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”ADVENT - JUL - NYTÅR - FORVENTNING”
– om forsidebilledet

af Ronald Risvig

Robert Storm Petersen, (1882-
1949) kendt som Storm P., var,  
som mange sikkert vil vide, dansk 
maler, forfatter, skuespiller og  
”opfinder”. Han er nok især 
kendt for sine ”Fluer”, som han 
skrev og tegnede flere tusinde af. 
Med disse ”Fluer” formidlede han  
med et kort rammende udsagn 
og stor humor en dyb livsindsigt.

Her blot dette eksempel:
”Ak ja, selv den stærkeste cigar, 
bliver engang til aske”

Vagabonden og andre udstødte 
eksistenser havde i såvel ”Fluer-
ne” som i hans billedkunst Storm 
P’s kærlighed.

I bogen ”Maleren Storm P.” af 
Jens Bing kan følgende læses: 
”På det tidspunkt, hvor Storm 
P. udførte ”Juleaften”, var va-
gabonden blevet til denne tilfor- 
ladelige, harmløse skabning, som 
kun vækker sympati, og som de 
fleste vil forbinde med Storm P. 
En fantasi-figur ganske vist, men  
i kraft af at være klasseløs, uden 
et fast socialt tilhørsforhold, kun-

ne han gøres til eksponent for  
betragtninger over tilværelsen, 
som ikke kunne udtrykkes, havde 
det været en hvilken som helst 
anden. Direkte adspurgt om sin 
forkærlighed for vagabonden, 
var Storms svar: ”Jeg har valgt 
vagabonden, fordi han intet har 
og intet skal have sagt – og der-
for kan sige alt!” I sin enkle og 
umiddelbart oplevede idé er  
”Juleaften” en poetisk omar-
bejdelse af det 30 år tidligere 
”Ensom jul”, hvori vagabonden 
finder julens budskab indeholdt 
i et ydmygt lys på hans tå. I  
”Juleaften, gælder vagabondens 
og hans hund andagt stjernen i 
julenatten, hvor Storm tog vare 
på tilfældet at vise forbindelsen 

”Ensom jul”, 1914  Storm P.
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mellem stjernens symbolik og 
grantræets pynt.”
Så vidt ordene fra Jens Bing. 

Hvad kan vagabonden og Storm 
P.‘s fluer fortælle os om Advent, 
hvor vi venter Herrens komme  
og forventninger til livet i almin- 
delighed her hen over jul på vej 
mod nytår. Svaret kan du, kære 
læser, måske finde ved at for-
dybe dig i disse to omtalte og 
viste billeder af Storm P., og af 
nedenstående digt af Johannes 
Jørgensen, der på var at finde 
bagpå ”Juleaften 1944”. Det er 
et uddrag af digtet ”Julestjer-
nen”, som Storm P.s hustru  
Ellen Storm Petersen har sat på. 

Om dette skriver Jens Bing: 
”Digtet har næppe været inspi-
rationen, snarere har Storm heri 
fundet udtrykt et religiøst bud-
skab, som modsvarer hans eget 
forhold til julen”. 

”Julestjernen“ 

Imellem nattens stjerner, 
der står en stjerne klar, 
som aldrig før en stjerne 
på jordens himmel var. 

Og går du ud at finde, 
hvorover stjernen står, 
måske du først må vandre
 i mange lange år. 

Måske du først må træde 
så mangt et mødigt fjed, 
før du kan finde stedet, 
hvor stjernen stråler ned. 

Og venner må du slippe - 
de går en anden vej - 
og miste navn og ære…. 
Hold ud og opgiv ej ! 

Hold ud, du stjernepilgrim 
på vej til Betlehem, 
du er på vej til lykken, 
du er på vejen hjem! 

Fra Johannes Jørgensens digtsamling 
”Blomster og frugter 1907” 
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ORD AT GÅ PÅ

Dette er blevet en fast rubrik, hvor vi 
på redaktionsmødet taler om, hvilke 
ord vi gerne vil give jer med denne 
gang. Ord til næring. Ord til livslyst. 
Ord at gå på – denne gang mod ad-
vent, jul og nytår, en tid fyldt med 
forventning. Forventning om hvad? 
Her kan Lise Hojers valgte ord måske 
være med til at føde et svar. Lise der 
er medlem af menighedsrådet i Tarp 
har valgt salmen ”Julebudet til dem 
der bygge” Den Danske Salmebog 
nummer 129:

Julebudet til dem, der bygge

Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på fl ugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fj ende.

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,
løft dit hoved, og tak for livet!

J. Chr. Hostrup 1881 og 1884.
Melodi: J.P.E. Hartmann 1890
Thorvald Aagaard 1932

Lises fortælling

”Julebudet til dem, der bygge” 
hører til mine yndlingsjulesalmer, 
og det er nok fordi jeg, når jeg syn-
ger den, altid tænker tilbage til min 
seminarietid i Haslev og dermed på 
en af mine bedste lærere. 
Vores tysklærer, lektor Christiansen, 
kom oprindelig fra Hamborg. Han 
sad i byrådet for socialdemokratiet, 
og netop hans politiske overbevis-
ning var grunden til, at han var hav-
net i Danmark. Han havde altid sin 
violin med, og vi startede hver time 
med en sang. En dag før jul lærte 
han os ”Julebudet til dem, der byg-
ge”.Vi vidste meget lidt om hans 
privatliv; men den dag blev han fj ern 
i blikket og fortalte, at den salme 
havde han lært som noget af det før-
ste på dansk. Dens ord havde givet 
ham så meget trøst og fremtidshåb, 
da han efter sin fl ugt fra nazisterne 
søgte tilfl ugt på en dansk højskole. 

af Ronald Risvig
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Når man nærlæser den, forstår man 
hvorfor. 

