Præstens ord

information

”Nej, engle går ikke her på jord”. Det udtryk brugte min
salig svigermor ind imellem. Hvormed hun mente, at
ingen mennesker er helgener. Ikke engang de rareste,
mest hjælpsomme og smukkeste mennesker er helgener.
De er – netop – mennesker. På godt og ondt, som os selv.
Når vi her i efteråret fejrer Alle Helgens dag i kirken, er
det nærmest en sammensmeltning af to katolske helligdage: Alle Helgens dag, hvor man ærer de helgenkårede,
særligt fromme mænd og kvinder, der er blevet forbilleder for de efterlevende, og som anses for at have en
særlig status mellem almindelige dødelige og englene,
og kan gå i forbøn for én hos Gud. Den anden helligdag
er Alle Sjæles dag, hvor man mindes og beder for de af
ens kære, man har mistet. I forbindelse med reformationen gjorde Luther op med helgendyrkelsen. Når vi
samles i kirken til Alle Helgens gudstjeneste er det derfor
ikke for at ære helgener, men vore kære døde - de mennesker, der har haft betydning i vores liv. Vi tænder lys,
nævner dem ved navn og mindes alt det, de betød for
os, vi græder over det, vi mistede, og over det, vi aldrig
fik. Over gåderne, de tog med sig i graven, over det de
gav, mens de var i live. Vore døde vedbliver at være en levende del af os, på samme tid en velsignelse og en byrde,
en lykke og en plage. Nøjagtig som da de levede. Og det
bliver en opgave for os, der husker dem, at holde dem i
levende erindring. Det bliver de ikke helgener af. Men når
jeg eller min mand en gang imellem fortæller en af vores
døtre, hvor meget, de minder om deres farmor, så er det
alligevel en ære. For hende og for dem.

Gudstjenestetider

Adresser
Menighedsrådsformand Roager:
Knud Verner Thomsen, Sandbjergvej 5 ....... tlf. 75 44 32 19
Spandet:
Bonde B. Jessen, Skolevænge 6 .................... tlf. 74 86 72 87
Organist, Roager og Spandet:
Lis J. Andersen, Favrlundvej 12, Favrlund .... tlf. 75 44 12 60
Kirketjener/graver i Spandet:
Lene Hjort Karkov, Obbekjærvej 32, Ribe ...... tlf. 21 43 42 49
Kirketjener/graver i Roager:
Keld Andersen, Roagervej 406, Roager …. tlf. 24 29 06 71
Sognepræst, Roager og Spandet:
Therese B. Solten .................................................. tlf. 76 88 40 20
e-mail: tebs@km.dk.
Jeg kommer gerne på hjemmebesøg. Mandag er fridag.
Kirkernes hjemmesider:
www.roagerkirke.dk og www.spandetkirke.dk
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Første søndag i november måned er det Alle Helgens dag. Det er
den dag i kirkeåret, hvor vi har en særlig lejlighed til at stoppe op og
samles i kirken, for i en rolig stund at mindes vore døde og takke for,
hvad vi blev givet gennem dem.
Der er tale om en stille gudstjeneste, hvor vi skal høre om det lys og
det håb, som dødens mørke og sorgens smerte ikke kan slukke. Der
bliver mulighed for at tænde et lys for at mindes dem, vi har måttet
sige farvel til, ligesom deres navne vil blive nævnt.

* Bemærk venligst, at sommertid ender d. 30.oktober.
Urene sætte en time tilbage.
Fra denne dag vil de normale gudstjenestetider derfor være
kl. 9.30 og 11.00.
** Præsten vikarierer i Vadehavspastoratet denne dag
Kirkebilen kører til og fra samtlige gudstjenester.
Ring til TAXA, tlf. 75 14 45 00. Oplys kundenummer 943.

Alle Helgen i Roager Kirke kl. 11.00
Alle Helgen i Spandet Kirke kl. 19.30

Kirke i børnehøjde

Meddelelser fra præsten:

Onsdag d. 7. december kl. 10.00 kommer sognets dagplejebørn og
børnehavebørn på besøg i Roager kirke.

Jeg er tjenestefri d. 17. - 22. oktober.
Der henvises til sognepræsten i Vadehavspastoratet, Michael H.N.
Nielsen V. Vedsted præstegård, tlf. 75 44 50 25. E-post: mhn@km.dk
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Arrangementer

Arrangementer

Adventskoncerter 2016

Det er sundt at synge!

Spandet Kirke 6. december kl. 19.00
Duborgskolens pigekor ’Lyspigerne’
medvirker.

Kom og vær med, når vi, i lighed med tidligere år, holder
højskolesangaften onsdag d. 26. oktober kl. 19.00
Arrangementet finder sted i konfirmandstuen ved Præstegården,
Vestermarksvej 28
Sognepræst Therese Solten fortæller kort om sangene, som vi synger
med klaverledsagelse ved vores organist, Lis og med hjælp fra vores
kirkesanger.
Undervejs bliver der også tid til at drikke en kop kaffe!

Duborgskolen er skole for det danske
mindretal i Sydslesvig. ‘Lyspigerne’
optræder med sang og luciaoptog.
Efter adventskoncerten er der servering og hyggeligt samvær i
Forsamlingshuset
Roager Kirke 12. december kl. 19.30
Kom og lyt med, når med
Gredstedbro Egnskor synger
julen ind.
Koret er et blandet amatørkor
bestående af omkring 40 sangere,
og har eksisteret siden 1978.

