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”SENSOMMER OG HØST”
– om forsidebilledet

af Ronald Risvig
„Hvis modenhedens milde magt,
af livet selv du lærte, da slår bag
falmet rosendragt dit røde hybenhjerte.“
Sådan lyder det i sidste strofe af
Alex Garff ”Sensommersang”, der
er kendt som „Septembers himmel er så blå.“ Sangens melodi er
legende, dansende og let. Strofe
efter strofe er fyldt med alle årstidens farver og mættede sanseindtryk. Hør blot strofe tre:
”Hver stubbet mark, vi stirrer på,
/ står brun og gul og gylden, / og
røn står rød og slåen blå, / og purpursort står hylden./
Og georginer spraglet gror / blandt
asters i vor have,/ så rigt er årets
sidste flor: /oktobers offergave.”
Naturen er som et kulørt tæppe
der kulminerer med varmt rødt.
Og ikke bare det visuelle får vi
med, der er også til ørerne. Vi hører lærken slå, som før ved forårstide og:
„Der er en søndagsstille ro /imellem træ´r og tage, / en munter
glæde ved at gro,/ som var det
sommerdage.“
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Vi kender det at indånde den klare september luft, mærke dens
kølighed og ved nu, at efterår og
vinteren ikke er langt borte. Dette mens sommerens, nu blege lys
og de sidste stråler, minder os
om såvel foråret, som sommerens vækst og varme. At være i
denne symfoni af sansemættede
indtryk, er som at stå midt i livet.
Det fylder os med såvel vemod
som glæde. En glæde over vi har
været her og er her levende til
stede. Og vemod, fordi vi også
ved, at døden venter. Det er her
vemoden og glæden samler sig i
taknemmelighed. Taknemmelighed over alt det vi, som menneske har fået og får skænket, hver
evige eneste dag. For bag det lyse
legende og lette, ikke bare aner
vi, vi ved, at vort liv både var og
er meget andet end det lyse og
lette. Had og ufred præger også
verden, også i de nære relationer.
Meningsløse dødsfald i trafikken, sygdom og sorg kender vi.
Men at turde og ville stå her, og
være levende til stede midt i denne spænding, det giver mulighed
for selve livets høst. Det er, hvad

vi synger om i ”Sensommersang”
der samler sig i de sidste ord:

HVIS altså vi lære det. Vi synger
jo:

Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

”HVIS modenhedens milde magt
af livet selv du lærte – OG da slår
bag falmet rosendragt dit røde hybenhjerte”.

Det er ord der minder os om og
holder os fast på, at vi i stedet
for at hæves lovens hårdhed og
forholde os rethaveriske og egoistiske overfor hinanden, da er
det hjertes milde magt der skal
herske. Hjertes milde magt, er
den kærlighed, vi kender gennem
Kristus og som bøjer os mod vor
næste. Det er den grænseløse
kærlighed, der sætter rammen
for vort liv. Det er den magt livet
selv lære os.

Det er en erkendelse og betydning, der kan vokse med alderen.
Det er her vi kan vandre fra klarhed til klarhed. For den frugt, det
er at høste livets høst, ved kærlighedens og mildhedens magt, i
stedet for halsløs at fare frem med
dødens le, den hænger lige foran
os. Det gør den i hvert et møde
med vort medmenneske. Frugten
og høsten er levende til stede livet
igennem. Det er den hele året,
hver eneste dag, ja hvert øjeblik.
(”Sensommersang” står i sin fulde længde på bagsiden af bladet her).

Foto: privat
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ORD AT GÅ PÅ
af Ronald Risvig
”Du får et ord med på vejen” Sådan
hører vi det ofte når et menneske
skal på en rejse og adskillelse forestår. Ordet med stort O lyder, hvor
vi hører vor Herres ord. Han der selv
var Ordet. Det ord der skaber, hvad
det nævner. Lys, varme, glæde og
livgivende fællesskaber som bærer
vi mennesker i alle livets forhold. Alt
sammen er det det levende ord, fordi det er og skaber liv. Således kan
vore ord, bliver genlydsord, af Guds
ord. Det er, hvad vi ønsker må ske
for de mennesker vi giver ord med
på vejen.
Tidligere i år lancerede vi folderen ”ORD AT GÅ PÅ – WORTE FÜR
DEN WEG”, der sammen med NATUR-BINGO er for såvel børn som
voksne. Folderen er i postkassen
ved indgangen til præsteboligen i
Tarp og ved stien der fører ind i skoven omkring Treenen. Folderen er
lavet i samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening SSF og Ugle Herreds
Danske menigheder Tarp, Jaruplund
og Vanderup. Alle er velkommen til
at tage en folder til inspiration.

