Til kalenderen

Konfirmation og Reformation
Om det, der står fast, og det,
der kan forandres

Gudstjenestetider

Konfirmation
At konfirmere betyder at bekræfte. En konfirmation
er Guds bekræftelse af, at han står ved sit menneske,
altså at Han står inde for det løfte, som Kristus gav
os og som lyder ved enhver dåb: ”Se, jeg er med jer,
alle dage indtil verdens ende!”. Det er, hvad der står
urokkeligt fast: At gennem Kristus har Gud fat i os, og
han slipper os ikke, hverken i livet eller i døden. At det
altså er Gud, der ’konfirmerer’, ændrer dog ikke ved,
at det for konfirmanderne er af stor betydning selv at
træde frem og sige deres ’ja’ på deres konfirmationsdag. Og det kan man da godt forstå; de vedkender sig
offentligt, at de har et ståsted i troen og kristendommen. Det skal selvfølgelig fejres!

Roager

- med konfirmandernes egne ord:
Gennem konfirmationsforberedelsen har jeg fundet ud
af en masse ting om Gud, som jeg ikke vidste i forvejen
Noget, jeg vil huske fra konfirmationsforberedelsen er
fællesskabet, hyggen og lærdommen
At gå i kirke har været kedeligt, men hyggeligt.
Det vigtigste ved kristendommen er Jesus.
Tro er for mig vigtigt, fordi jeg mener, det er godt at have
noget at tro på
Jeg vil konfirmeres, fordi jeg tror på Gud og Jesus og
Helligånden
Selvom jeg har gået til præst, har jeg stadig ikke fundet
ud af, hvorfor der er ondt i verden, hvis Gud er så god.
Reformation
Martin Luther opponerede imod forestillingen om, at
kirken skulle ligge inde med en skat af ’nådemidler’,
som pave og præster kunne dele ud af efter menneskers fortjeneste. Luther stod urokkeligt fast på, at det
alene er gennem troen på Kristus, at mennesket kan
håbe på Guds nåde, at Bibelen er de kristnes eneste
sande kilde om Kristus. Og at æren for det hele udelukkende er Guds. Da Luther selv stod på Rigsdagen
i Worms over for de høje herrer, der ville have ham til
at trække sin kritik og sine beskyldninger mod paven
tilbage, sagde han derfor blot ”Her står jeg, og kan
ikke andet”. Luther mente dog samtidig, at kirken som
institution ikke skal være en fast og forstenet størrelse, men altid må forandres og tilpasses den givne tids
mennesker og forhold. Derfor udformede bl.a. han en
ny og enklere gudstjenesteform, hvor menigheden
deltager aktivt gennem salmesangen.
Sammen med dette kirkeblad udsendes programfolderen for reformationsfejringen i Ribe Domprovsti.
Folderen kan også fås i kirken.
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Sven Havsteen Mikkelsen (1912-1999), Julinat. Skeid på Island, 1952.
Kilde: Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain

Mariæ Bebudelse
Påske – Bededag – Kr. Himmelfart

Kirkebilen kører til og fra samtlige gudstjenester.
Ring til TAXA, tlf. 75 14 45 00. Oplys kundenummer 943.

Adresser
Organist, Roager og Spandet: Lis J. Andersen, Favrlundvej 12, Favrlund, tlf. 20 35 67 78
Kirketjener/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.
Jeg kommer gerne på hjemmebesøg. Mandag er fridag.

April · Maj 2017

Ord til tiden

Nyt fra menighedsrådene
Roager og Spandet menighedsråd arrangerer:

Sogneudflugt til Rømø og Sild
d. 6. juni 2017

Rømø Kirke

Hindenburgdæmningen, foto R. Roletschek

Turprogram:
12.00 Afgang fra Spandet med Clausens busser
12.15 Afgang fra Roager, bussen kører direkte til Rømø, nordøen:
Kommandørgården, Hvalbenshegnet og militærets øveområde.
Ved Rømø Kirke fortæller Jørn Carl om kirkegård og kirke
14.25 Afgang fra Havneby, Rømø med Syltfærgen, overfarten tager
ca. 45 min. Undervejs serveres kaffe, bolle og lagkage.
15.10 Ankomst List, Sild. Rundvisning ved tidl. lærer på øen,
Karen Hurup.
Tog fra Westerland, gennem Hindenburg dæmningen til Nieböll
18.50 Aftensmad på Rudbøll Grænsekro, Højer:
Flæskesteg m rødkål. Dessert: Pære Belle Hélène.
NB. Deltagerne betaler egne drikkevarer.
21.00- 21.30 ca. Hjemkomst Roager-Spandet.