- Lise Hojer

Bibelord at gå på

Disse ord er også som en del an-
det i denne udgave af kirkebladet 
inspireret af den tid vi er på vej ind 
i – forventningens tid. I Esajas kap. 
35 vers 1-2 fi nder vi disse ord, der 
sammen med andre ord fra Esajas 
var inspiration for Grundtvig, da han 
skrev ”Blomstre som en rosengård” 
salmebogens nummer 78:

Ørkenen skal blomstre

Ørkenen og det tørre land skal glæde sig,
ødemarken skal juble og blomstre,
den skal blomstre som rosen,
juble med stor fryd.
Den får Libanons herlighed,
Karmels og Sarons pragt.
De skal se Herrens herlighed,
vor Guds pragt. Es.35,1-2

Ørkenvandringen kender vi blandet 
andet fra 2. og 3. og 4. Mosebog, 
hvor Israels folk må vandre i fyrre år 
efter de fl ygter fra Egypten. Det er 
nok en prøvelse, men det er også et 
løfte om noget nyt og Gud Herren 
lover af være med sit folk på vejen. 
Det løfter gælder også for os, der 
kan synes livet kan være som en 
”Ørkenvandring”, hvor vi prøves 
igen og igen. Måske af sygdom? 
Måske af ensomhed? Måske af sorg? 
Måske af alle tre dele – OG Gud er 
med os OG Gud lover der kom-
mer en udfrielse. Det gør Han i Det 
Gamle Testamente for det israelske 
folk OG det gør Han for os der lever 
her og nu. Det er, hvad vi forven-
te. Og mens vi går, er Gud med os, 
hvor end vi går og står. Det er ord at 
gå på. Læs blot denne fortælling:
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Fodspor i sandet

En nat havde jeg en drøm. Jeg 
drømte, at jeg gik langs stranden 
med Gud, og over himlen glimtede 
scener fra hele mit liv. I hver scene 
lagde jeg mærke til to sæt fodspor i 
sandet. Det ene sæt var mine og det 
andet var Guds. Da den sidste scene 
fra mit liv havde vist sig for os, så 
jeg tilbage på fodsporene i sandet. 
Da så jeg, at der mange gange på 
livets vej kun var et sæt fodspor og 
at det netop var, når mit liv havde 
været sværest og fyldt med sorg.

Det bekymrede mig, så jeg spurgte 
Gud: "Kun et sæt fodspor i sandet 
? Herre, du lovede mig, at du ville 
holde mig i hånden, lige meget hvor 
jeg gik. Fortæl mig hvorfor jeg kun 

ser et sæt fodspor i sandet, når jeg 
netop ser tilbage på de tungeste 
perioder af mit liv. Herre, du sagde, 
at når jeg endelig besluttede mig til 
at følge dig, så ville du gå med mig 
hele vejen. Men jeg ser, at der kun 
er et sæt fodspor i sandet i mit livs 
sværeste perioder. Jeg forstår ikke 
hvorfor, du forlod mig, da jeg mest 
behøvede dig."

Og Gud svarede: "Mit dyrebare 
barn, jeg elsker dig og aldrig, aldrig 
ville jeg forlade dig i prøvelsernes 
og lidelsernes stunder. Der hvor du 
kun ser et sæt fodspor i sandet - det 
er dér, hvor jeg bar dig." 
(Ukendt fortæller)
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JULE- OG NYTÅRSHILSEN

I adventstiden frem mod juleaften 
og med stor sandsynlighed også 
juleaften, når vi går rundt om jule-
træet med alle dets lys og pynt, da 
vil de fl este af os synge Grundtvigs 
salme; ”Et barn er fød i Betlehem” 
Og når vi synger verset herunder - 
da ... ja, hvad da? Prøv at synge eller 
nynne et eller fl ere vers af Grundt-
vigs salme – inder der læses videre 
– og efter du har sunget eller nynnet 
et vers eller fl ere – syng da dette 
vers højt:

”Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja”

Ja – hvad skete der? Mon du kom 
til at synge: ”For-s-vunden er nu al 
vor nød”? I stedet for som der står 
”Forvunden er al nu al vor nød”? 
Jeg kan betro dig kære læser, at 
undertegnede og mange med mig, 
har sunget og mange kommer til at 
synge ”For-s-vunden” er nu al vor 
nød” Og når dette s sniger sig ind, 
da er det ikke længere den mening 
Grundtvig vil vise os, der får plads, 
men noget ganske andet.

Forvunden betyder at komme over 
noget, komme igennem noget el-
ler at overvinde noget. For eksem-
pel en dyb sorg over et tab eller en 

sygdom. For det at for-vinde noget, 
er ikke det samme som det for-s-
vinder, ligesom for-vunden absolut 
ikke er det samme som noget er for-
s-vunden.

Sorgen eller tabet er for altid en del 
af vor nye virkelighed på samme 
måde, som sygdommen jo har været 
i vores liv og forløbet med sygdom-
men har ændret vor indstilling til 
livet. Tænk blot på, hvad menne-
sker der overvinder en kræftsygdom 
beretter, om deres syn på livet – før 
og efter.