Foto: privat
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Lises ord
Her i kirkebladet bringer vi i hver
udgave nye ord at gå på, som Lise
Hojer vælger og som undertegnede
”giver et par ord med på vejen” Lise
har valgt strofe tre i salmebogens
nr. 727. Jeg vælger her at bringe hele
salmen:
Gud, du fra dine de herlige
højeloftssale
Mel.: Lover den Herre

Gud, du fra dine de herlige
højeloftssale
vander, som bjergenes top,
så de dybeste dale,
dig vi med sang
takker for kornet i vang,
du vil os evig husvale!
Jorden vi pløjer, og sæden vi sår
i det lave,
vækst og velsignelse dog kun er
Himmelens gave,
og med dit ord
planted du, Herre, på jord
til os en paradishave.
Kornet vi mejed og bandt og
det sanked i lade;
nu vi for høsten, o Herre,
dig takker så glade;
du, som gav alt,
du, som har stjernerne talt,
vogte os vel for al skade!
N.F.S. Grundtvig 1844

Salmen og dermed Lises ord til os
at gå på, kan læses i sammenhæng
med ”Sensommersang” og refleksionerne der er at læse på side 2 i
dette blad.
Bibelord at gå på
Ligesom vi i redaktionen under inspiration af Lises valgte strofe fandt
dette Bibelcitat fra 3. Mosebog
kapitel 19 vers 9 og 10, hvor der står:
”Når I høster kornet i jeres land, må
du ikke høste helt ud til kanten af din
mark, og hvad der ligger tilbage, når
du har høstet, må du ikke samle ind.
Din vingård må du ikke plukke ren, og
nedfaldne druer i din vingård må du
ikke samle op; dem skal du efterlade
til den trængende og den fremmede.
Jeg er Herren jeres Gud!”
Således må taknemmeligheden og
glæden ved egen høst, om det er af
materiel, økonomisk eller anden art,
aldrig være på bekostning af andre
menneskers ve og vel. Dette vil i så
fald også undergrave den egentlige og dybe glæde. Det er den glæde og fred, der er forbundet med

at være næste for de mennesker vi
møder på vej og dermed den glæde og fred Gud lader os blive til del,
når vi ved Helligåndens kraft skænkes en levende tro, der giver sig til
kende i vort fælles liv. Der går derfor
en klar linje fra Den Gammel Testamentelige tekst fra 3. Mosebog og
til fortælling om ”Den barmhjertige
Samaritaner”. (Lukas. 10, 25-37)
Samaritaner tager sig som den udstødte af den overfaldne og hårdt
kvæstet mand, som han ser på sin
vej mellem Jeriko og Jerusalem.
Hvorimod såvel præsten og Levitten
ikke ikke ville røre den tilskadekomne med en ildtang, fordi han ikke
hører til samme sociale gruppe som
de. Og da den lovkyndige i fortællingen vil retfærdiggøre sig overfor
Jesus og spørger hvordan hans skal
arve evigt liv, er det Jesus fortæller
lignelsen og efterfølgende spørger
”Hvem var næste for den nødstedte”. Da er svaret givet og den lovkyndige siger da også: ”Ham der
hjalp” Da lyder det fra Jesus ”Gå du
hen og gør ligeså” Det er ord at gå
på – Det er at høste liv.
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Vigtige meddelselser og arrangementer
Denne udgave af kirkebladet

Bladet her er forsinket, det skulle havde været fremme nogle dage
før den 1. september, men kommer dog så gudstjenestetiderne kan
følges. Forsinkelsen skyldes dels sammenfald med ferie og med uforudsete gode påtrængende opgaver, ikke mindst med nye dåbsfamilier. Forsinkelsen er alene undertegnedes ansvar og jeg håber der er
forståelse for dette. 							
					 		 Ronald Risvig

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 3. oktober Tarp kirke kl. 11.00

Vi fejrer høsten og glæden ved at kunne så og høste – kort sagt ved
at leve til glæde og gavn for vort medmenneske og således at vi
kan så og høste såvel afgrøder som liv. Efter gudstjenesten er der
fælles spisning sang og samvær.
Pris for traktement inkl. kaffe og kage: 7 euro
Bemærk der er TILMELDING senest den 30. september til
Ronald Risvig , e-mail: risvig@kirken.de eller tlf. (0)4638 80131

