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”SÆDEMANDEN”
– om forsidebilledet

af Ronald Risvig

Vincent Willem van Gogh (1853 – 
1890) hollandsk maler og en af de 
mest betydningsfulde kunstnere 
i europæisk kunsthistorie. Van 
Gogh var et søgende og dybt re-
ligiøst menneske, der kæmpede 
med at forene sin kristne tro med 
sit kunstneriske virke. Vincent van 
Gogh var ud af en velrenommeret 
familie, hvor især kunsthandel og 
præstegerningen fyldte meget. 
Van Gogh forsøgte sig da også 
med religiøse studier, men det 
var kunsten, der havde hans hjer-
te, men det religiøse, kristne er til 
stede overalt i hans kunst. Ikke 
nødvendigvis direkte i selve mo-
tivet, men i lyset og den tolkning 
der ligger i brug af symboler. 

Fra hjemmesiden 
www.vincintvangogh.dk 
er følgende hentet: 

At male Kristus 
Det går igen både direkte og indi-
rekte i van Goghs mange breve, 
at hans højeste ønske som kunst-
ner var at male Kristus – og dog 
malede han ikke et eneste billede 
af Kristus. Først og fremmest kan 

dette tilskrives hans calvinistiske 
baggrund, hvor billedforbudet lå 
dybt. Men desuden skyldtes det, 
at hans kristne livsforståelse, 
hans kristne etik centrerede sig 
om det simple og enkle liv, som 
det også kom til udtryk i hans valg 
af motiver, hvor virkeligheden var 
udgangspunktet. Og endelig tog 
han også følgen af den moder-
ne sekularisering, (verdsliggøre) 
som også hans tid levede i. Han 
kunne således ikke skildre Kristus 
direkte i moderne tid, fordi Han 
var uden for den moderne virke-
lighed og erkendelse. Afstanden 
var simpelthen for stor. Det var 
på anden vis, at van Gogh søgte 
at male Kristus. Van Gogh malede 
Kristus eller gav en stemning af 
Kristus’ angst, lidelse og ensom-
hed gennem sine farver, men i 
et neutralt og irreligiøst motiv, 
f.eks. ved at male oliventræer, 
virkelige og sande oliventræer. 
De kunne være fremstillet med 
voldsomme gule farver i hektiske 
penselstrøg som baggrund og 
oliventræerne selv i violet med 
dirrende flammer i sort og grønt 
i urolig bevægelse. 



3

Sædemanden 
Billedet herover og på forsiden er 
opdelt i to, himmel og jord. Him-
len er stærk gul i flere nuancer 
med solen som centrum beskre-
vet med penselstrøgenes centri-
fugale kraft ud fra solen. Jorden 
er blå pløjemark i kraftige blå og 
orange penselstrøg i musisk ryt-
me og bevægelse. Ude til højre 
sædemanden i gult og blåt. Hvor-
med hans figur forbinder himmel 
og jord. I venstre hjørne sæde-
mandens hus, ligeledes i gult og 
blåt. Solen bliver den centrale 
metafysiske kraft, der skaber liv 
og frugtbarhed på marken og i 
verden og er den højeste repræ-
sentant for naturens kontinuerli-
ge cyklus og hermed evigheden. 
Solen velsigner sædemandens 

arbejde og hus og oplyser daglig- 
dagens fænomenale almindelig-
hed, og sædemandens arbejde 
får en hellig, religiøs og sakral be-
tydning: Han skaber liv ved sit ar-
bejde og er i følge van Gogh men-
nesket, som lever i helhed med 
sin jord og himmel. Sædemanden  
bliver symbolet på håbet om en 
ny og mere hel verden, under
streget i brugen af komplemen-
tærfarverne gul og blå. Solen 
bliver med sit intense lys himlens 
og sædemandens glorie - Kristus 
i moderne skikkelse. Og stien i 
midten af billedet indbyder be-
tragteren til at træde ind i denne 
religiøse kosmiske verden af hel-
hed og evighed.
 

Kilde: www.vincentvangogh.dk 
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ORD AT GÅ PÅ

”Du får et ord med på  
vejen”. Sådan hører vi det 
ofte når et menneske skal 
på en rejse og adskillelse 
forestår. Et ord får vi også 
i gudstjenesten, hvor vi 
hører vor Herres ord. Han 
der selv var Ordet. Det ord 
der skaber, hvad det næv-
ner. Skaber lys, varme og 
glæde også i sorgen. For 
var der ikke noget at sørge 
over, var livet afgørende 
trist. Ordet – det levende 
Ord, bringer mennesker 
sammen i livgivende – le-
vende fællesskaber. Det er, hvad vi 
ønsker må ske for de mennesker vi 
giver ord med på vejen. Så på for-
underlig vis bliver vore ord et gen-
lydsord af Guds Ord. Det er blandt 
andet baggrunden for samarbejdet 
mellem Sydslesvigsk Forening SSF 
og Ugle Herreds Danske menighe-
der Tarp, Jaruplund og Vanderup. Vi  
ønsker at give inspiration til efter-
tanke, undren og nysgerrighed ved 
vandreture i skovene og stierne  
omkring Trene Å, med udgangs-
punkt fra Tarp Danske Kirke. Vi hå-
ber, at ORD AT GÅ PÅ kan nære 
sindet og tankerne til en refleksion 
over, hvordan menneskelivets ek-
sistentielle spørgsmål og kristne  
temaer gensidig belyser hinanden.  