Grundtvig vil formidle noget helt 
afgørende i kristendommen om 
hvordan vor eksistentielle nød kan 
overvindes, i kraft at, at vi er Guds 
børn. Det er hvad julens glade bud-
skab handler om – også for Grundt-
vig. At barnets fødsel i Betlehem 
bringer lys og håb, som giver os 
kræfter til at for-vinde den sorg 
og-eller tabet, som jo er sider af 
samme sag og som kan opleves 
meningsløs. 
Men i kraft af  livets Herre får vi 
modet til at tage livet tilskikkelser 
på os og leve frimodigt, fordi Jesus 
Kristus – Gudsbarnet - er kommet 
til verden og nu vandrer med og al-
tid vil være med os. Derfor er al vor 
nød for-vunden. Og derfor synger vi 
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„Julenat“ af den færøske maler Hedin Kamsdal (foto: Ronald Risvig)

videre: ”... os er i dag en frelser 
fød.” Og derfor er omkvædet i sal-
men Halleluja, der er et hebraisk ord 
og, som betyder "Pris Herren." Og 
det er hvad, vi skal – prise Herren i 
taknemmelighed og forsætte med 
at synge:

Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!

At holde jul i ”himmelby” er ikke et 
bestemt sted, det er en tilstand, det 

er en dyb erfaring af nærvær med 
medmennesker. Det er der, hvor 
der sker en forening af himmel og 
jord, hvor kærlighed bor. Og leve 
som Guds børn - dét er den dybe 
juleglæde der rækker ind i det nye 
år. Det er hvad undertegnede på 
vegne af de tre menighedsråd i 
Tarp-Jaruplund og Vanderup ønsker 
for alle vore medlemmer – ja for 
alle mennesker – når vi siger: 
”Glædelig Jul og Godt Nytår”

Pastor Ronald Risvig 
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Med Christian B Karstofts ordina-
tion i Helligåndskirken i december 
1950, blev der sat endnu et vigtigt 
mærke i den danske kirkes historie 
i Sydslesvig, for biskop Noack - der 
selv havde været den første danske 
præst i Sydslesvig efter afstemnin-
gen – dermed ophøjede til vores 
”domkirke”. Karstoft blev den 
første af mange, der sidenhen er 
blevet ordineret i Helligåndskirken. 
Han kastede sig straks ud i opga-
verne med at opbygge menigheds-
bevidsthed og kirkelige traditioner 
i Ugle Herred efter dansk folke-
kirkeligt forbillede. Han led aldrig 
af berøringsangst og mødte folk 
med den største respekt. Der blev 
fejret mange gudstjenester, også 
hvor rammerne ikke var prægti-
ge kirkerum, men små skolestuer 
eller under mere private forhold. 
Karstoft var besjælet med den 
grundtvigske kirkeforståelse, som 
den f.eks. kommer til udtryk hos 
Grundtvig i salmen: Kirken den er et 
gammelt hus. ”Ordet kun helliger 
huset”. Det betød bl.a. for ham, at 
små forsamlinger og gudstjenester, 
hvor man på forhånd nok vidste, at 

der ikke ville komme mange kirke-
gængere, alle havde samme værdi 
og krævede samme intense forbere-
delse hjemmefra, som større. Sådan 
levede han med i, og sådan bidrog 
han til menighedslivet og det folke-
lige arbejde ud fra afsættet, at der 
var lige værdighed i borg og hytte. 
Karstoft blev provst for Dansk Kirke 
i Sydslesvig i 1979 og sad i stillingen 
ind til ”tvungen afgangsalder” i og 
med, at han havde rundet de 70 i 
1993. Han bevarede også i provste-
tjenesten sin optimistiske tilgang 
til udfordringerne og fi k skabt et 
godt, grundigt og tillidsfuldt sam-
arbejde med menighederne. Han 
var god til at tale for det, der optog 
ham, og der var altid overskud til 
en god debat f.eks. i Kirkerådet, det 
sydslesvigske provstiudvalg. Meget 
andet kunne nævnes, her skal lyde 
en Tak til et hjerteligt menneske for 
en i bedste forstand overbevisende 
indsats livet igennem.

Guds fred være med dig Christian 
Benjamin Karstoft.

I taknemmelighed
Viggo Jacobsen

MINDEORD I FORBINDELSE 
MED FHV. PROVST CHRISTIAN B. 
KARSTOFTS DØD

- ved fh v. provst Viggo Jacobsen
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På kurset kan alle, der er medlem-
mer af Ugle Herreds Danske Menig-
heder deltage som dagelev for 130 
euro. Hvilket dækker fuld forplej-
ning fra morgenmad til aftenskaff e 
– al undervisning – udfl ugt og fest-
aften m.v. 
Her kan du læse en introduktion til 
kurset og du kan få yderlige oplys-
ning ved Ronald Risvig og læse det 
færdige program på www.jarup-
lund.com under korte kurser 2022 
oplysning tog tilmelding sker ved/til 
Ronald Risvig. Se under kirkespejl. 

TV-serien MATADOR, der blev vist 
første gang i årene 1978-81 og siden-
hen genudsendt syv – otte gange i 
Dansk TV, er ikonisk i Danmark. Hvad 
er det, der fænger på tværs af tid og 
alder? Nogle vil måske mene, at det 
er den måde historie og samfund 
gøres levende for os. Andre, at det 
er den varme og forløsende humor, 
der løber som en rød tråd gennem 
seriens fi reogtyve afsnit, som holder 

os til skærmen. En anden dimension 
er det, som Ronald Risvig kalder for 
en ”Folkelig prædiken”. 

