KIRKEHILSEN
Gimlinge Kirke

Nr. 2 - 28. årg.

Hyllested Kirke

Juni – Juli – August

2019

Kristi himmelfarts dag
Af konstitueret sognepræst Peter Borring Sørensen
I sammenhænge uden for kirken omtales påsken ofte blot som
”helligdagene”. I modsætning til efteråret indeholder foråret en række
helligdage, som for mange blot er forlængede weekender. De fleste skoler
holder påskeferie, og på arbejdspladser - uden for Folkekirken vel at mærke
– hører man tit spørgsmålet: ”Holder I så fri i påsken?”
I den sidste lektion af konfirmandundervisningen inden påsken tog vi et
lynkursus i helligdagene. Her repeterede vi baggrunden for skærtorsdag,
langfredag, påske – og pinsedagene, juledagene og Kristi himmelfarts dag og
læste i den anledning nogle af de bibeltekster, som helligdagene tager
udgangspunkt i. Bededag fejres som en helligdag, men er indført af de
verdslige myndigheder, hvorfor der ikke findes bibelsk belæg for den. Kristi
himmelfarts dag ligger altid på torsdagen i den sjette uge efter påske. Det
skriftlige belæg for Kristi himmelfarts dag finder vi i Apostlenes Gerninger.
Dette skrift, placeret mellem de fire evangelier og Paulus’ breve, beskriver
forholdene i de allertidligste kristne menigheder i tiden umiddelbart efter
Jesu død. Forfatteren til Apostlenes Gerninger, som i øvrigt menes at være
forfatteren bag Lukasevangeliet beskriver, hvordan Jesus efter sin død
trådte frem for disciplene med mange beviser på, at han levede, idet han i
fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige (Ap. G. 1,3). Efter Jesus
spiser med disciplene, bliver han løftet op, mens de så på det, og en sky tog
Jesus bort fra deres øjne. Mens disciplene stirrer op mod himlen, kommer to
hvidklædte mænd og fortæller, at Jesus vil vende tilbage til jorden på
samme måde, som han forlod den. Apostlenes Gerninger omtaler de fyrre
dage, hvor Jesus gik rundt på jorden efter sin opstandelse, dette er grunden
til, at Kristi himmelfarts dag altid falder fyrre dage efter påske. Dagen er
blevet markeret som helligdag siden det fjerde århundrede. Efter Jesus for
til himlen, sidder han ved Guds højre hånd siddende ved Gud Faders den
Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og
døde, som vi bekender i trosbekendelsen. Efter Kristi himmelfart, er det
således op til menneskerne at være kirke på jorden.
Kristi himmelfarts dag er en noget upåagtet helligdag. Dog lægger mange
sogne deres konfirmationer på denne dag. Da helligdagen altid falder på en
torsdag, har den efterfølgende fredag tiltusket sig status som en slags om
ikke hellig – så fridag på mange arbejdspladser. Forældre beretter, at de må
tage fri fra deres arbejde denne fredag, fordi deres børns institutioner
holder lukket på denne uhellige og uofficielle fridag. Hvor traditionerne i
forbindelse med påsken og i særdeleshed julen er mangfoldige, synes der
ikke at være mange traditioner i forbindelse med Kristi himmelfarts dag. I
julen spiser vi os en pukkel til, og påskefrokosten er heller ikke for
kostforagtere. Måske mangler vi en tradition for en bestemt spise Kristi
himmelfarts dag?
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Dalmose FDF
- er et sjovt og spændende tilbud til alle børn fra 7 år og opefter.
Vil du være med, så kontakt: Mette Petersen på tlf. Tlf. 23 80 17 32
Mødested: KÆRNEHUSET, Spejdervænget 1, Dalmose