Og hvordan disse spørgsmål og  
temaer kan få betydning for vort 
daglige liv. ORD AT GÅ PÅ er for alle 
aldre, hvor voksne, børn, unge og 
ældre kan gå sammen. Eller, hvor 
voksne går for sig selv, parvis eller  
i mindre grupper. 

Livstydning og Livslandskab
Den første folder  at vandre efter er 
lavet og kan hentes i postkassen der 
er stillet op ved indkørslen til præ-
steboligen og kirken i Tarp – på vej 
ind i skoven. Folderen har temaet: 
”Livstydning og Livslandskab” og 
henviser til, at vi kender de samme 
billeder og temaer i vort sind, som 
vi ser i naturen. Disse billeder og 
temaer har nogle betydnings- og 
meningslag i sig, der medvirker til 

                                    Lise Hojer og Hanne Schuch indvier her ”Ord at gå på”.
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en indre eller fælles samtale. Det-
te kombineres med ”Natur Bingo 
for børn” så børn og voksne kan 
gå sammen, hvor det er  oplagt, at 
voksne og børn kan samtale om det, 
børnene ser og finder. Den første 
folder har samme forside foto som 
dette kirkeblad.

Lise Hojer der er medlem af me-
nighedsrådet i Tarp har valgt nogle 
ord, som hun giver os med på vejen.  
Det er femte strofe fra nr. 725 i sal-
mebogen ”Det dufter lysegrønt af 
græs”, der så smukt knytter an til 
”Ord at gå på”.
 
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer. 

På bagsiden kan du læse hele 
salmen og en replik til salmen 
finder du på side 18.

Marike Hoop, der er amtskonsulent ved SSF Flensborg Amt, har  
medvirket ved udarbejdelsen af ”Ord at gå på” og har fået ideen til 
og tegnet ”Natur bingo”. 

NATUR-BINGO
Tag en blyant og sæt kryds ved det du finder.

SSF Flensborg Amt 
Ugle Herreds Danske Menigheder

Pas på naturen!
Tag kortet med hjem efter brug eller læg det i en skraldespand.

© SSF / Marike Hoop

ET SPINDELVÆVEN BÆNKEBIDEREN SVAMPEN MYRE

EN BLOMSTKLØVEREN UGLEEN TRÆSTUB

ET NÅLETRÆEN SKYEN SØEN SOMMERFUGL

ET TUSINDBENEN FUGL I ET TRÆET SNEGLEHUSEN EDDERKOP



6

Årsmøde søndag den 30. maj 2021 
i haven ved præstegården i Tarp

SPROG, SANG MENING OG MOD 
Det danske mindretal i 100 år

Det store officielle årsmøde afholdes 
ikke som det ellers var tænkt, men 
forskellige steder i Sydslesvig afhol-
des der mindre arrangementer under 
forudsætning af at coronarestriktio-
nerne tillader det.

PROGRAM FOR DAGEN

kl. 14.00
Friluftsgudstjenste (der er sat telt op) ved pastor Ronald Risvig. Det 
er i præstegårdshaven i Tarp, Harkielweg 2. 

kl. 14.45 
Sang – velkomst og herefter tale ved grænseforeningens formand  
Peter Skov-Jakobsen, der er biskop over Københavns Stift. 

kl. 15.30 
Bodil Meyer fortæller eventyr og fabler, der er for børn og voksne.

kl. 16.00 
Fællessang og tak for i dag og nok en fællessang.
 

Dagen byder også på fællessang. Sangene der synges gennem dagen 
introducerer og kommenterer Ronald Risvig. 
 

Til børnene vil der også være et natur-bingo.
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Årsmødets motto: Sprog, sang, mening og mod – det danske min-
dretal i 100 år vil afspejle sig i alle dagens programpunkter, også  
ved gudstjenesten.
 

Der bydes på kaffe/te og sodavand og lidt sødt til. Medbring meget 
gerne selv din egen kop og tallerken.
 

Således byder vi velkommen til en dag 
med mulighed for at få nogle gode sam- 
taler og et hyggeligt samvær i den smuk-
ke have med blik over Trenedalen. Der 
stilles telte op i haven i tilfælde af regn. 
Det er gratis at deltage.
 

Årsmødet er et samarbejde mellem: SSF 
Tarp/Jerrishøj, Vanderup/Jørl og Oversø/
Frørup og Ugle Herreds Danske Menig- 
heder Tarp, Jaruplund og Vanderup.
  