I 2015 udgav han bogen ”MATADOR 
OG KRISTENDOM – 24 fortællinger 
om vort liv”, hvor han viser, at un-
der den historiske fortælling ligger 
der en fortælling om, hvordan kri-
stendommen er indvævet i vort liv. 
Gennem højskoledagene vil vi dykke 
ned i de mange lag og med oplæg 
og uddrag fra serien samtale om, 
hvordan såvel de historiske og sam-
fundsmæssige erfaringer og kristen-
dommens sprog og fortællinger kan 
være med til at give pejlemærker 
for vort liv. Såvel det historiske som 
det samfundsmæssige vil kredse 
om Sydslesvigs historie og samfund 
i relation til Danmark, Tyskland og 
Europa. Ligesom der trækkes histo-
riske linjer bagud og gives perspek-
tiver for et fremtidigt Sydslesvig i et 
grænseland mellem nationer, værdi-
er og kulturer. 

”MATADOR OG KRISTENDOM - FORTÆLLINGER OM VORT LIV”
Den 06. - 12. februar 2022 et dagsforløb på Jaruplund Højskole
Et forløb i samarbejde med Jaruplund Højskole. Ronald Risvig har sammen med 
Højskolelærer Drude Terkildsen sammensat programmet og de er gennemgående 
undervisere alle dagene.

Foto: Jaruplund Højskole
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Livets hemmelighed 

Et brød kan ikke gemmes 
og stadig være godt, 

men det kan altid deles, 
om end det synes småt. 
Et liv kan ikke gemmes 

og leves siden hen, 
men hvis det dagligt bruges, 

så får vi liv igen. 
Da Jesus delte brødet, 
gav han os den besked: 
at dele med hinanden 
er livets hem´lighed. 

Digt af fortæller og tidligere læge 
Knud Jacobsen, Ulfb org, Danmark
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Britiske og tyske soldater holder jul sammen.

I det første år af 1. Verdenskrig – i julen 
1914 holdt de tyske og britiske soldater 
for en stund op med at slå hinanden 
ihjel, selvom generalerne beordrede 
det. 1. Verdenskrig var som bekendt en 
meget hård krig med grufulde skyderier 
mellem skyttegravene. Den 24. decem-
ber 1914 stilnede det grufulde skyderi 
mellem skyttegravene ved Flanderns 
mudrede marker af. Der kom små jule-
træer og stearinlys op på kanten af de 
tyske skyttegrave, og der blev tændt 
lys i masse af juletræerne. Vest fron-
ten blev lyst op af levende lys. Briter-
ne troede det var stilhed før stormen, 
så de svarede igen med at skyde. Men 
tyskerne skød ikke tilbage og pludse-
lig hørte englænderne julesang. Fra de 
tyske skyttegrave og tværs over ingen-
mandslandet kunne englænderne høre, 
at de tyske soldater sang „Stille Nacht, 
heilige Nacht“. Det er den julesalme, 
som vi i Danmark kender som „Glade 
Jul, dejlige jul“ og som i England hed- 
der „Silent night, holy night“. Da tysker-
ne havde sunget salmen, råbte de over 
til englænderne. De fleste af de tyske 
soldater kunne godt udtrykke sig for- 
ståeligt på engelsk. De tyske soldater 
råbte: „We not shoot, you not shoot“. 
Denne opfordring til ikke at skyde, blev 
fulgt af englænderne, og dermed be-
gyndte en af de forunderligste juleafte-

ner i historien. For en stund var 1. Ver-
denskrig gået i stå. De tyske soldater 
begyndte at kravle op af skyttegrave-
ne og ud i ingenmandslandet, og snart 
dristede også de første englændere sig 
frem. Inden længe stod der ikke hund-
reder men tusinder af menige soldater  
ude i ingenmandslandet. De ønskede 
hinanden glædelig jul og sang nu i fæl- 
lesskab salmen „Glade jul, dejlige jul“ 
både på engelsk og på tysk. De tyske 
og engelske soldater aftalte at mødes 
igen næste dag, juledag, for at begra-
ve de døde kammerater, der lå ude 
i ingenmandslandet. Det blev til en 
fælles sørgestund på både tysk og en-
gelsk. Derefter foreslog englænderne, 
at de skulle spille fodbold. Soldaterne 
spillede „landskamp“ mellem skytte-
gravene. Hvor der manglede en bold,  
lavede soldaterne én af sammenpresset 
halm omviklet med snor, eller de fik på 
anden vis fremstillet en bold. På flere 
frontafsnit stillede man op til gruppe-
fotografering. Nogle af optagelserne 
nåede frem til et billedblad i England. 
Det samme tillod den tyske censur ikke. 
Også breve om denne forunderlige  
juleaften nåede dem derhjemme. Om 
det øjeblik, da de tyske soldater brød 
ud i julesang, har den engelske løjtnant 
Charles Bairnsfather sagt: „Det var  
mit livs største øjeblik“.

JUL I SKYTTEGRAVENE
Af sognepræst Signe Paludan
Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Sogne
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Arrangementer

18. januar 2022

”Hyggeeftermiddag” 
kl. 14.00-16.00. 
”Noget på Hjerte” - Pastor Ronald 
Risvig fortæller ”Om glæden ved 
at bakse med livet”. I eventyret og 
litteraturen og vort eget liv er der 
mange gode fortællinger om glæ-
de ved livet - trods modgang - dem 
skal vi høre om - og så skal vi synge 
før-efter og i fortællepauserne. Det 
er i Tarp Danske Kirke. Det er SSF 
Tarp/Jerrishøj og Oversø/Frørup, der 
arrangerer.

