2 / 2020

marts - april - maj
39. årgang

Se, nu stiger solen ...
Fotograf: Finn Kruse

Gjern og Skannerup sognes

KIRKEBLAD

Præstens side
2020 - et bibelår
Et spændende forår er i vente, fordi 2020
er blevet udråbt til Et bibelår af Bibelselskabet.
Den 20. marts udkommer Danmarks
nye bibel. En ny oversættelse af hele
molevitten. Sidst det skete var i 1992,
hvor der kom en ny udgave af Bibelen, som afløser for 1931 og 1948 oversættelserne.

Hvorfor alle de oversættelser?
Fordi vores sprog udvikler sig hele tiden. De sidste 15 år har der været arbejdet intenst med
forskellige oversættelser. Tilbage i 2007 udkom
”Den nye Aftale”, der var et stykke oversættelsesarbejde af hele Det nye testamente. Og løbende siden da, er der kommet udgivelser af de
forskellige skrifter fra Det gamle testamente.
Jeg er så nørdet, at jeg syntes, det er utrolig
spændende og givende at arbejde med de gamle
tekster. Men samtidig er jeg også meget bevidst
om, at sproget, altså det danske talte sprog, forandrer sig hele tiden.
Den nye 2020 bibel bliver ikke autoriseret –
dvs. at vi stadig vil bruge den ”gamle” i kirken.
Meeen, jeg har nu da mere end en gang, især
hvis der er mange unge eller børn til gudstjeneste, brugt ”Den nye Aftale” i kirken. Eller brugt
en børnebibel. Sproget fra 1992 Bibelen er ikke
supernemt for alle at forstå. For sproget udvikler
sig så hurtigt.
I januar havde menighedsrådsformand Steen
Andersen, menighedsrådsmedlem Peder Svinth
og jeg en rigtig fin samtale med dette års konfirmander om gudstjenesten/højmessen. Vi tog
den samtale med de unge, fordi vi her i pastoratet, som så mange andre steder, er i gang med
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at indbyde menigheden til en
samtale om højmessen, liturgien,
sproget og meget andet i højmessen.
Det er ikke kun hos os – det foregår
i Folkekirken over hele landet.
Vi bad de unge om at være ærlige – og det var de
heldigvis. De havde mange ting at sige om højmessen, og de havde gode forslag til, hvordan en
gudstjeneste også kunne være. Og netop en af
de ting, der kom frem, var det med læsningerne.
De er ikke altid helt nemme at forstå. Selvfølgelig
er der forskel. Noget er ligetil, noget er næsten
uforståeligt.
Det som præsten læser til højmessen, er besluttet på forhånd og opdelt i første og anden tekstrække. Så vi har en bunden opgave – det er sådan set fint. Men sproget kan ind i mellem være
en udfordring. Jeg glæder mig til at tage 2020
Bibelen i brug.
Midfaste søndag, d. 22. marts fejres den nye bibel på forskellig vis i mange kirker rundt omkring
i landet.
Jeg glæder mig også til at fejre dette års skønne
konfirmander til maj. Jeg ved, jeg kommer til at
savne dem. Jeg elsker, når de unge tænker højt
sammen med mig. Så tusind tak for en herlig tid,
kære konfirmander. Det har været sjovt og lærerigt at lære jer at kende.
Ellers vil jeg ønske alle et dejligt forår.

Sæt kryds i kalenderen
Onsdag d. 4. november
Vi får besøg af selveste generalsekretæren for
Bibelselskabet, Birgitte Stoklund Larsen og hendes foredrag: ”Må Gud velsigne dig – på den nye
måde”.

Kirkernes hjemmeside: www.gjernsogn.dk

Salmestafetten
Ved Birgit Andersen
I min skoletid lærte vi salmevers, vers for vers og
salme for salme. Det betyder, at de gange, hvor
kirken er fuld og salmebøgerne ikke rækker, kan
man alligevel sidde og synge med. Kan man ikke
huske næste vers skal man bare have det første
ord, så kører det.
Salmer skifter betydning over tid og tolkes i forhold til den alder og den livssituation, man befinder sig i.
Vi besøgte min kusine for nogle dage siden. Hun
er på vej væk fra denne verden. Hun havde ikke
mange kræfter, og det var svært at høre, hvad
hun sagde, men hun ville gerne synge. Her var
stemmen klar og kraftig. Hun havde også lært
salmevers udenad, og vi sang bl.a. Grundtvigs
salme ”Lille Guds barn, hvad skader dig”. Det var
en af de første salmer jeg lærte, og som jeg holdt
af, og det samme gjaldt for hende.
Kim Larsen tog i starten af det ny årtusinde fat på
at fortolke den danske sang- og salmeskat bl.a.
denne salme. Jeg gengiver de 4 vers som er i Kim
Larsens version af salmen i albummet ”Glemmebogen for børn”.

