Til kalenderen

Reformation 1517-2017

Roager & Spandet Kirker

Gudstjenestetider
i 2017 fejres 500-året for reformationen, fordi det
var i 1517, at Luther slog sine berømte teser op på
kirkedøren i Wittenberg. For Luther var det helt afgørende, at intet skulle kunne spærre for det enkeltes menneske forhold til Gud, ikke engang menneskets egne gerninger; man kan ikke gøre sig fortjent
til Guds nåde, den er givet ufortjent. Men, at den er
’gratis’ (nåde hedder gratia på latin) betyder ikke,
at den er let tjent. For den koster troens arbejde.
Med sine mange, mange skrifter inden for alskens
emner kom Luther godt rundt omkring, hvori dette
’arbejde’ består. Noget af det, der bl.a. optog ham,
var spørgsmålet om, hvordan mennesket finder
frimodighed til at være i verden på en måde, som
både imødegår de forpligtelser og det ansvar, som
det indebærer at være menneske, og de bud, som
kristendommen byder.
Anbefalinger til læsning: Niels Henrik Arendt:
Frihed. Luther i kortform. Anis 2016,
Forskellige forfattere: Om reformationen og …
Eksistensen 2016, en serie af små skrifter om
reformationens konsekvenser i Danmark, f.eks. om
arbejdsmoral (Hvorfor er vi så flittige?) og sprog
(Hvorfor taler vi dansk?),
I anledning af reformationsjubilæet finder en række
arrangementer sted i Ribe Domprovsti i løbet af 2017.
Sammen med kirkebladet udsendes senere en oversigt
herover.

Adresser
Organist, Roager og Spandet:
Lis J. Andersen, Favrlundvej 12, Favrlund tlf. 20 35 67
78Kirketjener/graver i Spandet:
Lene Hjort Karkov, Vesterskov 10, Høm tlf. 21 43 42 49
Kirketjener/graver i Roager:
Keld Andersen Roagervej 406 tlf. 24 29 06 71
Konstitueret sognepræst, Roager og Spandet:
Therese B. Solten, Tangevej 2, Ribe
tlf. præstegården ....................................................... 76 88 40 20
mobiltelefon ................................................................ 23 29 70 20
e-mail: tebs@km.dk.
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Kirkebilen kører til og fra samtlige gudstjenester.
Ring til TAXA, tlf. 75 14 45 00. Oplys kundenummer 943.

Arrangementer i Mødestedet, Spandet gl. Skole (kl. 14.00)
2. feb.

Niels Ole Frederiksen, Fyn: ”Født i Horsens Tugthus”

16. feb.

Richard Kværnø, Ribe: ”Baggårde i Ribe”, med billeder og gætteri

2. marts Aase og Morten Olesen, Skærbæk:
Hjælpearbejde i Israel, og film

Johan Christian Dahl (1788-1857), Vinterlandskab. Nær Vordingborg, 1827
Kilde: Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain

Kyndelmisse - Fastelavn - Faste
Liden sol i disse uger.
Februar har gjort os mindre
Sne som tynger. Is som knuger
Vi kan ingenting forhindre.
Vi kan heller ikke bede
om at måtte blive større.
Stær og mus og vinterhvede
må på vore vegne spørre.
Men måske april vil hente
vore hjertebål tilbage.
Sammen vil vi tålsomt vente,
liden sol i disse dage.
Frank Jæger

16. marts Generalforsamling, kaffebord og banko
30. marts Forårsfest med middag kl. 12.00, med underholdning

Jeg kommer gerne på hjemmebesøg. Mandag er fridag.

Februar · Marts 2017

Nyt fra menighedsrådene
Hilsen fra formændene
Adventstiden og juledagene er godt overstået, og vi synes, at det nye
kirkeår har fået en god start.
Julen sluttede ved Hellig Tre Konger med familiegudstjeneste i
Spandet Kirke, hvortil spejderne ankom i fakkeltog.
Det var dejligt at se så mange i kirke!
Efter gudstjenesten bød spejderne på suppe i spejderhuset ved
skolen.
Tak til spejderne for dette, vi håber det kan blive en tradition fremover.

Det sker
Kyndelmisse 2. februar 2017
Aftenandagt i Spandet Kirke kl. 19.30
Med lystænding, sang og tekstlæsninger, markerer vi, at vinteren er
halvvejs ovre, og mørket og frostens
knude løsnes op af lyset.
Det minder os om, hvordan Kristus, det sande lys, kom til en mørk
verden, der ikke begreb ham, for at oplyse ethvert menneske (Joh 1).