1. februar 2022

”Hyggeeftermiddag” 
kl. 14.00-16.00. 
Her vil Svend Duggen fra A. P. Møl-
ler Skolen fortælle om: ”Højvand og 
stormfloder ved Slien“.  I Jaruplund 
Danske kirkes lokaler i Jaruplund, 
Jarplunderweg 14,  24976 Hande- 
witt.

13. februar 2022

Musikgudstjeneste i Tarp Kirke 
søndag den 13. februar kl. 13.30.
Sammen med musikduoen ”Toner 
af guld” sammensætter vi en guds-
tjeneste med Dynes Skovkjær ved 
klaveret og husturen Helle Skov- 
kjær med solosang – med et udvalgt 
sang-og musikvalg der passer til 
årstiden og denne søndags tema i 
gudstjenesten. Pastor Ronald Risvig 
holder en kort prædiken. Efter guds-
tjenesten er der ”udvidet” kirke- 
kaffe. Læs om og hør musik- og sang- 
eksempler af ”Toner af Guld” på:
www.tonerafguld.dk 

27. februar 2022
Fastelavnsgudstjeneste i Jaruplund 
Kirke den 27. februar kl. 11.00. 
Efter gudstjenesten slår vi katten 
af tønden, og der er noget godt af 
såvel drikke som spise. Kom ger-
ne udklædte børn som voksne. Alt  
sammen i samarbejde med Jarup-
lund Danske Skole. Hold øje med op-
slag og omtale. 
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Prædiken til søndag den 14.  november 2021                                           
Gudstjeneste i Vanderup Tyske Kirke 
Volkstrauertag i fællesskab med den tyske kirke

Tema: Fred og Forsoning

Læsninger: 
GT salme 51
Romerbrevet kap. 8,18-23
Matt.: kap. 25,31-40

Salmer: 
”Evighedens morgenskær” Nr. 1450                               
i ”Salmer på dansk og tysk 
”Befal du dine veje” DDS Nr. 36
”Herre du vandrer forsoningens vej” 613
”Nu bede vi den Helligånd”  DDS nr. 289

af Ronald Risvig

Prædiken 

”Der fi ndes ingen vej til fred – fred 
er vejen”.
Sådan lyder et citat af Mahatma 
Gandhi der levede fra 1869-1948. Det 
lyder enkelt, hvad det også er, men 
svært at leve efter. Det er utallige 
krige gennem tiden et trist udtryk 
for. Ligesom vold og undertrykkel-
se har været en del af menneske-
hedens fortælling lige siden Kain 
slog Abel ihjel. Kain var ifølge Første 
Mosebog Adam og Evas ældste søn. 
Kain dræbte sin broder Abel i mis-
undelse over, at Gud modtog Abels 
off ergave, men afviste Kains. Efter 

drabet sagde Gud til Kain, at han for 
denne udåd skulle være fredløs og 
fl ygtning, men sagde samtidig, at 
ingen måtte slå Kain ihjel. Hvis no-
gen gjorde det, skulle det hævnes 
7 gange. I Første Mosebog kap. 4 
står der: "Og han (altså Gud) satte 
et mærke på Kain, for at ingen, der 
mødte ham, skulle slå ham ihjel." Det 
er det vi kender som Kainsmærke. 
Gud kender naturligvis menneskets 
svaghed, for Gud har sat mennesket 
frit. Det har Gud på trods af, at der 
er mange af menneskets handlinger 
der ikke frisætter mennesket – og 
slet ikke det at slå hinanden ihjel.
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Forsoningsmærke

Derfor er dette Kains mærke – et 
forsonings- og fredsmærke. Med 
Kainsmærket siger Gud ”Stop - jeg 
har set ondt nok”. Eller med et an-
det citat af Gandhi, som vi høre ham 
sige i fi lmem ”Gandhi” fra 1982. Han 
siger: ”Øje for øje og tand for for 
tand - hvis vi handler sådan ender 
det med at gøre verden tandløs og 
blind”. 
Der står også i Første Mosebog, 
at hvis Kain slås i ihjel, da skal det 
hævnes syv gange. Syv er et helligt 
tal og som sådan uendeligt, men 
den uendelige hævn er ikke Guds 
hævn. ”Hævnen” ligger i, at et liv 
med gengældes og hævn, er skru-
en uden ende,  hvor vi menneske 
hvirvles ind i hævnens forbandelse. 
Men i stedet for gengældelsen skal 
vi vi bruge vor frihed til at sige ja til 
Jesus Kristus, der om sig selv siger: 
”Jeg er Vejen Sandheden og Livet”. 
Og Gud har vi  lært at kende gen-
nem Jesus Kristus og ved at følge 
hans vilje er vi frie. Ved at følge Guds 
vilje, hersker Guds Fred i blandt os. 
Det er den fred, der allerede er her 
til stede midt i blandt os og i os. Der-
for er der ingen vej til fred-fred er 
vejen. Guds Fred. Men misundelse 
og had, magtbegær og frygt hersker 
og vi mennesker lader os drive rundt 

i verden - netop som fl ygtninge og 
fredløse i vore hjerter. Det gælder 
på den helt store verdensscene med 
verdenskrig og utallige andre krige 
og blodige konfl ikter. Og det gælder 
i vore små samfund og i vore helt 
nære relationer i familie og arbejde. 
Og alle steder trækker det en stribe 
af blod efter sig. Sult og hungers-
nød og fl ygtningestrømme. Lem-
læstede kroppe. Udslukte øjne og 
forvredne sjæle der lever med dybe 
sår og traumer der måske aldrig 
heles eller opløses. 