Gudstjenester
på Karolinelund
Gudstjenesterne er onsdag kl. 10.30.
Vi mødes i det store fællesrum ved hovedindgangen. Efter gudstjenesten drikker vi
en kop kaffe sammen, mens snakken går.
Alle er hjertelig velkomne.
Gudstjenesterne dette forår er:
• Onsdag d. 25. marts
• Onsdag d. 29. april
• Onsdag d. 27. maj

Lille Guds barn, hvad skader dig?
Tænk på din Fader i himmelen
Han er så rig og han er så god
hvem kan vel stå hans magt imod
O, Gud ske lov!
Fuglen i skov og på mark og fjeld,
synger i daggry såvel som i kvæld,
sover så sødt på kampesten
som under tag på kvist og gren.
O, Gud ske lov!
Ikke den pløjer eller sår,
eller lægger til side til næste år,
dog der hvor men´sker af sult må dø,
finder den lille fugl et frø.
O, Gud ske lov!
Føden og klæderne nok du får
af ham i morgen såvel som i går,
og når hans sol for dig går ned,
arver du al hans herlighed.
O, Gud ske lov.
Ved at udgive en glemmebog for børn opnår han,
at nogle af de sange og salmer, som en ældre generation holder af og er fortrolig med, ikke går i
glemmebogen, men overlever.
Vi fik ved besøget en begivenhed knyttet til
denne salme og især de to sidste vers fik en ny
og trøsterig betydning.

Lille Guds barn i verden her
hold dig da til din Fader nær!
Spørg om hans magt og kærlighed,
stol kun på ham og hvil i fred!
O Gud ske lov!
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Sogneindsamling

Vær med - når vi går for klimaet den 8. marts
8. marts 2020 kan du være med til at gøre en
forskel for klimaet og verdens fattigste. Her
samler vi sammen med 15.000 danskere og Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som
lider allerhårdest under klimaforandringerne.
Går du med, giver du livsnødvendig hjælp til
dem, der står i første række, når oversvømmelser eller tørke rammer.
I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi tørken hærger, og høsten
slår fejl år efter år. I Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn
skyller jorden væk, eller når floderne går over
deres breder. Fælles for befolkningerne er, at de
ikke selv har skabt de problemer, som de betaler
prisen for.
Den gennemsnitlige dansker udleder 20 gange så
meget CO2 som den gennemsnitlige nepaleser.
Men det er nepalesernes gletsjere, der smelter
lige nu, fordi CO2-udledningerne får temperaturerne i Himalaya til at stige med rekordhøj hastighed. Og med de enorme mængder smeltevand
vokser floderne, så både rismarker og landsbyer
forsvinder.
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Verdens fattigste har brug for
konkret hjælp
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til
mennesker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen. MEN der har aldrig været naturkatastrofer i det omfang, verden
oplever nu. Og her er det ikke nok, at vi som danskere reducerer vores CO2- udledning.
I verdens fattigste lande er der brug for konkret
hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser.
Hjælp til at overkomme orkaner, der bliver voldsommere år for år. Her rammer forandringerne
ikke kun fremtidens, men også nutidens børn.
Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en
global klimakrise. Det er for alvor gået op for os,
at vi må ændre vores egne vaner og komme vores medmennesker til undsætning. Et konkret og
godt sted at starte er at tilmelde dig Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling.

Sæt

i kalenderen

Pengene går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
• Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jordskred
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent
drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed

Vi opfordrer alle - børn som voksne - til at gå en
tur for verdens fattigste og klimaet søndag d. 8.
marts, når Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling.

Meld dig til

fordeler ruterne. Efter indsamlingen er der suppe i Sognehuset, mens der tælles op efter dagens
indsamling.

Kontakt indsamlingslederen

Vil du have en hyggelig søndag og samtidig slå et
slag for verdens vigtigste sag?

Anne-Marie Petersen
2063 0067
amp@datamus.dk

Vi starter kl. ca. 10 - efter gudstjenesten - i Sognehuset. Her er der kaffe/te og rundstykker, og vi

Du kan også melde dig som indsamler på
www.blivindsamler.dk

Filmaften
Torsdag d. 12. marts kl. 19.00 i sognehuset
Politibetjenten Mac McDonald plages i mange år
af dyb sorg og bitterhed, efter at have mistet sin
søn i en ulykke, det tærer på hans kærlighed til
familien, og han vender sin vrede mod Gud - og
alle andre...
Vil det lykkes Mac og hans nye makker Sam
Wright at hjælpe hinanden, når det eneste, de
kan se, er deres indbyrdes forskelligheder.
Hver eneste dag har vi mulighed for at genopbygge vores forhold til andre mennesker ved at

give og modtage Guds nåde. Brug
nåden som udspil, og undervurdér
aldrig magten af Guds kærlighed.
Hovedrollerne i filmen spilles af
Michael Joiner, Michael Higgenbottom og Oscar-vinder Louis
Gossett Jr.
Dette usminkede drama, som skarpsindigt illustrerer de muligheder, vi dagligt har for at genopbygge personlige forhold og hele dybe sår ved
hjælp af nåde og tilgivelse.
Arr. i samarbejde med Indre Mission.
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Sæt