Årsmødet afholdes under forudsætning 
af at coronarestriktionerne tillader det, 
hold derfor øje med dagspressen og Ugle Herreds hjemmeside: 
www.dks-folkekirken.dk 

Du kan også få oplysninger om og hvordan arrangementet 
gennemføres ved:

Dansk Sekretariat Flensborg Amt, 
Marike Hoop, tlf. +49 (0)461 14408 156, e-mail: marike@syfo eller 
Ronald Risvig, Ugle Herred, tlf. +49 (0)4638 80131
Hanne Schuch, tlf. +49(0)4606-1333, 
Bodil Meyer, tlf. +49(0)4606-500, 
Georg Thomsen på skolen, tlf. +49(0)4638-231. 
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Vigtige meddelselser
Generalforsamlingen i Ugle Herred afholdes 
tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00
På grund af hele situationen omkring covid 19 og der restriktioner 
omkring forsamlinger, er det besluttet at udsætte dette års gene-
ralforsamling. De nuværende menighedsråd og dermed også fælles  
menighedsrådet forsætter deres arbejde indtil det næste valg. Og der 
samtales om og planlægges for tiden efter restriktioners ophør, lige-
som der sammen med præsten arbejdes for at skabe et så rigt menig-
hedsliv som muligt. Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen 
tirsdag den 24. august udsendes senest fire uge forinden.

Regler for gudstjeneste under corona
PT må vi ikke synge under gudstjenesten. Der skal bæres mund-
bind under hele gudstjenesten. Dog ikke når man står ved alteret i  
forbindelse med modtagelsen af nadveren. Der holdes 1,5 meter af-
stand, men vi må gerne sidde sammen med familie og eller medlem-
mer fra samme hustand. Der sprittes af før man går ind og når man 
forlader kirken. Udenfor kirken holdes der også afstand som nævnt 
ovenfor. Udenfor behøves det ikke at bære mundbind, med mindre 
der synges, da dette er tilladt når der bæres mundbind. Der udleveres 
et ark papir i kirken, hvor der står, hvordan vi forholder os ved del- 
tagelse i altergangen. 

Kommende gudstjenester og arrangementer 
i forbindelse med gudstjenesterne
Gudstjenestelisten kan ses på indersiden af bagsiden og længere nede 
kan der læses om arrangementer i forbindelse med gudstjenesterne. 
Vi håber der hen over sommeren ændres så i restriktionerne at vi igen 
kan synge ved gudstjenesterne og ligeså kan afholde arrangementer. 
Følg med i udviklingen på Ugle Herreds hjemmeside, som du finder 
ved at klikke ind på www.dks-folkekirken.dk, følg da også med Flens-
borg Avis, hvor afgørende ændringer omtales og annonceres.
Og har du spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kon-
takte pastor Ronald Risvig, tlf. 04638 80131, mail: risvig@kirken.de 
eller en af formændene. Se adresser side 19 i bladet her.
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Vandregudstjenester – ”ORD AT GÅ PÅ” 
også for dem der ikke kan vandre med

Søndag den 20. juni kl. 10.00 – 12.00 Tarp Danske Kirke
Vi begynder med en kort gudstjeneste på cirka 20 min. dette som 
optakt til at vandre en tur i skoven ved Trenedalen
Temaet vil være ”Tabt og fundet” i Biblen – i eventyret og i det daglige 
liv. 
Der er mulighed for at vandre forskellige ruter af forskellig længde 
og der vil være en guide til hver rute. Alle mødes i kirken igen kl. 11.30 
hvor der er en kort andagt der runder dagen af. De der ikke kan vand-
re med, kan blive ved kirken og nyde en kop kaffe.

Søndag den 22. august kl. 10.00 – 12.00 Tarp Danske Kirke
Vi begynder med en kort gudstjeneste på cirka 20 min. dette som 
optakt til at vandre en tur i skoven ved Trenedalen
Temaet vil være ”At åbne sindet – for Ordet, for musik, for naturen - 
og blive helbredt”.  
Der er mulighed for at vandre forskellige ruter af forskellig længde 
og der vil være en guide til hver rute. Alle mødes i kirken igen kl. 11.30 
hvor der er en kort andagt der runder dagen af. De der ikke kan vand-
re med, kan blive ved kirken og nyde en kop kaffe.

Kirkekaffe: Så snart det er muligt genoptager vi kirkekaffe efter guds- 
tjeneste, som vi kender det fra tidligere og bøn, hvor vi samler sindet 
om bøn. En gudstjeneste med  plads til yderlig stilhed og refleksion.
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Få besøg eller besøg 
præsten – brug præsten 
som samtalepartner

Du / I er altid velkommen 
til at besøge præsten, så-
vel efter aftale som uan-
meldt Det kan være til en 
uformel samtale som om 
mere alvorlige emner der 
ligger jer på sinde og som 
det kan være godt at vende sammen med et andet menneske. 
Præsten har tavshedspligt, hvilket gælder i alle forhold. Samta-
lerne kan naturligvis handle om tro og kristendom, ligesom det 
kan være samtaler af almen menneskeligt 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 således stille mig til  
rådighed for dig der måtte ønske det. 