Sandheden som off er

I fi lmen om Gandhi følger vi Gandhis 
kamp for at frigøre Indien fra det en-
gelske kolonistyre, der med umen-
neskelige love og regler forsøger, at 
holde det indiske folk nede. Gand-
hi kæmpede ikke med  våben eller 
en undergrundshær. Han kæmpe-
de uden voldsanvendelse. Gandhi, 
der var hindu, var dybt infl ueret og 
inspireret af Kristendommen, som 
han kendte gennem Jesus Kristus, 
havde et fast motto, der er hen-
tet fra hans egen religion, men 
som tilmed hænger sammen med 
Jesu lære – nemlig det: ”At holde 
fast ved Sandheden”. Og allerede i 
årene omkring 480´ siger en græsk 
fi losof og digter, Clio, hed han: ”At 
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sandheden er krigens første off er”. 
Det er det i alle krige i verden. Og 
det er det i de daglige, hvor vi men-
nesker bekriger hinanden på for-
skellig vis. Her forsøger vi at tvinge 
vores sandhed ned overfor alle de 
andre for selv at fremstå retfærdige, 
men vi forbliver kun selvretfærdige. 
Der fi ndes kun én gyldig sandhed 
og sandheden hedder Jesus Kristus. 
Gandhi udøvede foruden ”Ikke vold 
metoden” også ”civil ulydighed 
fremgangsmåden”. Det var den 
måde inderne satte sig op mod de 
engelske undertrykkere, ved at gå 
imod love og regler der var indlysen-
de forkerte og menneskelig under-
trykkende.

Elsk dine fj ender

Gandhi giver også i fi lmen udtryk for 
at vi skal elske vore fj ender. Det sker 
der, hvor en hindu fyldt af had og 
sorg over sit barn er dræbt af nogle 
muslimer, kommer til Gandhi. Med 
blodsprængte øjne og ophidset står 
faderen foran Gandhi og råber på 
hævn. Men i stedet for gengældelse 
siger Gandhi til faderen til det bru-
talt dræbte barn: ”Find et forældre-
løs muslimsk barn, tag det til dig og 
opdrag det... som muslim”.

Så radikalt talte Jesus også. Og så 
radikalt taler Jesus til os mennesker. 
Det gør han om det så gælder en 
geografi sk nabo, der vil os det ondt 
med krigens våben. Og det gør han 
om det er en nabo på den anden 
side af hækken, der ved bagtalelse 
og misundelse vil os til livs. Og trods 
Jesu lære og ord til os, har vi igen og 
igen op gennem hele verdenshisto-
rien set og ser det stadig, at det har 
været nødvendigt, at et folk eller et 
menneske må sætte sig til modvær-
ge med våben og fysisk modstand. 
Det er her hvor millioner og atter af 
millioner, af især unge mænd, over 
hele kloden, har sat livet på spil og 
mistet det, for at verden kunne blive 
et bedre sted at leve. Vi kan ikke sige 
disse unge mænd nok tak. De ofre-
de det dyrebareste de havde, deres 
liv. Og millioner af familier har måtte 
leve med store savn og dyb sorg. Det 
er der millioner, der har været og 
er præget af. Og trods vi i vores del 
af verden har en relativ høj grad af 
fred og frihed for krige, vold og un-
dertrykkelse, er der er stadig megen 
ondskab at bekæmpe. Alt sammen 
mens vi dybt i vort hjerte mærker, 
den sandhed og kærlighed Gud har 
lagt i os som Gudbilledlighed. Her 
bærer vi længslen efter at leve, som 
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Volkstrauertag
Volkstrauertag er en mindedag i 
Tyskland – og andre steder i Eu-
ropa – der ligger to søndage før 
den første adventstid. Der min-
des medlemmer af de væbnede 
styrker fra alle nationer og ci-
vile, der døde i væbnede kon-
fl ikter, for også nu at inkludere 
ofre for voldelig undertrykkelse. 
Det blev først observeret i sin 
moderne form i 1952. 

det altid har været og altid vil være 
Guds mening med vort liv. Sådan 
har det været lige siden vi blev 
skabt og lige siden Gud satte Kains-
mærket, ikke bare på Kain, men på 
os alle, for alle slår vi ihjel på den ene 
eller anden vis – fysisk som psykisk. 
Sådan lever vi her i verden, spændt 
ud mellem himmel og jord – hvor 
kærlighed bor (Grundtvig). Og vi 
holdes fast på at bekæmpe krigens 
og hadets og misundelsens og magt-
begærets og frygtens væsen. Både 
den der møder os udefra og den 
der fi ndes i os selv. Og desværre er 
”Ikke vold” og ”Civil ulydighed” ikke 
altid nok. Nogle gange må menne-
sket sætte sig til modværge fysisk 
ved at føre krige mod de der angri-
ber fysisk og bruger våben. Men 
samtidig med, at vi gør fysisk mod-
stand, da må vi holdes  fast på, at 
kun ved også at virke for tilgivelse 
og forsoning kan vi leve anstændigt, 
side og side som Guds hellige skab-
ninger. Det tror jeg Gandhi var be-
vidst om, da han sagde: ”Der fi ndes 
ingen vej til fred – fred er vejen”. 
Gud give os lykke dertil.

 Amen
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Foto: Jaruplund Højskole
Foto: Sydbank

Vigti ge meddelselser
FÆRØREJSEN der var planlagt i juli måned 2022, der var omtalt i for-
rige kirkeblad, har vi valgt at afl yse, før den er begyndt. Vi har gen-
vurderet og fundet frem til, at rejsen vil fylde for meget i det fælles 
arbejde i et år, hvor vi også skal fejre 70 års jubilæum for oprettelsen 
af Ugle Herred og indvielse af klokkestabel en i Tarp og renovering 
af klokkestablen i Jaruplund. Der var pt. ingen tilmeldte til rejsen.