i kalenderen

Koncert med Klezmerduo

Påskemåltid i kirken

Søndag d. 29. marts kl. 14.30
i Gjern Kirke

Skærtorsdag d. 9. april kl. 18.00

Klezmerduoen består af Henrik Bredholt på
sopransax, dulcimer og sang og Ann-MaiBritt Fjord på harmonika og sang.
I Østeuropa blev en jødisk spillemand kaldt
for en klezmer, og deraf kommer navnet
Klezmerduo. Klezmer er blevet en betegnelse for selve musikgenren. Klezmerduoen
er i Danmark blevet en af de førende fortolkere af genren. Melodierne veksler mellem
det meget enkle og det virtuose med mange temposkift. Musikken rummer smerte og
længsel, men er også festlig og fuld af håb,
glæde og livsvilje.
Henrik og Ann-Mai-Britt har spillet denne
musik i mere end 25 år og giver ca 100 koncerter om året her i Danmark og i udlandet.
De har spillet i Europa, israel, USA, Argentina og Cuba. De har vundet flere priser og
udgivet fire CD’er. Deres optræden vil blive
meget festlig og med små fortællinger undervejs.

Vi har fået startet en god tradition med en Skærtorsdags-gudstjeneste med spisning i Gjern kirke.
Med en flot tilslutning de 2 tidligere år, hvor vi
har afholdt arrangementet, så gentager vi det
igen i år. I forlængelse og som en del af gudstjenesten afholdes der spisning i kirken.
Brød og vin velsignes og udgør Nadveren.Hertil
serveres et lille stykke lammekølle, tzatziki og
salat. Festbordet vil være pyntet og opstillet op
gennem kirken.
Kirken er vært ved spisningen, men vi vil gerne
vide, hvor mange vi skal servere for, så derfor er
der tilmelding senest søndag d. 5. april til Erling
på telefon 24 79 65 25 eller e-mail:
erling.lemming@randers.dk
Måltidet er gratis, men menighedsrådet vil gerne
opfordre til, at man i stedet donerer et beløb til
menighedsrådets julehjælp.

Der er kaffe og lidt godt i sognehuset efter
koncerten.
Pris: 100 kr. betales ved indgangen.
50 kr. for børn.
Arr: Liberiakomiteen og Gjern Kirke

- tid til reflektion
Taizé aftensang i Gjern Kirke
18. marts
15. april
20. maj
Alle dage kl. 19.30. Kirken er åben for
stilhed og lystænding
fra kl. 19.00
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kirkehøjskole
Program:
Fællesspisning kl. 18.00
Foredrag og samtale kl. 19.00
Tilmelding senest 13. april
Man skal tilmelde sig arrangementet
og betale for fællesspisningen samtidig
med tilmeldingen.
Hvis man kun ønsker at deltage i foredraget og samtalen er tilmelding ikke
nødvendig.
Tilmelding på e-mail til heea@km.dk
Betaling:
”Dagens Ret” inkl. et glas vin/en øl/en
vand koster 100 kr.
Samtidig med tilmeldingen overføres
betalingen for fællesspisningen til
reg.nr. 6113 konto 49 1000 1097 eller
via Mobile Pay til nummer: 37 61 97
(skriv ”Kirkehøjskole og navn”).

Om Indre Mission
Torsdag d. 16. april 2020
Denne aften er et led i foredragsrækken om de
folkekirkelige retninger i Danmark.
Vi indledte i Lutheråret med en aften om Luther,
vi har haft en aften om Grundtvig og nu denne
aften om Indre Mission.
Den danske folkekirke har fået sit eget præg,
hvad der tydeligt fremgår ved sammenligning
med kirkerne i vores nabolande. En del af forklaringen på dette er den kirkelige retning Indre
Mission, der voksede frem i 1800-tallet. I en tid,
hvor frikirker vandt meget frem, arbejdede Indre
Mission inden for folkekirken, idet man på een
gang var en bevægelse af lægfolk og dog respekterede præstens embede.
Man var trofast mod folkekirkens gudstjeneste,
men supplerede den med aktiviteter i ugens løb.
Man var bevidst evangelisk -luthersk, og tog alligevel nye udenlandske ideer ind fx arbejde for
børn i søndags-skolerne.
Foredraget holdes af Ph.d. og lektor
i kirkehistorie Kurt E. Larsen, der er
tidligere sognepræst i Skarrild, og
som har skrevet doktordisputats Om
Indre Missions historie.

Sangeftermiddag på Karolinelund
Torsdag d. 12. marts
Torsdag d. 16. april
Torsdag d. 14. maj
Det er kl. 14.30
og alle interesserede er velkomne!
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Moderne pilgrimsvandring
– ud i det indre
Tirsdag d. 30. april kl. 19.00 i Sognehuset
Foredrag v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell
De seneste år har mange moderne mennesker
– også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om
at søge efter rødder, identitet og sammenhæng.
Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med
hinanden og med skaberværket.
Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne
kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i
det ydre, fysiske landskab afspejler den indre
rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i
det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen
efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en
meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en
pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”!
Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre:
en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens
timelighed. Måske er man nødt til at bevæge
sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid
med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere
fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil
med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle
sanser.
Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med
apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man
finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?
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Kirkegang i Guds grønne katedral
– at bevæge sig i troens landskaber
Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig
måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden
er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund
sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere
fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og
kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et

Sæt kryds
ren.
i kalende
g
å vandrin
Vi tager p ni!
d. 7. ju

Sæt
spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det
ydre landskab, som har så meget at fortælle om
det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke
på vandring for at udføre en præstation, men for
at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv
og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor?
På den måde får vandringen ligeledes en religiøs
dimension: Hvad er min tro?