FERIE, FRIDAGE OG WEEKENDER 
Jeg træffes ikke mandage, da det er fast fridag.

Det fremgår af gudstjenestelisten, hvornår jeg har friweekend. For-
uden de nævnte weekender har jeg også nogle ferie/fridage som 
jeg i den kommende tid nogle gange kombinerer med friweeken-
derne - andre gange ikke. Det er flg. dage:

Jeg holder ferie i perioden den 29. juni - 11. juli begge dage inklusive  
og i perioden den 11. - 18. august begge dage inkl. 

Ved præstens fridage og ferie er der henvisning til afløserpræst – 
ring på telefon 04638 80131.

                                                                                                Ronald Risvig
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Få meddelelser direkte – 
Kom med på en e-mailliste
Det fælles menighedsråd vil gerne have så mange 
e-mail adresser som muligt, så vi af den vej kan sende 
meddelelser til menighedernes medlemmer f.eks. ved 
arrangementer eller med oplysninger der ikke kunne 
nå at komme med i kirkebladet. Vi håber du vil sende din e-mail adresse 
til formanden for det fælles menighedsråd Hanne Schuch e-mail: 
hanneschuch@googlemail.com 
Skriv følgende i mailen: Jeg giver Ugle Herreds menighedsråd og  
præst ret til at sende mig e-mail vedr. arrangementer og gudstjene-
ste ved de tre menigheder. Dog sådan at ingen andre kan end jeg selv  
kan se min e-mail adresse og under løfte af at e-mail adressen ikke  
videre gives til tredje part.

VIDEOGUDSTJENESTER OG PRÆDIKENER PÅ HJEMMESIDEN
Prædikener afholdt af Ronald Risvig kan læses på Ugle Herreds hjem-
meside. Du finder dem ved at skriv: www.dks-folkekirken.dk og klik  
videre under menigheder og finder her Ugle Herred.
Ud over prædikenerne er der også link til nogle videogudstjenester.  
Ønsker du at få prædikerne af Ronald Risvig sendt direkte i din  
mail, kontakt da Ronald via mail: risvig@kirken.de

SKRIV I KIRKEBLADET
Alle er velkommen til at komme med bidrag til kirkebladet. Stof til  
næste blad sendes til præsten via e-mail: risvig@kirken.de og skal  
være fremme senest den 4. august 2021. 
Har du et emne du gerne vil have med i bladet og ikke synes du kan  
udtrykke det, er du velkommen til at kontakte Ronald der gerne  
hjælper med at formulerer dine tanker / ideer. 
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PÅSKEPRÆDIKEN

af Ronald Risvig

Evangelium: Matt 28,1-8 
Salmer: 224 – 400 – 236 – 249-234 

Livets fortegn 
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu 
Kristi fader, som i sin store barm-
hjertighed har genfødt os til et le-
vende håb ved Jesu Kristi opstan-
delse fra de døde” Sådan lyder 
det ved enhver begravelse eller 
bisættelse, det er umiddelbart før 
jordpåkastelsen. Ordene er fra  
1. Peters brev kap. 1 vers 3, der er 
indeholdt i epistlen her påskedag. 
De samme ord lyder ved enhver 
dåb. Hermed er rammen sat for 
vort liv. Vi lever ikke under dø-
dens, men livets fortegn. Døden 
får, hverken det første eller det 
sidste ord. Guds skaberord bliv 
lys, bliv liv, bliv glæde, er ordene 
om, at vi skal blive det vi er be-
stemt til fra før tidernes morgen; 
at være Guds børn. Såvel dåben 
som begravelsesritualet handler 
om, at vi er omsluttet af Kærlig-
heden og hjertegløden / som er 
stærkere end døden. Vi er ind- 
fældet i den lysfyldte livsstrøm  
og lever af det kildevæld, der ren-
ser hjertet, som vi synger i vor 
store påskesalme ”Hil dig frelser 
og forsoner”. I strofe fem lyder 
det: Dog jeg tror, af dine vunder 
væld udsprang til stort vidunder, 

mægtigt til hver sten at vælte, til isbjer-
ge selv at smelte, til at tvætte hjertet  
rent. (DDS 192,5)
 