HVAD GÅR KOLLEKT INDSAMLINGEN TIL

Indsamlingen - kollekten, som det også kalder - ved gudstjenesterne 
går til HJÆLP TIL SELVHJÆLP I TANZANIA – Det er: Hjælp til uddannel-
se, hjælp til kvinder og hjælp til selvhjælp. Det er tre helt afgørende 
begreber for den lille hjælpeorganisation Ulandshjælp til selvhjælp. 
Hjælpeorganisation 'Ulandshjælp tilselvhjælp' kæmper således for at 
løfte fattige afrikanske kvinder ud af fattigdommen.
Desuden går de indsamlede midler fra kollekterne til Ugle Herreds 
arbejde. Det  kan f.eks. være anskaff elses af højskolesangbøger eller 
andet der har karakter af engangsanskaff else.
Midlerne fra indsamlingen fordelses ligeligt mellem de to områder 
der vælges. 

SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE NU 
GENERALFORSAMLING 

17. MARTS 2022 
TID KL. 19.00 - STED OPLYSES

SKRIV I KIRKEBLADET
Alle er velkommen til at komme med bidrag til kirkebladet. Stof til næ-
ste blad sendes til præsten via e-mail: ronald-risvig@hotmail.com og 
skal være fremme senest den 1. februar 2022. 
Har du et emne du gerne vil have med i bladet og ikke synes du kan ud-
trykke det, er du velkommen til at kontakte Ronald der gerne hjælper 
med at formulerer dine tanker / ideer.
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NY KASSERER I UGLE HERRED
Kirsten Röpke er ansat som ny  kasserer for Ugle Her-
reds Danske Menigheder. Kirsten har mange års erfa-
ring fra det private erhvervsliv som bogholder / regns-
kabsfører og ligeså fra flere foreninger som kasserer. 
Med hende har vi fået en meget velkvalificeret afløser. 
Ligesom vi med Kirsten har fået et menneske der ken-
der menighederne indefra og derfor også tænker med på, hvordan 
midlerne kan bruges bedst og dermed være en yderlig sparrings-
partner såvel i dagligdagen som ved budgetlægning. Velkommen til 
Kirsten i dette virke. 

Få besøg eller besøg 
præsten – brug præsten 
som samtalepartner

Du / I er altid velkommen 
til at besøge præsten, såvel 
efter aftale som uanmeldt. 
Det kan være til en uformel 
samtale, som om mere al-
vorlige emner der ligger dig 
på sinde, som det kan være 
godt at tale med et andet menneske. Præsten har tavshedspligt, 
hvilket gælder i alle forhold. Samtalerne kan naturligvis handle om 
tro og kristendom, ligesom det kan være samtaler af almen menne-
skeligt indhold. Det er dig som måtte henvende sig, der afgør hvad 
samtalen skal handle om. Med min livserfaring og uddannelse, ikke 
mindst i sjælesorg og gestalt terapi vil jeg lytte og samtale og såle-
des stille mig til rådighed for dig der måtte ønske det. 

                                                                     Ronald Risvig, Foto: Kira Kutscher

Vigtige meddelselser

FERIE, FRIDAGE OG WEEKENDER 
Jeg træffes ikke mandage, da det er fast fridag. 
Det fremgår af gudstjenestelisten, hvornår jeg har friweekend. 
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8 bibelske fortællinger på sønderjysk

Et lille og spændende skrift ligger klar gratis 
til dig. ”8 bibelske fortællinger på sønderjysk” 
De er skrevet af Johannes Friedrich Iversen, 
der var lærer ved skolen i Iller 1880-1907. 
Fortællingerne er samlet af kunstmaler, høj-
skoleforstander og lærer skolemanden Karl 
Andresen, der levede fra 1926-2004. Karl A 
satte et stort præg på skole-og kulturlivet i 
det Sydslesvigske blandt andet som forstan-
der for Jaruplund Højskole og leder af Den 
Danske Skole i Vanderup. Det er sønnen Ole 
Andresen, der har været formand for menig-
hedsrådet i Tarp, der har givet skriftet til Ugle 
Herred. Det ligger nu i Tarp Kirke og alle der 
har lyst interesse at taget et eksemplar, så 
længe der er nogle tilbage. 

Kyndelmisse

Vi fejrer Kyndelmisse onsdag den 2. februar med gudstjeneste i Tarp 
Kirke kl. 19.00.
I kirkelig forstand kaldes kyndelmisse ”Marias renselsesdag”. Det er 
tilfældet, fordi Jomfru Maria 40 dage efter jul tog Jesu Barnet med i 
templet, som det står beskrevet i Lukasevangeliet. Jomfru Maria kun-
ne herefter betragtes som ’ren’ igen og blev atter accepteret i menig-
heden.
Kyndelmissefejringer kan spores helt tilbage til før år 400, hvor krist-
ne i Jerusalem fejrede Marias renselsesfest. I katolske kirker tændes 
alle lys, der skal bruges resten af året den 2. februar. Denne tradition 
går også langt tilbage, og årsagen til traditionen er, at lys blev anset 
som hellige redskaber med helbredende kræfter.
Så, hvad er det lyset betyder for os? Svaret fi nder vi hos Jesus Kristus 
der er "Verdens lys". Det bliver en gudstjeneste med yderligt vægt på 
lyset og hvordan det udtrykkes i musikken og salmesangen.
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Den 16. oktober var konfi rmanderne samlet igen, sammen med forældre 
og søskende, og Ugle Herreds ”Alt mulig mand” Holger Post. Desværre 
måtte Sune og Runa melde fra på grund af sygdom. Vi rejste tre kors – et 
Golgata – Vi kalder det ”SkrotKorset” da korsene er beklædt med ellers 
kasseret hegn, hvorpå der nu skal vokse efeu, som bl.a. er symbol for 
kærlighed og udødelighed. Korsene tjener som udsmykning i haven og 
skal indgå som altertavle, når der holdes udendørs gudstjeneste. 