Pilgrimsvandring - sæt kryds nu!
Søndag d. 7. juni kl. 10 – ca. 16

i kalenderen

Majsang
Mandag d. 4. maj kl. 19.00
i Skannerup Kirke
Traditionen tro giver Troldhøjkoret og
Barbershoppen en dejlig koncert denne
forårsaften.

Pilgrimsvandring i Gjern bakker sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Vi indleder med kort gudstjeneste i Gjern kirke kl.
10.00 ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som er
dagens vandringsleder.
Derefter en vandring sammen på 8-9 kilometer i
vores naturskønne område.
Ved 16-tiden afslutter vi dagen med en kort andagt på Gjern Kirkegård.
Turen tilrettelægges i samarbejde med Gjern
Natur og pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Det er
Trinitatis søndag, og temaet for vandringen er
’Treenighed’ – Faderen, Sønnen og Helligånden.
Der vil være flere stop undervejs.
Læs mere i det næste kirkeblad.

BABY
salmesang
Vi mødes i sognehuset fra
10.00 -10.40
Babysalmesang er et gratis
tilbud til forældre med
babyer i alderen
3 – 12 måneder.
Tilmelding til organist
Elena Tolmachova
på e-mail:
loliana2010@gmail.com

Sommerkoncert i Gjern Kirke
14. juni - omtales i næste kirkeblad, men
sæt kryds i kalenderen.
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i kalenderen
Årets konfirmander

Konfirmeres i Skannerup Kirke d. 8. maj
Anton Kvist Jespersen, Asbjørn Tofteby Hasager, Axel Bank Møller, Johan Aaskov Valentin,
Johan Carlo Lodberg Gyrup, Julie Gubi Andersen, Laurits Aaskov Valentin,
Mathilde Veller Gloggengiesser, Sarah Elkjær Bach, Sofia Kirstine Haun, Ida Maja Christensen

Konfirmeres i Gjern Kirke d. 10. maj
Anne Korshøj Dahl-Nielsen, Gustav Hyldgaard Gregersen, Laura Kaihøj, Lærke Løwe Klostergård,
Magnus Mikkelsen, Marie Karlsson Pedersen, Natasha Riisom Lund, Yasmin Hjortshøj Kristoffersen

Kirkefrokost
Søndag d. 17. maj i sognehuset
Alle er velkomne til denne gratis kirkefrokost
efter gudstjenesten i Gjern kirke kl. 10.30.
Det koster ikke noget, men har man penge
i overskud, er man velkommen til at donere
et lille beløb til Gjern-Skannerups julehjælp.
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Tilmelding til Helle
på heea@km.dk

Udstilling i sognehuset
Fotograf

Knivmager

Bosiddende i Gjern.

Mit navn er Peter Holm Petersen, er snart 67 år
og er gift med Kirsten. Vi bor på “Lottedal”, en
landejendom på Mølhaugevej 16 i Gjern.

Kirsten Bech Andersen

Peter Holm Petersen

Oprindeligt er jeg uddannet bioanalytiker og dameskrædder, men beskæftiger mig nu kun med
fotografi. Som fotograf er jeg selvlært.
Blomsterfotografi og stilleben, ofte med baggrunde og struktur som jeg selv har malet, er et
af mine arbejdsområder.
Sammensatte billeder, forstået sådan at det færdige billede er sammensat af to eller flere fotografier, har også en stor interesse. Her spiller
det mystiske og måske uhyggelige element
en stor rolle, ligesom symbolik og humor.
Blomster kan også være med her. Lys og
farvevalg er vigtige ingredienser.

Jeg er døbt og konfirmeret og har fået to drenge
døbt og konfirmeret i Gjern kirke. Min slægt på
min fars side har tilhørt Gjern kirke i 5 generationer.
--Så jeg kan vist ikke kaldes en tilflytter :-)
Efter et spændende arbejdsliv måtte
jeg gå på pension som 55 årig. Al
den tid, der blev til rådighed,
måtte fyldes med noget
meningsfyldt.

Fernisering

På denne udstilling ses et udvalg af
både blomster-, stilleben- og sammensatte billeder.

15. marts
efter gudstjenesten
i Gjern

Jeg startede med at lave
Jagt- fiske- og brugsknive. Jeg tegner altid
kniven i 1:1 og fremstiller klingen selv. Det giver
mig mulighed for at designe
knivene helt efter brugernes
ønsker.