Livets grundtone
Det gælder ikke mindst i disse Corona- 
tider, der hærger en verden, der tillige 
er fyldt med svigt, undertrykkelse og 
vold og nogle gange også som en hjer-
tes hårdhed og kulde ved os selv. Der-
for må vi igen og igen synge vor bøn ud. 
I strofe seks af Grundtvigs påskesalme 
lyder det: Derfor beder jeg med tårer: 
Led den ind i mine årer, floden, som 
kan klipper vælte, floden, som kan is-
bjerg smelte, som kan blodskyld tvætte 
af! (DDS 192,6) Og vi kan slet ikke lade 
være at synge, hvad der er givet utal-
lige eksempler på gennem de seneste 
uger, hvor vi danskere og millioner, ja 
milliarder af mennesker verden over 
er bragt i en social-og samfundsmæs-
sig undtagelsesstilstand. Helt intuitivt 
ved vi, at sangen og det fællesskab, der 
skabes via sangen, er med til at styrke 
vort åndelige immunforsvar. Lykkelig-
vis har det fremkaldt en hjælpsomhed 
og en besindelse, der viser, at vi men-
nesker er forbundne kar. Kristeligt talt: 
Vi er alle grene på vintræet og skilt fra 
vintræet, fra kærligheden, hjerteglø-
den, da magter vi intet. Vi bærer alle 
opstandelsens glæde i vort hjerte. Og  
den salme og sang der kommer fra 
hjertet bærer bønnen i sig. Det er sel-
ve livets grundtone, der slås an, når 
vi synger om troen, håbet, fælles- 
skabet og kærligheden.
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Det levende håb 
Sangens tone og ordenes dybere be-
tydning har resonans i vor krop og 
sjæl. Det er alment udtrykt, hvad der 
sker, når gudbilledligheden fremkal-
des. Som når fremkaldervæske går i 
forbindelse med negativet og bille-
det træder frem. Det er troens spor, 
der sættes i verden. Det spor der 
viser sig som en hjælpsomhed, del-
agtighed og søgen mod fællesska-
ber, der overskrider de grænser og 
nedbryder den uret og de fordom-
me, der ellers hersker mange steder 
og i mange sammenhænge blandt 
mennesker. Det er her livslysten og 
kærligheden til livet vælder frem. 
Som floden der kan klipper vælte. 
Det er det lys og kildevæld og den 
grundtone, der fik krop og stemme 
i Jesus og blev fuldbyrdet, da ste- 
nen blev væltet fra graven påske-
morgen. Sangene og salmerne syn-
ger frygten ud og vækker livsmo-
det og troen. Det er Guds Ånd, der  
virker her. For, som Jesus siger, da 
han er stået op af graven: ”Frygt 
ikke! Men gå hen og sig til mine 
brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér 
skal I se ham. Nu har jeg sagt jer 
det”. Det er, hvad vi læser i umid-
delbar forlængelse af påskens evan-
gelie-tekst. Og vi ser Ham, der har 
gået vejen for os, der hvor vi mø-
der vort medmenneske med det 
sind, som Kristus har over for os. 
Hvor det sker, der genfødes vi til et 

levende håb. Og vi genfødes Ikke 
ved egne kræfter og fortjeneste, 
men netop ved Jesu Krist opstan-
delse fra de døde. Jesus viser os  
vejen, sandheden og livet. 
Det sker i kraft af hans store barm-
hjertighed og kærlighed. At blive 
genfødt til et levende håb, det er et 
løfte til os om, at vi i såvel livet som 
i døden altid vil tilhøre den kors- 
fæstede Herre. Med Guds ja og løf-
te der er givet til os, og som der ved 
dåben siges ja til, er vi sat ind under 
et ansvar og en forpligtigelse, der 
rækker ud over, hvad vi umiddelbart 
kan sige os selv, det er derfor, vi skal 
have det fortalt. Påskens fortæl-
ling er en sådan fortælling – det er 
grundfortællingen om vort liv. Det 
er en fortælling om, at ethvert men-
neskes liv er bestemt til at være en 
prædiken og dermed en forkyndelse 
af det kristne evangelium, om Guds 
kærlighed og syndernes forladelse. 
Og vort liv er en prædiken alene i 
kraft af syndernes forladelse og i det 
ligger, at vi kan og skal række tilgi-
velsen og kærligheden videre. Det 
forunderlige er, at denne sandhed 
ofte leves og formidles af menne-
sker, der har været helt nede i det 
dybeste mørke. 

Vidner 
Det er der mange, der gennem ti-
den har vidnet om. Tænk blot på 
tidligere KZfanger eller mennesker, 
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der mister deres kære på tragisk vis. 
Og i disse uger og måneder oplever 
mennesker tvivl og angst på grund 
coronavirusen. Der er hele tiden 
fortællinger, om blandt andet pleje- 
personale, læger og sygeplejersker, 
ambulancefolk og præster, der er 
blevet smittet og mange af dem er 
døde. Ligesom 
tusindvis af døde 
og smittede pa-
tienter, der sam-
men med deres 
pårørende er nede 
i det dybeste mør-
ke. Hvordan bliver 
der plads til hå-
bet, hvor det ser 
mørkest ud? Det 
gives der et svar 
på gennem nogle 
breve fra Kim-Mal-
the Brunn, som 
er værd at trække 
frem her i 80-året 
for besættelsen 
og 75-året for be-
frielsen af Dan-
mark. Det var en 
tid, hvor landet og verden også var 
hærget, den gang af krig og uhyr- 
lige grusomheder. Gennem sine bre-
ve har den unge modstandsmand 
noget afgørende at fortælle os om, 
hvad påske og det levende håb be-
tyder i vores liv. Det kan lade sig 
gøre, fordi Kims mor umiddelbart 