En af de mange gravhøje og stendysser på
øen Sild.
Foto: Michael Gäbler

Rudbøll Grænsekro i Højer

Pris for deltagelse:
Kr. 150,- pr. pers. (ekskl. drikkevarer til aftensmaden). Betales på dagen
til et af menighedsrådsmedlemmerne.
Tilmelding
foregår til kst. sognepræst Therese Solten på tlf. 23 29 70 20 eller mail
tebs@km.dk senest tirsdag 30. maj.
NB!
Da turen går over grænsen, bedes deltagerne medbringe pas eller
anden billedlegitimation

Tilværelsens grundmotiv
Påskemorgen er en festdag i kirken, den største af dem alle. Her begynder noget helt nyt - noget, der gør os nye. Lad trompeten gjalde og sæt
rockmusik på pladespilleren. Det kan ikke blive stort og højt nok! Men
evangeliet påskemorgen begynder lavmælt, det fortæller om tre forskræmte og mundlamme kvinder ved en grav. Hvordan kan det nu være?
Jo, fordi det er netop sådan, troen begynder: ikke med lovsang og trøst,
men med tvivl og angst. Det nytter ikke at prøve at nå frem til trøsten
uden gennem det foruroligende. Det er langfredagens mørke, der leder
os frem til den meget tidlige påskemorgen ved graven. Derfor står vi hver
påske ikke kun ved Jesu grav, men ved den grav, vi hver især har lagt en
af vore kære i. Påskemorgen udfordres vi nemlig på det, vi stensikkert
ved: at døden er livets grundmotiv; at vi skal miste livet og miste hinanden. Ved vore kæres grave står vi, ligesom kvinderne, og ser den barske
virkelighed i øjnene. Men det, der møder dem og os påskemorgen er
ikke døden som livets grundmotiv, men noget helt, helt andet: Her er
ingen død, intet afsjælet legeme, ingen kold krop. I stedet er der englen
i hvide klæder, der befaler kvinderne ikke at blive bange. Så det bliver
de. Selvfølgelig. Ude af sig selv. Slagne af rædsel. Men også: slagne af liv.
For nu er det ikke døden, men livet, som udfordrer kvinderne; for, hvis
det er sandt, at Jesus lever, hvad betyder det så for dem – for os? Så må
vi jo give slip på det eneste, vi med sikkerhed ved; på vores erfaring af, at
tiden og rummet, ja døden sætter grænsen for vores liv. Og i stedet se et
liv i øjnene, der er uden de grænser, vi ellers er defineret af. Tør vi tro, at
dette er vores nye virkelighed: at Jesus opstod fra de døde, og at vi derfor
med ham skal genopstå i livet og i døden? Påskemorgen slår ikke bare
en streg over langfredag. Det kan den ikke. Døden hverken kan eller skal
fornægtes. Vi kommer stadig til at stå ved vore kæres grav. Men livet, som
vi kender det, har fået uendelig betydning. At Kristus er opstået betyder,
at Han kan være usynligt tilstede hos den, der står bøjet over sin elskedes
grav. Opstandelse er den første morgen efter dødsfaldet, hvor vi vågner
og det første, der rammer, ikke er modløsheden, men et omend nok så
lille initiativ, en spæd ansats til at gå resten af livet i møde, uden den
elskede - i håbet om, at der også på den anden side af dødens port er et
liv for os i Kristus. Opstandelse er, at vores stensikre viden om døden som
livets grundmotiv er udfordret et nyt, levende håb; og at Livet derfor er
tilværelsens grundmotiv!
Glædelig påske!
***
Og dybt i slægtens sind som drømmespor
er Jesu liv den sandhed der bevæger.
Han kom som spiren af den tørre jord
som ilden i det mørke tornekrat.
Og påskeblomsten med sit gule bæger
står fuld af lys i denne forårsnat.
(L. Smedegaard Andersen: af Nu lægger vinden sig i verdens haver, 2004)

Det sker
”Påsken i en æggeskal”
– Minikonfirmander
i Roager i uge 14
I ugen før påskeferien (3.-7. april) er
der minikonfirmandforløb for de børn, der
går i 3b på Vadehavsskolen afd. Egebækvej
(3a har haft et tilsvarende forløb i Vester
Vedsted i ugen op til
1 s i advent). Det foregår hver eftermiddag
efter skole i Roager
Kirke/Præstegård og afsluttes med familiegudstjeneste Palmesøndag kl. 10.30 i Roager Kirke.

”Højskoleaften”
den 18. april kl. 19.00
Foredrag, fællessang og fællesskab
– Alle er velkomne!
Torben Bramming fortæller Danmarkshistorie
med udgangspunkt i det lokale:
Roager kirke har en sjælden skat i det gamle
vinduesmaleri fra 1170’erne.
Det forestiller Sct. Willehads, men fortæller i
virkeligheden en dramatisk og
spændende historie om kristendommens
komme til Danmark - om vikinger, brand,
mirakler, død og dåb.
sted: Roager Præstegård, Vestermarksvej 28.