Knivmageri involverer mange forskellige materialer som stål, bronze, messing, sølv, ben, horn,
træ, læder m.m. det giver mange håndværksmæssige udfordringer, som jeg holder af. Efter
nogle år manglede jeg nye udfordringer og kastede mig over trædrejning. Jeg prøver at tænke
funktion og ikke mindst form på de ting jeg laver,
ofte er det også udfra en skitse, andre gange bestemmer det træ-materiale, som jeg har, formen.
Jeg viser gerne mine ting og håber selvfølgeligt,
at mine kreative evner bliver bemærket ved udstillingen.
Mit værksted er altid åben, men ring lige på
29705496 så I træffer mig hjemme.
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Liturgidebatten
Hvad betyder gudstjenesten for de unge?
I sidste nummer af kirkebladet havde Peder
Svinth og jeg et indlæg om, hvordan gudtjenesten skal se ud i fremtiden. I dette nummer er
der et indlæg fra Bjarne Jørgensen om samme
emne.
Når vi drøfter spørgsmålet om gudstjenestens liturgi er der en række spørgsmål, der også trænger sig på.

Hvad betyder de unge for kirken?
Hvad betyder kirken for de unge?
Ifølge en undersøgelse ”Teenagere & Tro”, som
baserer sig på data fra 1.400 unge i alderen 1316 år får konfirmanderne et negativt forhold til
kirken, fordi de keder sig under gudstjenesten.
Groft sagt kan man vel sige, at når konfirmanderne går ud af kirkedøren på konfirmationsdagen, ser vi dem sjældent før de skal
giftes eller have deres barn døbt.
Og er det overhovedet vigtigt, at
de kommer i kirken?

Hvad betyder folkekirken for de unge? Og hvad
betyder deres fravær for folkekirken? Vi må også
indrømme, at folkekirken i høj grad, har indrettet
sig på tingenes tilstand med en tradition omkring
højmessen gennem mange år uden de store fornyelser.
Peder og jeg har drøftet spørgsmålet om unges
forhold til kirke og gudstjeneste og fik den idé, at
det ville være nærliggende at spørge konfirmanderne i Gjern, hvordan de oplever gudstjenesten
og spørge om, de har idéer til fornyelse.
Efter aftale med Majbritt, der havde forberedt
konfirmanderne, dukkede vi op til konfirmandforberedelsen en tidlig torsdag morgen i januar
måned. I Sognehuset mødte vi en flok veloplagte
og engagerede unge, der var klar til at fortælle os
om deres syn på gudstjenestens form og indhold.
Vi stillede konfirmanderne to spørgsmål,
som de to og to brugte tid på at besvare, hvorefter vi i plenum hørte
om deres overvejelser.

”mere
gang i den,
moderne sprog,
moderne
musik”
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Liturgidebatten

Spørgsmålene var:
Hvordan oplever I gudstjenesten i dag?
Forestil jer, at I skal lave en gudstjeneste! Hvordan vil den være, så jeres kammerater har lyst til
at deltage?
Blev vores fordomme om, at de unge sikkert syntes, at gudstjenesten var kedelig opfyldt? Havde
de bud på, hvordan en gudstjeneste kunne
være for dem?
Svaret er ja til begge spørgsmål!

”kage og
saftevand og
skærm til visning
af billeder i
kirken.”

Den korte konklusion i forhold
til, hvordan de unge oplever
gudstjenesten i dag er: Kedelig, langtrukken, lange og uforståelige salmer, svære og uforståelige tekster, gammeldags,
for tidligt om morgenen, oblater
smager ikke godt, gudstjenesten er
for lang. Der var dog et par enkelte,
der oplever en god stemning og hygge.

Der var mange forslag til fornyelse – både form,
indhold og indretning af kirken. I stikordsform:
Mere gang i den, moderne musik, moderne
sprog – sange – og historier, forståelige tekster,
bibellæsning, musik når man går ind i kirken, kortere gudstjeneste, kage og saftevand, aktiviteter
så man ikke skal sidde stille hele tiden, skærm
til visning af billeder i kirken, nyere sange, præsten skal snakke i øjenhøjde, mindre ”kirkeagtig”, stole i stedet for bænke. Hvad betyder det,
at præsten skal snakke i øjenhøjde? Det betyder,
at prædiken skulle sættes ind i en sammenhæng
med det, der sker i dag – altså være vedkommende.

Et forslag gik på opdelte gudstjenester i forhold til aldersgrupper – noget for de gamle, noget
for børn og noget for de unge
(teenagerne).