”SKROTKORSET”



22

Foto: Privat

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
Gudstjenester i Ugle Herred     NB: Evt. ændring af reglerne i forhold til covid-19.

Søndag 05/12/21 10:00 Tarp 2. søndag i advent               Kirsten Schmidt

Søndag 12/12/21 14:00 Jaruplund 3. søndag i advent Ronald Risvig
Søndag 19/12/21 10:00 Tarp 4. søndag i advent Morten 

Mortensen
Fredag 24/12/21 14:00

15:30
Jaruplund

Tarp
Juleaften Ronald Risvig

Lørdag 25/12/21 10:00 Vanderup Juledag Ronald Risvig
Søndag 26/12/21 INGEN GUDSTJENESTE

DECEMBER

Lørdag 01/01/22 14:00 Vanderup Nytårsdag         Ronald Risvig

Søndag 09/01/22 10:00 Jaruplund 1. s.e.htk.  Afløser
Søndag 16/01/22 10:00 Tarp 2. s.e.htk.  Ronald Risvig
Tirsdag 18/01/22 14:00-

16:00
Tarp ”Noget på Hjerte” 

Hyggeeftermiddag
Se omtale side 13

Søndag 23/01/22 15:00 Vanderup 3. s.e.htk.  Ronald Risvig
Søndag 30/01/22 10:00 Jaruplund 4. s.e.htk.  Ronald Risvig

JANUAR 2022

Tirsdag 01/02/22 14:00-
16:00

Jaruplund Hyggeeftermiddag         Se omtale side 13

Onsdag 02/02/22 19:00 Tarp Kyndelmisse Ronald Risvig
Søndag 06/02/22 10:00 Jaruplund s.s.e.htk.  

06/02/22-
12/02/22

Jaruplund
Højskole

Højskoleuge/dage
Matador og Kristendom

Se omtale side 10

Søndag 13/02/22 13:30 Tarp Musikgudstjeneste Se omtale side 13
Søndag 20/02/22 10:00 Vanderup Seksagesima Afløser
Søndag 27/02/22 11:00 Jaruplund Fastelavnsgudstjeneste Se omtale side 13

FEBRUAR

Søndag 06/03/22 10:00 Tarp 1. s. i fasten        Ronald Risvig
MARTS
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Foto: Privat

Kirkevejviser

Tarp Kirke
Harkielweg 2, 24963 Tarp

Menighedsrådsformand
Rosemarie Domke, Kuhschellenweg 6, 24963 Tarp
Telefon 04638 297
r.domke@gmx.de

Jaruplund Kirke
OT  Jarplund, Jarplunder Weg 14, 24976 Handewitt

Menighedsrådsformand:
Klaus Blitger, OT  Jarplund, Dorfstr. 13, 24976 Handewitt 
Telefon 04630 470
blitger-klaus@t-online.de

Vanderup Kirke
Tarper Str. 6, 24997 Wanderup

Menighedsrådsformand og formand for
fællesrådet for Ugle Herreds Menigheder:
Hanne Schuch, Groß Lück 3, 24997 Wanderup
Telefon 04606-1333
Mobil 0178 1333650
hanneschuch@googlemail.com

Kasserer for Ugle Herred (pr. 1. oktober 2021)
Kirsten Röpke, Eckernförder Landstr. 180, 24941 Flensborg
Telefon 0461 96561
kirsten@roepke.at

Kontakt til præsten
Tarp Danske Præstegård, Harkielweg 2, 24963 Tarp
Pastor Ronald Risvig
Telefon 04638 80131
risvig@kirken.de

Hjemmesygeplejerske fra Dansk Sundhedstjeneste kan træffes på tlf. 0461-570580

Kontonr. til kirken: DE69 2152 0100 0000 0182 87

Redaktion for kirkebladet: Lise Hojer, Tarp, Hanne Schuch, Vanderup og pastor Ronald Risvig der 
er ansvarshavende redaktør. Tidligere har Christian Jacobsen også været med og udvalget vil  blive 
suppleret med endnu et medlem, der findes  ved  næste fælles menighedssrådsmøde.

Ugle Herreds hjemmeside findes via www.dks-folkekirken.dk, klik på menigheder.

Foto
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TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE

Du som har dig selv mig givet 
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Man længe nok må sige,
at kærlighed er blind,
det bli'r dog lysets rige,
hvor ret den strømmer ind.
Og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.

Søndag den 12. september blev (set fra venstre) Runa Korhrt, Jonas 
Lorenzen, Bjarne Himstedt og Sune Schwartz-Johannesen konfi r-
meret i Tarp Danske Kirke af pastor Ronald Risvig. På denne smukke 
septemberdag bekræftede de deres ja til Guds ja til dem. Og de fi k 
alle fi re ord at gå videre i livet på. Konfi rmandordet blev to vers. Et 
fra salmen ”Hil dig frelser og forsoner” og et fra sangen ”Nu skal det 
åbenbares”.

Årets kon� rmander