Vi ønsker alle et rigtigt godt nytår,
Bonde og Knud Verner

Fastelavn 26. februar 2017
Fastelavnsgudstjeneste i
Roager Kirke kl. 13.00
Kom gerne udklædt!
Herefter fortsætter festen i
Medborgerhuset med tøndeslagning m.m.

Roager sogns menighedsråd 2016-2020:
Formand, Knud Verner Thomsen, Sandbjergvej 5, tlf. 75 44 32 19
Næstformand, Carl Schneider, Roagervej 205, tlf. 21 76 13 67
Kirkeværge og kasserer, Benta Nielsen, Gl. Grænsevej 26 A
Kontaktperson, Lene Abel, Ll Roagervej 27, tlf. 75 44 30 30
Sekretær, Jeannette L. Rehfeldt, Vestermarksvej 2, tlf. 61 16 48 42
Stedfortrædere, Bent Brodersen, Buskemarksvej 6
Viggo H. Mogensen, Ll Roagervej 5

Spandet sogns menighedsråd 2016-2020:
Formand, Bonde Jessen, Skolevænge 4, tlf. 74 86 72 87
Næstformand, Birthe Appel Pedersen, Spandetvej 10, tlf. 22 44 15 23
Kirkeværge, Doris Skinnerup, Spandetvej 3, tlf. 61 30 13 48
Kontaktperson, Marianne Freiberg, Spandetvej 27, tlf. 86 37 61 61
Kasserer og sekretær,
Charlotte Lassen Olesen, Trekronevej 5, tlf. 25 33 66 19
Stedfortrædere, Gitte Graver, Agertoften 16
Kirsten Staggard, Toftlundvej 143

HUSK at holde øje med kirkernes nye hjemmeside:
www.roager-spandetkirker.dk
Her findes information om gudstjenester, arrangementer samt
kontaktoplysninger og hvad, man har brug for at vide i forbindelse med
dåb, vielse, dødsfald m.m. Siden er stadig under opbygning, så mere vil
komme på efterhånden …

Virkeligheden er altings prøve
Til et middagsselskab havde jeg engang en
bordherre, en mand midt i halvtredserne, som
konfronterede mig med et spørgsmål, i stil med
dét i den gamle i børnesang: ”Jeg gik mig over
sø og land, da mødte jeg en gammel mand.
Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel
hjemme?” Min bordherre formulerede det dog
ikke som et spørgsmål, han fremsatte det som
en kendsgerning, en erfaring, han selv havde
gjort sig som kristent menneske; nemlig, at det
dybest set ikke er muligt at være en ordentlig
kristen, så længe man er i sine produktive år,
altså så længe arbejde, familie og børn, tager al
ens opmærksomhed og tid. Jeg kan huske, at
jeg blev voldsomt provokeret af det. For dér sad
jeg, i mine første studieår, havde fået et par børn
med den mand, jeg elskede, og gjorde, hvad jeg
kunne for at få alle ender i det liv til at mødes, og
nu skulle jeg høre på, at det valg dybest set forhindrede mig i at stå i en ægte relation til Gud...
Samtidig forstod jeg godt, hvad min bordherre
hentydede til, hvad det var for en erfaring, han
selv havde gjort sig. Det første af De ti bud lyder:
’Du må ikke have andre Guder end mig’. Det,
som ens hjerte hænger ved, dét er ens Gud. Det,
man sætter højere end alt andet. Det første, man
griber til i nødens stund, den første, man takker
for glæden i livet. Der er så meget, der kræver
vores opmærksomhed og vores engagement i et
almindeligt menneskeliv: De små børn, der skal
puttes i seng om aftenen, og som næste morgen
er blevet teenagere, der skal hives op af sengen,
sendes af sted med madpakke og gymnastiktøj,
og som en dag står uden for hoveddøren og
ringer på med deres egen lille familie. Og skolen,
studiet, arbejdet kalder. Skulle man kunne vende
alt dette ryggen for at hellige sig et liv med Gud?
Og hvad vil et liv med Gud egentlig sige? Vil det
sige at sidde i templet, i kirken eller i et kloster
hele dagen og bede? Kirken er Guds hus i verden,
ikke vores faste bolig, men vores rekreations- og
optankningssted. Og en forgård til Guds evige
rige med døbefonten som døren og alteret som
husets arnested. Med vores synders forladelse,
med sjælero og fornyet livsmod sendes vi fra
kirken ud i verden, tilbage i livet. Fordi det er hér,
vi er givet den opgave: at have hjemme hos Gud
i verden.
Therese Solten