Kort fortalt
Befolkning
Den 1. januar 2019 var der 1425 indbyggere i Gimlinge sogn og den 1. januar 2018
var der også 1425 indbyggere.
Den 1. januar 2019 var der 359 indbyggere i Hyllested sogn og den 1. januar 2018 var
der 350 indbyggere og dermed en fremgang på 9 personer.
Kollekt
I fastetiden blev der samlet 1.250 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp og ved
skærtorsdagsspisningen blev der samlet 575 kr. ind til Frelsens Hær. Tusind tak til
alle, der har bidraget.
Nyt fra menighedsrådet
Søndag den 31. marts tog vi afsked med vores afholdte sognepræst Anna Jakobsen.
Tak til alle, som mødte op til afskeden og medvirkede til en god afsked. Indtil videre
er præstestillingen besat af konstitueret sognepræst Peter Borring Sørensen.
Hvordan præstestillingen bliver slået op, er vi for nuværende ikke klar over, da vi ikke
kan tilbyde en bolig for den kommende præst. Præstegården er nedslidt, og som vi
før har nævnt, arbejder vi på et præstegårdsprojekt. Processen er langsommelig,
men når vi har færdige tegninger, vil vi gerne indbyde til et orienteringsmøde.
Menighedsrådet holder i perioden ordinære åbne møder den 20. juni og den 20.
august kl. 18.30 i Kirkekassen, Hyllested.

Konstitueret sognepræst
Indtil videre er præstestillingen ved GimlingeHyllested Pastorat besat af konstitueret sognepræst
Peter Borring Sørensen. Peter har været konstitueret
i pastoratet siden februar 2018.
Peter har kontor på Atkærcentret, og han kan træffes
på tlf. 24 84 64 33 eller mail pbso@km.dk
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Koncerter, særgudstjenester og
fællesarrangementer
Kirken uden vægge
2. pinsedag, mandag den 10. juni kl. 11, holder vi gudstjeneste:
”Kirken uden vægge”. I år holder vi det i parken bag fælleshuset i
Høve (Bygaden 6, 4261 Dalmose).
Gudstjenesten er en fællesgudstjeneste, hvor præster og kirkemusikere fra
vore sogne alle bidrager til oplevelsen.
Efter gudstjenesten vil der være forskellige aktiviteter i haven for børn i alle
aldre. Derudover vil der også være mulighed for at spise sin medbragte
frokost, eller man kan vælge at gå direkte til kaffebordet. Udover kaffe vil
der selvfølgelig også være masser af kage og saftevand.
Begivenheden er et samarbejde mellem menighederne omkring Flakkebjerg,
Fårdrup, Gerlev, Gimlinge, Hyllested, Høve, Høve Valgmenighed,
Lundforlund, Skørpinge, Slots Bjergby og Sludstrup, og vi vil skiftes til at have
æren som vært ved dette årligt tilbagevendende arrangement.
Alle er hjerteligt velkomne.
Kom og oplev en gudstjeneste langt ud over det sædvanlige. Kom og oplev:
”Kirken uden vægge”.

Børnegudstjeneste i Hyllested Kirke
Onsdag den 12. juni kl. 17
For børn og barnlige sjæle
Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken, hvor vi synger sammen, og
præsten fortæller en spændende historie.
Derefter går vi over på sportspladsen i Hyllested og leger og griller pølser.
Husk at tilmelde dig inden den 10. juni, så vi ved
hvor mange pølser, vi skal købe :-)
Tilmelding Peter på: pbso@km.dk eller telefon:
24 84 64 33
Vi håber på at se jer…