Menighedsråd og personale på udflugt til Hallig Hooge
Den 13. august var menighedsråd og personale med samt ægtefæller
på en spændende udflugt til Hallig Hooge, en af de frisiske øer i Vadehavet med godt 100 beboere. Turen, som blev ledet af to veloplagte
guider, gik med bus til Schlüttsiel, hvorfra færgen sejlede os til Hooge. Vi
blev kørt i hestevogn fra havnen til øens kirke, Johanniskirche, hvor den
stedlige præst fortalte om de særlige forhold på halligerne. Fordi der
ikke er noget beskyttende havdige er halligerne særligt udsatte under
stormfloderne og sættes ’Land unter’ flere gange årligt. En hallig er i
øvrigt ikke en ø, lærte vi, men et stykke fastland, som har revet sig løs.
Noget specielt ved begravelsesforholdene på Hooge er, at man ejer et
gravsted for evigt. Hvordan holder man så rede på alle dem, der ligger
begravet i samme grav? Jo, man skriver da på begge sider af gravstenen! Udover kirken besøgte vi også den flotte kaptajnsstue ’Köningspesel’ med hollandske kakler på væggene. Huset kaldes sådan, fordi den
danske kong Frederik d. 6 overnattede i husets alkove i 1825. Rundviseren på stedet var selv ottende generation i kaptajnsslægten og fortalte
underholdende om stedet – hvilket blev ikke mindre underholdende
oversat for de tilstedeværende af vores forhenværende præst Jørgen
Hanssen. Efter film i øens lille stormflodsbiograf og krofrokost afsluttet med en ’farisæer’, gik turen hjemad igen mod Roager og Spandet.
Alle var enige om, at Hooge med dens enestående landskab og historie
havde været et fascinerende bekendtskab.
Fotos: Jørgen Hanssen

M Ø D E ST E D E T Program for efteråret 2016.
Spandet Gl. Skole (hvor ikke andet er angivet, er tidspunktet kl. 14.00)
29. september Laurits Tørnæs, Esbjerg: ”Mit liv som politiker”
13. oktober
Elisabeth Dons Christensen, Vedbæk, tidl. Biskop i Ribe:
”Etik og moral”
27. oktober
Lars Nielsen, Ribe: ”Fra brandmand med blå blink
og udrykning til kørestolsbruger”
10. november Karen og Niels Bojsen Kjær, Kalvslund:
”Vores tid som landbrugsrådgivere i Kenya”
24. november Torben Bramming, Ribe: ”Brorsons virke i Spandet
og videre ud i landet”
8. december
JULEFROKOST kl. 12.00.
Underholdning ved Jørgen Hanssen, og pakkeleg.
Menighedsrådsmøde i Roager
afholdes i konfirmandstuen, Vestermarksvej 28:
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Spandet
afholdes i Velfærdsbygningen ved Spandet Kirke
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00

Længsel efter lys
Det bliver vintertid. Vi stiller urene tilbage og redder os derved en times
mere lys i døgnet. Så længe det varer! Jo mere lyset svinder, des mere
længes vi efter det. Kunstmaleren Maja Lisa Engelhardt har et særligt
forhold til lys: ”Jeg er så opmærksom på lys, jeg tænker det ord så mange
gange i løbet af dagen. De dage, hvor der næsten ikke er noget lys, så
skimter jeg ud i horisonten, kan jeg dog ikke få øje på et lille lys. Lyset er
en ledetråd i mit liv” har hun fortalt i et radiointerview.* Nogle gange dominerer mørket i vores liv, men altid bærer vi længslen efter at blive ramt
af lyset i os. Når en prisme hænger i vinduet og solens stråler rammer
den, taler vi om, at den ’fanger lyset’. Maja Lisa Engelhardt arbejder med
at fange lyset i sine malerier. Altid er hun på jagt efter lyset, forsøger at få
øje på det, skimter efter det. Men hun får først rigtig øje på det, når hun

Længsel efter lys
tømmer sig for tanker, når hun er helt stille og
fuldstændigt nærværende i øjeblikket, fortæller
hun. Det direkte lys, solen selv er for smertefuld
at se på, men genskæret og refleksionerne, lyskastene på andre ting, det er dem, der fascinerer
kunstneren; hvordan naturen, skabningen fanger
lyset.
Der er det forunderlige ved lys, at det kun kan
ses, hvis det rammer noget. Hvis man sender en
masse lys ind i et lukket rum, og sørger for, at lysstrålerne ikke rammer noget derinde, så vil man,
når man kigger derind, opdage, at der bælgmørkt! Guds lys kommer til stede for at ramme
noget. Hver søndag afslutter vi gudstjenesten
med den aronitiske velsignelse, hvor det lyder,
at Guds ser os og velsigner os, og vi afslutter
velsignelsen ved at slå korsets tegn, fordi vi tror,
at det er gennem Kristus, at Guds lys skinner på
os. Kristus kaldte sig selv for verdens lys. Vi lyser,
når Gud kaster sit lys på os, sender sin Søn til os,
taler sit ord til os. Ligesom prismen i vinduet kan
vi fange og reflektere lidt af det lys, der rammer
os. Hver især lyser vi ganske lidt. Men tilsammen
lyser vi meget. Vi bærer alle et lys i os, siger Maja
Lisa Engelhardt: Vi har alle en forpligtelse til at
være fuldstændig til stede i det øjeblik, der er
vores, til bære lyset ud i verden. Længslen efter
lyset er ikke en himmelstræbende længsel. Den
er svaret på Guds kald til sin egen skabning – til
os. Og den opfyldes ved, at vi hver især gør det vi
skal, på vort sted, nu, hvor vi er her. I den tro kan
vi gå det mørke i møde, der, på trods af den time
vi kortvarigt får tilbage, truer med at trænge sig
sammen om os.
* Hør radiointerview med kunstneren i programmet Mennesker og tro på DR’s hjemmeside:
www.dr.dk/p1/mennesker-og-tro/mennesker-ogtro-lyset/