efter 2. verdenskrig udsendte bo-
gen ”KIM – uddrag af dagbog og 
breve 1941-45”. En bog der senere  
er genudgivet flere gange. Kim  
MaltheBruun blev født den 8. juli 
1923 og han var kun en stor dreng, 
da han gik ind i modstandsbevæ-
gelsen. Men hans breve og dag-

bog vidner om en 
usædvanlig ung  
mand med stor liv-
sindsigt og dybde. 
Jesus var Kims an-
ker. Det kommer 
igen og igen til ud-
tryk i bogen, hvor 
han bl.a. skriver; 
”… jeg har lært af 
Jesus, at man skal 
leve ene og alene 
af sin sjæls over-
bevisning”. Trods 
sin tilfangetagel- 
se kort før jul i 1944 
og efterfølgende 
forhør og tortur, 
giver Kim udtryk  
for sin livsglæde 
over alle tilskikkel- 

ser, som livet har givet ham. Såvel 
de lyse og lette og dem, vi kalder  
de mørke og hårde sider. Han tog 
det til sig og lod det bundfælde i sit 
sinds dybde. For senere at lade det 
stige op som indsigter han har ud-
trykt i sine breve og som vi nu kan 
næres ved. 

UGLE HERREDS 
DANSKE MENIGHEDER

PÅSKEHILSEN 2021

TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE

”Som forårssolen morgenrød” 
N.F.S. Grundtvig 1846. Den danske Salmebog nr. 324

Foto: Ronald Risvig

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!

Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.
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Frugten
I foråret 1945 sad Kim i sin fængsels-
celle og skrev: ”Dagene gik dejligt 
med tænken og funderen, jeg hav-
de vinduet slået ned, og solen skin-
nede. Jeg kunne lugte foråret, det 
groende, spirende græs, den våde 
muld, jeg kunne høre fuglene kvid-
re, og mellem tremmerne faldt der 
lige så stort et felt ind, at jeg kunne 
sidde på bænken og lade mit ansigt 
bage”. Igen og igen giver Kim ud-
tryk for, hvor lykkelig han er og det 
til trods for den hårde tortur og de 
mange forhør. Og til trods for usik-
kerheden og uvisheden, om han no-
gensinde skulle gense sin moder og 
sin kæreste. Og senere, da Kim ken-
der sin dødsdom – finder vi i breve-
ne en afklarethed over for døden og 
hans skæbne. Ligesom der udtryk-
kes en sjælden evne til at leve midt 
i livets modsætninger. Den 4. april -  
to dage før sin henrettelse i Ry-
vangen - skriver Kim til sin kæreste 
Hanne: ”Husk, og det sværger jeg 
dig til er sandt, at al smerte bliver 
til lykke, men kun de færreste vil 
nogen side indrømme det over for 
sig selv”. Og lidt længere fremme  
lyder det: ”Sandheden er, at efter 
smerte kommer dybde, og efter 
dybden kommer frugt”. Det var her, 
Kim som 21 årig stod i sin erkendel-
se, to dage før sin død, som han 
vidste ventede ham. Brevene vidner 
om et menneske, der levede i den 

spænding mellem tanke og hand-
ling, der giver livet intensitet, fylde 
og mening. Et liv Kim fandt sandt 
og samtidigt som et menneske, der 
ikke nærede had til sine bødler. Midt 
i døden lyste livet gennem Kims  
breve og fortæller noget afgøren-
de om frugten af levet liv. Opstan-
delsens frugt. Gennem Kims ord 
mindes vi om, at Langfredag og På-
skedag hører sammen. Der er ingen 
vej uden om. Vi lever på menneske-
livets vilkår, med sygdomme, svigt 
og undertrykkelse, forråelse, had og 
mistro, og vi skal alle gennemleve 
hver vores Langfredag. Det kan nok 
give en og anden lyst til at flygte og 
løbe skrigende bort, som disciplene  
gjorde Skærtorsdag, da Jesus blev 
taget til fange. Men vi skal ikke fin-
de ud af livet og væk fra livet. Vi skal 
finde ind i livet, og her erfarer vi, at 
vi har en medvandrer. For Jesus har 
gået vejen og nu går han med os. 
Gud sendte sin søn, som sand Gud 
og sandt menneske ind vi vor ver-
den, ind i vort liv og ind i vor død. 
Og som Jesus opstod, skal også vi  
opstå. NU og til evig tid. Det er løf-
tet ved enhver dåb og kiste, hvor vi  
takker og priser med ordene: ”Lovet 
være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, 
som i sin store barmhjertighed har 
genfødt os til et levende håb ved Jesu  
Kristi opstandelse fra de døde. Glæ-
delig opstandelse – Glædelig Påske. 
Amen. 
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I 2015 udgav Ronald Risvig bogen 
med ovennævnte titel. Gennem fire-
ogtyve ”folkelige prædikerne” vises 
det, hvordan den kristene tematik  
og livssyn er indvævet i den historis- 
ke fortælling om borgerne i Kors-
bæk, som de levede med samfunds-
udviklingen fra 1929-47. Men Kors-
bæk er ikke bare en by i provisen 
– det er  en tilstand i krop og sjæl. 
Vi kender Varnæs, Skjern, Agens og 
grishandler Larsen og hans kone 
Katrine og alle de øvrige, som de 
lever med intriger, kærlighed og 
ikke mindst, en forløsende humor.  
Under det hele ligger evangeliet og 
”snakker” med, som en underlig-
gende fortælling, der gør, at vi kan 
erfraer hvad vort liv her i 2021 har 
med kristendommen at gøre. 
Denne tankegang har forfatteren til 
Matador Lise Nørgaard bekræftet 
overfor Ronald Risvig.  Dels gennem 
brevveksling og dels gennem sam- 
taler efter hun havde læst bogen. 
Lise Nørgaard udtaler blandt andet: 
”For mig har det været en fornøjel- 
se og glæde at læse bogen om ”Mata-
dor og Kristendom”, der sætter Ma-
tador ind i en helt ny sammenhæng. 
For mange mennesker har gjort deres 
tanker om Korsbæk og dens borgere, 
men denne fremstilling er i hvert til-
fælde original”. 