Sommerkoncert og konfirmandindskrivning i
Gimlinge Kirke onsdag den 19. juni kl. 19
Skal jeres barn konfirmeres i 2020 i Gimlinge eller
Hyllested Kirke?
Traditionen tro afholder vi sommerkoncert i Gimlinge Kirke. I år bryder vi
dog med traditionen, idet vi slår sommerkoncerten sammen med
konfirmandindskrivningen. Som sædvanlig er det vores kirkesanger Lars
Frederiksen, der arrangerer sommerkoncerten. Først oplever vi koncerten i
Gimlinge Kirke. Dernæst har I mulighed for at få jeres konfirmand skrevet op
til konfirmationsforberedelse hos konstitueret sognepræst Peter Borring
Sørensen.
Konfirmandindskrivningen foregår i præstegården, Kirkestræde 3 B,
Gimlinge.
PS! Husk jeres barns dåbsattest!
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Picnickoncert i Lundforlund Præstegårdshave
Søndag den 11. august kl. 18
ROYAL JAZZ BAND optræder fra kl. 19 – 21. De fem unge musikere
spiller traditionel jazz….. Der bliver sat borde og stole op, så man kan
fortære sin medbragte mad og drikkelse fra kl. 18.
Arrangementet er et fællesarrangement for alle kirkesogne i Gammel
Hashøj, og alle er velkomne!

Sommerfest i præstegårdshaven
Fredag den 16. august kl. 17
Kom og vær med til en hyggelig aften, og husk at tage kød med til
grillen. Medbring også egen service. Drikkevarer kan købes.
Vi sørger for tilbehør, og kaffe og kage. Men hvis du har lyst til at
bage en kage eller lave en skål salat, så giv besked ved tilmelding.
Tilmeld dig inden 12. august
til Peter pr. mail pbso@km.dk eller på
telefon: 24 84 64 33, eller
til Bente på 58 18 60 34 eller mail:
j-damgaard@mail.dk

Spaghettigudstjeneste
Gimlinge Kirke
Torsdag den 5. september kl. 17
For børn og barnlige sjæle
Vi starter med en kort gudstjeneste i kirken, hvor vi synger sammen,
og præsten fortæller en historie.
Derefter går vi over i forsamlingshuset og spiser
spaghetti med kødsovs.
Husk at tilmelde dig inden den 3. september, så vi ved
hvor meget pasta der skal koges.
Tilmelding på: pbso@km.dk eller telefon: 24 84 64 33
Gimlinge og Hyllested er et af de mange sogne, hvor spaghettigudstjenester
bliver søgt af mange. Spaghettigudstjenesterne retter sig mod
børnefamilier, hvorfor de typisk ligger sidst på eftermiddagen, hvor
forældrene har fri fra arbejde og børnene fri fra skole og institutioner.
Gudstjenesten er af kortere varighed, men indeholder for det meste
salmesang, fadervor og velsignelsen. I Gimlinge, hvor vi holder
spaghettigudstjenester et par gange om året, synger vi fire, kendte salmer.
Prædikenen er erstattet af en fortælling med forkyndende indhold rettet
mod børn. Nogle steder er spaghettigudstjenesten erstattet af
arrangementer med navne som Gud og Gourmet, Kirke og Pizza, Fortælling
og Frikadeller mv. (kilde: www. folkekirken.dk). Princippet er det samme. En
kortere gudstjeneste efterfulgt af fællesspisning. Som først nævnt er
spaghettigudstjenesterne et almindeligt forekommende tilbud i mange
kirker landet over. Ud over det er rart med børn i kirken, er det en måde,
hvorpå man ved hjælp af eksemplet kan vise, at det at gå i kirke er
fornøjeligt og berigende, og det er hverken svært eller farligt.
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Hvorfor netop disse skrifter?
Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de
skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun
er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Ordet kanon er græsk og betyder målestok, hvilket vil sige “rettesnor”. Det
er det samme ord, der også ligger til grund for krigsanretningen kanon, der
er et rør, hvorfra man kan affyre kanonkugler. Kanon på græsk er nemlig et
tyndt, hult rør, man kan puste igennem. Luften, der kommer ud af røret, kan
derved rettes et bestemt sted hen. Man kan derfor sige, at en kanon retter
fokus til, ligesom en lommelygtes lyskegle gør det i mørket.
Tradition og anvendelse
Det har været en lang proces at finde ud af, hvilke bøger og skrifter, der
skulle med i Bibelen, og hvilke, der ikke skulle. Det har formodentlig i høj
grad været praksis, der har afgjort det. Det vil sige, at man har udvalgt de
bøger og skrifter, som folk i forvejen brugte, og som var en vigtig del af
deres fortællinger og historie.
De tidlige kristne menigheder holdt sandsynligvis gudstjeneste efter jødisk
forbillede. Man efterlignede den praksis, man kendte fra synagogen, hvor
man mødtes en gang om ugen og læste op fra hellige skrifter. Man mener,
at oprindelsen til evangelierne er opstået på denne baggrund, at man havde
brug for sine egne kristne tekster at læse op fra.
Udover de skrifter, man brugte i gudstjenesten, valgte man også en række
skrifter, som man tillagde stor autoritet. Det drejer sig primært om de
apostolske breve, det vil sige, de breve, der er skrevet af Paulus. Det ses
blandt andet af, at 13 af de 21 breve, man finder i Det Nye Testamente, er
skrevet af eller tilskrevet netop Paulus.
Teologiske begrundelser
Et andet aspekt, der spillede ind på samlingen af den nytestamentlige
kanon, var teologien. Her var det af yderste vigtighed at slå to væsentlige
ting fast. Det ene var, at Jesus både var sandt menneske og sand Gud. Det
andet var, at han døde og opstod.
En del af de skrifter, som kaldes de nytestamentlige apokryfer, giver udtryk
for noget andet, nemlig at Jesus ikke var et sandt menneske, men kun Gud,
eller at han slet ikke døde rigtigt på korset, hvilket betyder, at han heller ikke
opstod fra de døde. Det er en af grundene til, at disse skrifter er udeladt af
kanon.
Fra bibelselskabet.dk