Vi berørte også i den fælles opsamling deres forhold til religion/
kristendom. Det blev udtrykt, at kristendom betyder meget. Kristendommen er vi opvokset med. Det er en del af vores
historie og vores kultur. Det er godt at vide, at
der er ”en” som passer på os. Præstens opgave
er ud over at prædike også, en som døber og gifter os, og en man kan snakke med.
Tak til konfirmanderne i Gjern. Det blev en god
og konstruktiv dialog. Tak for de mange synspunkter. Det er gode forslag til at skabe en gudstjeneste for børn og unge. Specielt idéen med
den opdelte gudstjeneste målrettet mod f.eks.
teenagere. Det er en stor opgave, som måske
kunne løftes i samarbejde med andre kirker i Silkeborg provsti!
Steen Andersen
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Liturgidebatten
Indlæg i liturgi-debatten
Den fireårige havde sat alle sine bamser og bondegårdens dyr på række i sofaen, hvorefter han
”holdt nadver” med saftevand og cornflakes.
Børn efterligner forældrene. Men så kan vi næppe heller trække mere kristelig tolkning ud af den
historie. Dog slår det mig, at der skal være styr
på tingene. Det var den lære vi umiddelbart drog
af dette scenarie, hvorefter vi grinende forlod ”liturgien” uden at afbryde den.
Det er interessant på en og samme gang at tale
om orden og derefrer erindre sig Luthers formaning om, at leve hver dag som en gudstjensete.
Men indrømmet: I praksis er vi nok nødt til at
have ”lidt stryr på tingene”. Som ung deltog jeg
i en længere række af forsøgsgudstjenester, som
i det store og hele bragte os frem til den opfattelse, at en luthersk gudstjeneste hovedsagelig
- forunden sakramenterne – består af fem led:
bøn, salmesang, læsning, prædiken og velsignelse. Den enkelte gudstjenste kan udtrykke afvigelser, men hovedlinien er lagt.
Udtrykt skematisk kan man se gudstjenesten
som en ligesidet trekant dækkende vidnesbyrd,
liturgi og diakoni i vekslende udformning og intensitet, idet der dog – set i et længere forløb –
gennemføres lige vægtning af alle tre elementer
(Hans Raun Iversen).
Efter disse principielle betragtninger nogle praktiske overvejelser: Uanset om man tilhører ”den
faste stok”, som helst går i kirke hver søndag, eller man kun kommer juleaften, er det min opfattelse, at enhver kirkegænger faktisk har krav på

at blive stillet overfor det kristne evangeliums
utimative budskab. Vi kan være tilbøjelige til at
formulere dette som en formaning. Måske skulle
vi snarere lytte til den gamle præst, som plejede
at sige, at ”ingen skal snydes for det glade budskab”.
I øvrigt kan jeg tilslutte mig de bemærkninger,
som Steen Andersen og Peder Svinth gav udtryk
for i Kirkebladet nr. 1/2020. Jeg lægger især mærke til bemærkningerne om at være opmærksom
på, hvordan den ikke kirkevante oplever gudstjenestens gang. Samtidig lægger jeg vægt på
og holder meget af den sum af lære og erfaring,
som kirkens tradition er udtryk for. Dette paradoks er vel udtryk for, at næppe nogen anden har
til opgave at tale til så bred en målgruppe, som
netop præsterne.
For mit vedkommende genkender jeg højmessen
i vore sogne - Gjern/Skannerup – med glæde og
forventning. En lille detalje er indførelse af tid til
stille bøn under kirkebønnen, hvilket jeg ikke har
mødt andre steder. Det er godt tænkt.
Et andet ”fremskridt” er, at vi har fået sat melodi
på trosbekendelsen, hvilket måske har større betydning, end de fleste tænker på. Når man har
været beskæftiget i plejearbejde, ved man, at
tale og musik har hver deres ”afdeling” i hjernen. Det betyder, at sang ofte åbner mange flere
”erindringslommer”, end man skulle tro. Sangen
og musikken spiller i det hele taget en stor rolle i
gudstjenesten. Luther citeres for at kalde musik
en gave fra Gud. ”Den skaber muntre sind og jager Djævelen på flugt”, er han citeret for at sige.
Denne Guds gave forvaltes ganske godt i vore
kirker.
På minussiden bemærker jeg, at indsamlinger i
forbindelse med højmessen er blevet en sjælden ting. Sådan som vores lovgivning har fun-
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geret i mange år, har vi vænnet os til, at sociale
spørgsmål er flyttet ud af det kirkelige regi, og
det hverken kan eller skal vi lave om på. Men
”Den Barmhjertige Samaritaner” er blevet ansat
på socialkontoret, og hans ydelse kan ankes. Det
ændrer barmhjertigheden til en karikatur og flytter omsorgen over i et pligtregie. Men det virker
jo egentlig ret godt. Socialt set lever vi i verdens
bedste land. Kirkeligt set kan det så kun blive det
næstbedste - men det er jo heller ikke så ringe
endda – eller hva`? Denne ”arbejdsfordeling”
har gjort os tilbøjelige til i nogen grad at overse
de såkaldte private, frivillige opgaver. Af kirkelige
såvel som rent praktiske grunde ville det fryde
mig, om det hver søndag fra prædikestolen lød:
Og i dag samler vi ind til ….. Selv om en sådan
indsamlingspraksis ikke til ”daglig” ville samle
større summer ind, kunne den dog understrege
kirkens diakonale forpligtelse til fordel for hjælpearbejde i ind- og udland.
Jeg glæder mig over, at nadveren i vore dage
har fundet sin ”retmæssige” plads i Højmessen. Set med mine øjne kunne jeg ønske, at boden og syndsbekendelsen (skriftemålet) i højere
grad blev indarbejdet i nadverliturgien. Det ville
- tror jeg – øge min fornemmelse af personlig
involvering og understregning af, at nadveren
ikke ”kun” udtrykker Guds henvendelse til mig
(ofret,tilgivelsen), men også søger at gøre denne
henvendelse til en ”tosiddet kommunikation”
(bod og skrifte).
Og så – fra den helt utopiske afdeling – følgende
drømme: Vore middelalderkirker – de være sig
nok så skønne - forekommer mig på flere måder
at trække ”skævt” i forhold til vore dages gudstjeneste, hvilket jo også afspejler sig i mange
moderne kirker. Jeg så gerne kirkens møblering
ændret, således at den reminiscensagtige adskillelse mellem ”det allerhelligste”, alter og knæfald