Gennem over trehundred foredrag i 
Danmark og på Færøerne har Ronald 
Risvig erfaret at tilhørerne giver ud-
tryk for, at de får et nyt syn på såvel 
Matador og Kristendom ved at høre 
foredraget og ligeså at læse bogen.

I bogens kapitel ti ”Jeg skylder ikke 
nogen noget”  kommer vi ind, hvor 
Mads Skjern og broderen Kristen, 
der er ansat hos Mads, sidder sam-
men på kontoret en aften.

”...vi skal netop ikke livet selvfølge-
ligt, vi skal derimod tage livet for gi-
vet - for det er, hvad det er. Skænket 
os af den magt, der er større, end vi 
kan forklare og derfor må „nøjes“ 
med i tro og tillid at sige tak. Det er, 
hvad Kristen hjælper sin bror med at 
fatte.Det sker en aften, hvor de to 
brødre sidder og ordner regnskab. 
Mads og Ingeborg er flyttet sammen, 
og det går godt i den nyetablerede 
forretning, hvor Ingeborg tager et 
stort slæb og gør det med glæde, hvil-
ket kommer tydeligt frem, da de tre 
samles om aftenkaffen. Da Ingeborg 
er gået ud fra kontoret, rejser Kristen 
sig op og går over mod sin bror, idet 
han siger: „Mads, du som beder til 
Gud… Jeg håber, du takker ham for 
Ingeborg.“ Kristens ord gør Mads lidt 
eftertænksom, og han svarer da også: 
„Ja, uden hende var jeg måske ikke 

”MATADOR OG KRISTENDOM - 24 FORTÆLLINGER OM VORT LIV”
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så meget værd.“ Hvortil Kristen kort 
bemærker: „Næh, det var netop også 
det, jeg tænkte.“ Mads kunne godt 
have udeladt ordet „måske“. For 
uden Ingeborg, var han ikke så meget 
værd. Det vil sige: I Guds øjne er vi alle 
noget og lige meget værd. Men det 
værdifulde ved medmennesket aktu-
aliseres og fremkaldes netop i mødet 
med den anden. Uden Ingeborg ville 
Mads ikke blive fremkaldt, kaldt frem 
og se sit liv som værdifuldt, se sig el-
sket som den, han er med alt, hvad 
det indebærer.” 

Bogen sælges til fordel for
Ugle Herreds Menigheder
Bogen  der er på 180 sider og med 
illustrationer af billedkunster Lene 
Melchiorsen, sælges nu til fordel for 
Ugle Herreds Danske menigheder til 
en pris af 20 euro, hvor hele beløbet 
går til menighedernes kulturelle og 
kirkelige arbejde. Bogen kan købes 
ved gudstjenester og arrangemen-
ter og ved henvendelse til Ronald 
Risvig, enten personligt, via mail ris-
vig@kirken.de eller telefon 04638  
80131. Bogen sendes også, mod 
dækning af porto og forsendelse.
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”DET DUFTER LYSEFRØNT AF GRÆS”
af Ronald Risvig

Denne elskede svenske salme er 
gennem de seneste år også blevet 
en af de mest sungne og afholdte 
salmer i Danmark. Den synges især 
fra maj og til langt hen på somme-
ren. Ligeså vælges salmen ofte til 
såvel begravelse som bryllup. ”Det 
dufter lysgrønt af græs” kom med 
i Den Danske Salmebog i 2002  og  
den er også at finde i ”Salmer på 
dansk og tysk” Ophavsmanden er 
Carl David af Wirsén og er skrevet i 
1889. Den tidligere biskop over Hel-
singør Stift (1980-95) Johannes Jo-
hansen (1925-2012) har oversat og 
gendigtet salmen af flere omgange 
og bragt de danske naturbilleder, 
grøft og mark og enge ind i teksten, 
der smukt bæres af Waldemar Åh-
léns melodi fra 1933. Det var old-
kirken, der i det fjerde århundred 
lagde fejringen af Jesu fødselsdag 
ved vintersolhverv og Johannes 
Døberens fødselsdag ved sommer-
solhverv. Johannes døberen sagde 
om Jesus, at ”han skulle blive stør-
re, og jeg skal blive mindre, hvorfor 
fejringen blev tilpasset dagene, der 
bliver længere efter jul og kortere 
efter midsommer. Midsommertiden  
er i praksis ingen kirkelig højtid, men 