Pinsen kort fortalt
Kirkeårets tredje store fest efter jul og påske er pinsen. Men pinsen er en
højtid, der kan være lidt uhåndgribelig, for mange har nemlig svært ved at
forstå fænomen Helligånden. I Bibelen beskrives Helligånden som en tolk,
der sammen med Faderen og Sønnen udgør treenigheden.
I pinsen fejrer kristne verden over, at Helligånden kom til disciplene og
gjorde dem i stand til at tale adskillige sprog og dermed sprede det kristne
budskab i hele verden.
Pinseunderet foregik i Jerusalem, hvor alle disciplene var forsamlet 50 dage
efter Jesu opstandelse. Da påsken falder forskelligt år efter år, påvirker det
også vor tids pinsefejring, der dog altid falder syv uger efter påsken og
derfor er indsnævret til enten at falde i maj eller juni.
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Døbte, viede og begravede / bisatte
Gimlinge Kirke
Døbte:
09.02.19
17.03.19
17.03.19
14.04.19

Vilma Hviid Madsen
Nellie Buk Mahler Andreasen
Mason Buk Mahler Andreasen
Alexander Fæster

Begravede/Bisatte
04.04.19 Hans Erhardt Olsen
05.04.19 Krista Schiøtt Hansen

Hyllested Kirke
Døbte:
24.02.19 Jessica Dalsgaard Borg Jørgensen
21.04.19 Alexander Wesselhoff Jakobsen
Begravede/Bisatte
19.02.19 Jørgen Christian Johansen, bisat fra Sct. Peders Kapel
19.03.19 Tage Henning Larsen