m.v. og kirkeskibet blev ændret mhp. en bedre
markering af fællesskabet gudstjenestens deltagere imellemmen.I fortsættelse deraf kunne jeg
forestillig mig at afskaffe ”rutebil-indretningen”
til fordel for løse stole med mulighed for vekslende møbleringer afhængig af forskellige tjenesters behov.
Ovennævnte skal også ses i sammenhæng med
overvejelser om menighedens og møbleringens
placering ved nadvereren. Jeg formår ikke her at
gennemtænke, hvordan det kunne gennemføres. Men mit ærinde er dels at gøre nadverens
gennemførelse til en central begivenhed i kirkerummet, og dels at give den ikke deltagende et
frirum. Flere moderne kirker har arbejdet med
denne problematik.
Hvis man er minutiøst optaget af liturgiske
spørgsmål, kan man overveje generationers viden om, at bedeslagene i virkeligheden er gudstjenestens indledning. Med et tvist af salmedigteren Simon Grotrian kunne man sige, at ”det
gudstjenesten vil / lægger klokkeren kimen til”.
Om det også gælder den moderne automatiske
klokkeringning, har jeg ikke lige afprøvet.
Tak for invitationen til at komme frem med nogle
af mine kæpheste. Opgaven var slet ikke så nem,
som jeg havde troet. Mht. debattens opsummering af tre liturgi muligheder havner jeg nok
i gruppen for ”bløde mellemvarer”. Traditionen
skal iagtages, men der skal også være mulighed
for - ja pligt til eksperimenter.
Jeg foreslår, at stafetten sendes videre til: Hanne
R. Laursen og Anne-Mette Roswall
25. jan. 2020 Bjarne Jørgensen
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Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådsmøder:
10. marts - 14. april - 12. maj

Ja, det kan I høre mere om, hvis I møder op til
menighedsmødet d. 12. maj – se indbydelse her
nedenfor. Her vil projektet blive gennemgået
med mulighed for at få svar på spørgsmål.

Renovering Gjern Kirke

Offentligt menighedsmøde

Så lykkedes det!

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00
i sognehuset

Efter snart 2 års arbejde er vi nu klar til at gå i
gang med renoveringen af Gjern Kirke. I efteråret
2019 havde vi det sidste møde med forskellige
konsulenter – blandt andet fra nationalmuseet
- samt byggesagkyndig fra Aarhus Stift, hvor forslaget til projektet blev gennemgået og rettet til.
I januar måned i år kom så den endelige godkendelse fra Aarhus Stift.
Derfor var vi spændte på, hvornår der var penge
fra provstiudvalget til at udføre arbejdet. Midlerne blev heldigvis bevilget på provstiudvalgsmødet, og det er utrolig glædeligt, at vi starter renoveringen i år og kan færdiggøre i foråret 2021.
Provstiudvalget har bevilget knap 6,5 millioner
til renoveringen. Det betyder, at vi nu skal i gang
med at indhente tilbud fra forskellige håndværkere. Endvidere skal der udarbejdes en tidplan
for hele renoveringen. Jeg forventer, at vi kan
starte den udvendige renovering af kirken efter
sommerferien i år – august måned. Vi planlægger en fortløbende proces, hvor håndværkerne
først laver det udvendige og efterfølgende fortsætter med den indvendige renovering. Det vil
derfor betyde, at kirken bliver lukket en periode,
men så har vi heldigvis Skannerup Kirke, hvor de
kirkelige handlinger kan foregå. Forhåbentlig kan
vi skrive mere i næste kirkeblad om tidsplanen.

16

Hvad skal der så laves for de mange
penge?

Menighedsrådet inviterer til offentligt
menighedsmøde.

Aftenens program:
•

Orientering om renoveringen af Gjern
Kirke, der startes her i 2020 og færdiggøres i foråret 2021.

•

Orientering om menighedsrådets
virksomhed.

•

Orientering om menighedsrådsvalget
2020.

•

Spørgsmål og debat.

•

Kaffe.