der er urreligiøsitet forbundet med 
bålet der oprindeligt skulle jage det 
onde bort og midsommer er tiden 
for fejringen af lyset og sanselig- 
heden og den livskraft der udfolder 
sig i naturen, som vi kender det fra 
Holger Drachmanns midsommer-
vise. Det er en tid fyldt med forvent-
ning. Der er de smukke lyse nætter, 
forelskelse, studier der afsluttes og 
nye der begynder. Livet ligger der-
ude og venter. Dette gælder måske 
især for ungdommen, men som vi 
bliver ældre blandes denne forvent-
ning med vemod over det liv der er 
levet og vi kan langsomt  erkende, 
at livet går mod sin slutning. I ”Det  
dufter lysegrønt af græs” gennem-
leves hele dette register af liv, følel-
ser og sanselighed og forbindes på 
smukkeste vis med kristen forkyn-
delse. Det er Guds sol der går ind 
– og forkynder skaberkraft og og 
liv. Det er den sol vi også finder hos 
van Gogh, som omtalt vedr. forside- 
billedet. Alt skænkes os af nåde – 
igen og igen, i kraft af Ordet. Det  
gør det her i årets og livets cyklus og 
når tiden er inde; ”Da gryr en evig 
sommer”. 
Se salmen på bagsiden side 20



19

GUDSTJENESTER

Kirkevejviser

Tarp Kirke
Harkielweg 2
24963 Tarp

Menighedsrådsformand:
Willi Hansen
Sniederbarg 3
24988 Oeversee/Frörup 
Telefon 04638-898314
willidagmar@aol.com

Jaruplund Kirke
OT  Jarplund
Jarplunder Weg 14
24976 Handewitt

Menighedsrådsformand:
Christian Jacobsen 
OT  Jarplund
Heinrichweg 8 
24976 Handewitt 
Telefon 0461-979129
jacobsen-c@t-online.de

Vanderup Kirke
Tarper Str. 6
24997 Wanderup

Menighedsrådsformand:
Rolf-Dieter Lippert
Westerweg 23 
24997 Wanderup
Telefon 04606-544
Mobil 0172 4106897
lippertRD@t-online.de

Kasserer for Ugle Herred: Svend Binder på tlf. 04630-1396 eller uglekasse@gmail.com

Hjemmesygeplejerske fra Dansk Sundhedstjeneste kan træffes på tlf. 0461-570580
Kontonr. til kirken: DE69 2152 0100 0000 0182 87

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

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

Søndag 06/06/21 10:00 Tarp 1. søndag e. trinitatis          Ronald Risvig
Søndag 13/06/21 15:00 Vanderup 2. søndag e. trinitatis           Ronald Risvig
Søndag 20/06/21 10:00 Tarp 3. søndag e. trinitatis          Ronald Risvig

se omtale
Søndag 27/06/21 10:00 Jaruplund 4. søndag e. trinitatis          Kirsten Schmidt

JUNI

Søndag 04/07/21 15:00 Tarp 5. søndag e. trinitatis           Sanne Dahlin

Søndag 11/07/21 10:00 Jaruplund 6. søndag e. trinitatis           Afløserpræst
Søndag 18/07/21 10:00 Vanderup 7. søndag e. trinitatis           Ronald Risvig
Søndag 25/07/21 10:00 Tarp 8. søndag e. trinitatis          Ronald Risvig

JULI

Søndag 01/08/21 10:00 Jaruplund 9. søndag e. trinitatis          Ronald Risvig

Søndag 08/08/21 10:00 Tarp 10. søndag e. trinitatis        Ronald Risvig
Søndag 15/08/21 10:00 Vanderup 11. søndag e. trinitatis         Afløserpræst
Søndag 22/08/21 10:00 Tarp 12. søndag e. trinitatis         Ronald Risvig

se omtale
Søndag 29/08/21 10:00 Jaruplund 13. søndag e. trinitatis         Ronald Risvig

AUGUST

Søndag 05/09/21 10:00 Tarp 14. søndag e. trinitatis        Ronald Risvig

Søndag 12/09/21 10:00
11:30

Tarp Konfirmation                         Ronald Risvig

SEPTEMBER
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Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

”DET DUFTER LYSEFRØNT AF GRÆS”

Tekst: Carl David af Wirsén (1889)
Dansk: Johannes Johansen (1985, 1988, 1993, 1995 og 1996)
Melodi: Waldemar Åhlén (1933)