Påskebudskab efter Sri Lanka
Af Sarah Ziethen, sognepræst Roskilde Domkirke
Den tomme grav er et løfte om, at mørket ikke er det sidste.
"Himlen skal glæde sig, og jorden juble,
og hele verden, synlig, som usynlig, holde fest:
For Kristus er opstanden."
Sådan skriver Johannes fra Damaskus (byzantinsk teolog, ca. 650 - ca. 750) om
oplevelsen her i påsken. Følelsen i hele kroppen af, at glæden står tilbage, at
håber fylder fortvivlelsens mørke i hver eneste af os og genopliver glæden ved
livet, sådan som det sker for disciplene på vej til Emmaus.
Og må de ord også fylde os, der i dag står med fornemmelsen af, at mørket
stadig skærmer for lyset verden over, at håbet og glæden trues af frygten. Tænk
i går, på glædens største dag, bombedes 3 kirker på Sri Lanka, tre kirker fyldt af
mennesker, der ønskede at tage del i opstandelsens glæde og lys, som ønskede
at fylde deres liv med det håb og det livsmod som vi rækkes her.
Glæde afløst af sorg
Det var også under festligheder at Jesus blev dømt. Jøderne var samlede til fest,
de fejrede Pesach, alle var hos deres kære og så mange som muligt i Jerusalem.
Men for dem der fulgte Kristus endte festen ligeså ulykkeligt, som for de mange,
der i går blev berøvet de mennesker der holdt at, alle dem, der i dag sidder ved
bordet med den tomme stol. Festen endte med fortvivlelse!! Glæden blev afløst
af sorg, håb blev erstattet af tvivl. Vi kan næsten mærke disciplenes mismod i
deres tunge skridt.
Men vi, som er samlede i dag i en fælles sorg over menneskelig ondskab og
uretfærdige tabte menneskeliv uanset om det er nogen vi kender eller
mennesker langt fra os, vi ved – eller rettere – vi tror noget, hvad disciplene ikke
havde mulighed for at tro. Vi tror, hvad intet menneske kan sige sig selv. Vi tror,
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hvad vores forstand aldrig kan acceptere – nemlig at døden ikke er det sidste,
der bliver sagt om et menneske. Jesus forblev ikke i graven, håbet gik ikke
fortabt, sorgen står ikke alene tilbage.
Derfor bliver råbet, der endnu lyder fra de ortodokse kirker påskenat, og som vi
hilser hinanden med her i dag, og som har lydt gennem tider og steder de sidste
snart 2000 år til vores fælles håb. Som et ekko har ordene lydt gennem
generationer af kristne over hele verden, fra den koldeste del af Nordnorge til
de varmeste dele af Afrika, fra Sri Lanka til San Francisco. Et råb, en hilsen, en
hvisken, en overraskelse. Kristus er opstanden!
Disciplene på vejen har også hørt rygtet, men de forstår det ikke. De tror det
ikke, de er helt tomme for ord. Hvad er det for noget, de har hørt. Graven er
tom!! Kvinderne siger det – kan man nu stole på det?
Sorg afløst af glæde
Men ja, graven er tom – og mens de går der, slutter der sig en fremmed til dem,
og da de har fortalt det hele, da de har delt deres sorg og afmagt og han har
lyttet til dem (og sikke en glæde – en der lytter, uden at gøre andet), oplever de,
at det at han bryder ind i deres fortvivlelse med sit nærvær. Og de inviterer ham
med til bordet og ved at række ud fra dem selv og invitere et andet menneske til
at træde ind i deres verden – oplever de hvordan han bryder brødet og viser sig
for dem.
Og i samme nu bliver fortvivlelsen vendt til glæde, de trætte ben kan atter
vandre, de tunge skridt bliver lette fjed.
Disciplene vender tilbage til Jerusalem – de 11 km, der havde taget dem det
meste af dagen at gå med deres fortvivlede skridt, tilbagelægger de på så kort
tid, at de uden problemer finder de andre forsamlede – og de hilser dem med de
samme, håbsfyldte ord: Herren er virkelig opstanden.
Dermed bliver den tomme grav et tegn på nye muligheder, en protest mod
uretfærdighed og håbløshed. Den tomme grav står også i dag tilbage som en
protest mod alle, der bruger deres magt – politiske eller religiøst – for at tvinge
andre. Den tomme grav bliver tegnet på, at retfærdighed, håb og livsmod står
tilbage hvor Kristus lå. Døden er overvundet.
Jesus åbnede teksterne for disciplene, gav dem en ny forståelsesramme, mens
de vandrede mod Emmaus. Den tomme grav giver dem – og os – en ny
forståelsesramme om vores liv nu og her og engang – som giver os håb og mod
til at turde leve i en verden, hvor ondskab desværre indimellem bryder ind.
Gud er med i lidelsen
Hvem der end smed de bomber i kirkerne, troede de måske, at de ved at
skænde påskedagens lys ville få mennesker til at vende sig fra Gud – men jeg
tror at de overså, at det som kristendommen kan til forskel fra alle andre
religioner er at insistere på, at Gud er med i lidelsen – at selv om Jesus hang på
korset og spurgte Hvorfor? – så svarede Gud ham ikke med det samme, men lod
smerte være smerte, for sådan er livet – men han svarede ham og os med
opstandelsen. Med håbet. Med lyset. Med den tomme gravs løfte om, at mørket
ikke er det sidste.
Må afmagten over verdens ondskab ryste os en stund, sådan som disciplene
også var rystede – men derefter erstattes af det, som korset giver os, og som
den fremmede viste disciplene: Kristi nærvær, håbets sejr, livsmodets mulighed.
Når vi går ud af kirken i dag, går vi ikke ud af våbenhuset som vi plejer – nej, lad
våbnene blive derude og lad os i stedet vandre ud i verden af kongeporten, fulgt
af disciplene, der bøjer sig for os og viser os vejen ud i verden – ikke med tunge,
mismodige skridt, men med håbefulde, livsmodige og lette fjed, der sender os i
verden for at vidne om det sande lys, Guds kærlighed, Kristi nærvær.
Amen.
Ovenstående fungerede som prædiken 2. påskedag i Roskilde Domkirke.
KIRKEHILSEN TIL GIMLINGE OG HYLLESTED SOGNE