Nyt fra kirkegårdene
Dige ved Skannerup Kirke
Når kirkebladet udkommer, er omsætningen af
det gamle dige ved Skannerup Kirke afsluttet. Arbejdet startede i slutningen af januar, og med det
milde vejr er det hurtigt afsluttet. I forbindelse
med renovering af diget er det gamle jord- og
stendepot fjernet, og der bliver etableret et nyt
uden for kirkegården.
På menighedsrådets vegne
Steen Andersen

sat 5. maj
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Indre Mission
Indre Missions program
Marts
Tors 5. kl. 19.30 Bibelkreds
Tors 19. kl. 19.30 Generalforsamling

April

Tors 2. kl. 19.30 Bibelkreds
Tors 16. kl. 18.00 Kirkehøjskole med fællesspisning i Sognehuset.
Om Indre Mission ved Ph.d. og lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen
Tors 23. kl. 19.30 Soldatervennefest i Sognehuset
Soldaterhjemsleder Troels Moesgaard Holstebro taler.
Der er Amerikansk lotteri, så gaver til lotteriet modtages med tak.
Tors 30. kl. 19.30 Fællesmøde med Søhøjlandets kirke.
Sprint kommer og gennemgår Kolossenser-brevet ”Frihed i en
presset hverdag”.

Maj

Tors 7. kl. 19.30 Bibelkreds
Tors 14. kl. 19.30 Møde ved Bodil Skjøtt
Emne: Gavmildhed. Hvad kan vi være gavmilde med og
hvad motiverer os.
Tors 28. kl. 19.30 Fællesmøde med Søhøjlandets kirke.
Sprint kommer og gennemgår Kolossenser-brevet ”Kærlighed i en
krævende hverdag”.

Juni

Tors 4. kl. 19.30 Bibelkreds
Tors 11. kl. 19.30 Møde ved Jim Pfrogner
Hvis ikke andet er anført afholdes mødet i Krypten, Søndergade 54B, 888 Gjern
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kirkelig vejviser
Sognepræst
Majbritt Fabech Skoch Christensen
Østergade 6, 8883 Gjern
E-mail: mfsc@km.dk

”Lær af andres
fejltagelser.
Du kan aldrig leve
lang tid nok til at
begå dem alle selv.”
– Groucho Marx

”Tro på dem
som søger sandheden.
Betvivl dem
som finder den.”
– Andre Gide

Tlf. 86 87 50 27
Mobil: 29 36 73 77
Mandag fri

Kirkekontor
Kordegn Helle Eg Andersen
Tlf. 86 87 97 72
Østergade 11A, 8883 Gjern
E-mail: heea@km.dk
Tlf.- og træffetid: Mandag - torsdag 9.00-13.00
Fredag fri
Gravere ved kirkerne
Graverkontoret
Østergade 6B, 8883 Gjern
E-mail: gravergjern@fiberpost.dk
Otto V. Jensen
Klaus Stenholt

Tlf. 30 68 23 97
Privat tlf: 26 44 23 35
mandag fri
Tlf. 30 44 00 96
Privat: 26 13 40 85
fredag fri

Organist ved kirkerne
Elena Tolmachova
E-mail: Loliana2010@gmail.com

Tlf. 31 31 05 80

Kirkesanger ved kirkerne
Poul Buchwald Andersen
E-mail: pobuan@mail.tele.dk

Tlf. 71 44 38 77

Formand for menighedsrådet
Steen Møller Andersen
Stationspladsen 1
8883 Gjern
E-mail: birgitogsteen@email.dk

tlf. 21 66 33 58

Kirkernes hjemmeside: www.gjernsogn.dk
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GUDSTJENESTER
DATO

GJERN KIRKE

SKANNERUP KIRKE

MARTS
Søndag 1.

1. S. i fasten

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 8.

2. S. i fasten

9.00 Efterfuldt af Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling*

Søndag 15. 3. S. i fasten

10.30 Efterfuldt af Fernisering*

Onsdag 18.

19.30 Taizé aftensang

Søndag 22. Midfaste		
Søndag 29. Mariæ bebudelse

9.00 Anja Heitmann

10.30

APRIL
Søndag 5.

Palmesøndag		

Torsdag 9.

Skærtorsdag

Fredag 10.

Langfredag		

9.00 Anja Heitmann

18.00 m. spisning og tilmelding*
10.30 Majbritt Fabech

Søndag 12. Påskedag

10.30 Majbritt Fabech

Mandag 13. 2. påskedag

Ingen - Henviser til Skorup Kirke 10.30		

Onsdag 15.

19.30 Taizé aftensang

Søndag 19. 1. S. e. Påske

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 26. 2. S. e. Påske		

9.00 Anja Heitmann

MAJ
Søndag 3.

3. S. e. Påske

10.30 Majbritt Fabech

Fredag 8.

St. Bededag		

Søndag 10. 4. S. e. Påske

10.00 Konfirmation

Søndag 17. 5. S. e. Påske

10.30 m. kirkefrokost og tilmelding*

Onsdag 20.

19.30 Taizé aftensang

Torsdag 21. Kr. Himmelfartsdag		
Søndag 24. 6. S. e. Påske

10.00 Konfirmation

10.30 Majbritt Fabech

9.00 Anja Heitmann

Søndag 31. Pinsedag		

10.30 Majbritt Fabech

JUNI
Mandag 31. 2. Pinsedag

= Kirkekaffe

*

= Læs mere inde i bladet

10.30 Fælles provstigudstjeneste på Silkeborg Bad

