

SEPTEMBER
Søndag

Spaghettigudstjeneste

OKTOBER
Søndag

02.

11.00

16. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Klaus Buch Møberg

Søndag 09.

11.00

17. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Klaus Buch Møberg

Onsdag

12.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Søndag

16.

11.00

18. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Søndag

23.

11.00

19. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Tirsdag

25.

19.30

Sognehuset

Foredrag ved Kurt E. Larsen (se side 4)

Søndag

30.

10.00

20. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

NOVEMBER
Fredag

04.

17.00

Søndag 06.

10.00

Allehelgen

Spaghettigudstjeneste
Allehelgensgudstjeneste. Kirkekaffe

Onsdag 09.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Søndag

13.

16.00

22. s. e. trinitatis

Lovsangsgudstjeneste med pizza

Søndag

20.

10.00

Sidste s. i kirkeåret

Gudstjeneste