NR 2 – 2019

Gudstjenester
Juni 2019
Søn. d. 2.6
Søn. d. 9.6

6. søn. efter påske Kl. 10.30
Pinsedag
Kl. 9
Kl. 10.30
Man. d. 10.6 2. pinsedag
Kl. 11
Ons. d. 12.6 Børnegudstjeneste Kl. 17
Søn. d. 16.6 Trinitatis
Kl. 10.30
Søn. d. 23.6 1. trinitatis
Kl. 9
Kl. 10.30
Søn. d. 30.6 2. trinitatis
kl. 9
kl. 10.30

Gimlinge
Gimlinge
Hyllested
Høve*
Hyllested*
Gimlinge
Hyllested
Gimlinge
Fårdrup
Hyllested

Juli 2019
Søn. d. 7.7
Søn. d. 14.7

3. trinitatis
4. Trinitatis

Søn. d. 21.7

5. trinitatis

Søn. d. 28.7

6. trinitatis

Kl. 9
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30

Gimlinge/LB
Gimlinge
Hyllested
Fårdrup
Gimlinge
Flakkebjerg
Hyllested

August 2019
Søn. d. 4.8
Søn. d. 11.8
Søn. d. 18.8

7. trinitatis
8. trinitatis
9. trinitatis

Søn. d. 25.8

10. trinitatis

Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30

Gimlinge/LB

Hyllested
Flakkebjerg
Gimlinge
Gimlinge
Hyllested

September 2019
Søn. d. 1.9

11. trinitatis

Kl. 10.30 Gimlinge

Bemærkninger til gudstjenestelisten:
Kirkekaffe: Der er kirkekaffe ved alle 10.30 gudstjenester
/LB = Gudstjenesten forrettes af sognepræst Lisbeth Ravn Bolin, Høve
* = Særgudstjeneste, se inde i bladet

Kirkebil
Kan bestilles til kørsel til alle gudstjenester og alle arrangementer i sognene, hvor
præst eller menighedsråd står som indbyder.
Henvendelse til DanTaxi på tlf. 58 53 53 53 senest dagen før kl. 18
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