VAGNS FOREDRAG OM HONNINGBIER

Et foredrag, hvor du kan se, føle, smage og spørge

Tirsdag den 5. oktober kl. 15.00 – 17.00
i Jaruplund Danske Kirkes lokaler
Jarplunderweg 14, 24976 Handewitt

Foredraget ledsages af billeder samt korte videoer med lyd. Der vises
bimateriel og prøver på biernes ”produkter”: Honning, pollen, propolis, voks, gelè royal og gift. Både historisk og i vore dage har
”produkterne” stor betydning for mennesker og dyr.
Biernes bestøvning har tilmed afgørende betydning for det, vi mennesker og dyr lever af! Der fortælles om biernes historie. Deres liv,
indretning af deres bolig, deres sanser, evner til at finde vej og
hvordan de kommunikerer og samarbejder.
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Biernes imponerende evne til at klare sig i en stor familie i al slags
vejr næsten overalt på jorden bliver gennemgået. Det er godt klaret
af et lille insekt, der vejer ca. 0,1 gram! Vi når også at tale om, hvordan vi alle kan hjælpe bierne. Foredragsholder er Vagn Kildsig, som er
aktiv biavler og som har været formand for en biavlerforening samt
i en periode formand for Danmarks Biavlerforening. Alle er velkommen. Det er SSF Jaruplund og Jaruplund Danske Menighed, der indbyder.

NATIONAL SORGENS DAG / VOLKSTRAUERDAG
Søndag den 14. november Tarp kirke kl. 11.00

Vanderups Danske Menighed og den tyske Kirchengemeinde Wanderup, er i år igen gået sammen om at afholde en fælles gudstjeneste
på denne søndag kl. 10.00 i Vanderup Kirke og efter gudstjenesten
kransenedlæggelse ved mindestenen.
National sorgens dag er en næsten 100 år gammel tradition. Den blev
introdukseret i 1922, for at mindes de mange millioner ofre under
1. Verdenskrig. Omkring 9,4 millioner mennesker døde på slagmarkerne inden for de første fire år og en hel generation af unge mænd
blev udslettet. I Sønderjylland deltog mere end 30.000 dansksindede Sønderjyder i tysk krigstjeneste. I alt faldt der ca. 5300 mænd fra
Sønderjylland i den tyske krigstjeneste.

UGLE HERRED SIGER TAK TIL SYDBANK

Sydbanks Jubilæumsfond uddelte i år 10 x 10.000 kr. Til forskellige
projekter der styrker det folkelige, kirkelige og kulturelle og kunstneriske virke i Nordtyskland/Sydslesvig. Ugle Herred sendte en ansøgning om køb at 40 højskolesangbøger af den nyeste 19. udgave,
hvoraf femten skulle være i magnum størrelse. Desuden også til køb
af melodibogen. Ugle Herreds Menigheder kom i betragtning og den
25. august, var Ugle Herreds Fælles formand Hanne Schuch og pastor
Ronald Risvig til reception i Sydbank Flensborg sammen med de ni
øvrige modtagere. Her modtog vi som det kan ses på fotoet side 8 på
vegne af Ugle Herred Donationen. Det siger vi Sydbank stor tak for.
Donationen betyder at vi ved selv at lægge en mindre beløb overni de
titusinde kroner nu kan synge fra den nye højskolesangbog, der også
bærer menighedernes inskription på omslaget og en tak til Sydbank
inde i bøgerne (se næste side).
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Foto: Sydbank

På billedet er Ronald Risvig, Glenn Dierking, SSW-byrådsmedlem, Hanne Schuch, fællesformand,
Jens A. Christiansen, Generalsekretær SSF og Kim Møller Nielsen, Områdedirektør Sydbank Tyskland.

Vi vokser som vi synger
Indvielse af den nye højskolesangbog
Ugle Herred modtog tidligere på året en donation fra Sydbank på 10.000
kr. til indkøb af nye højskolesangbøger – se omtale her i bladet på side
7 – som vi indvier tirsdag den 12. oktober kl. 15.00 - 17.00 i Tarp Danske
Kirkes lokaler, Harkielweg 2 – Tarp. Pastor Ronald Risvig fortæller om
de valgte sange og hvad sangen kan gøre og rører ved – ved vi mennesker – ud fra en tankegang om ”At Vi Vokser Som Vi Synger”. Organist
Anne Marie Henriksen spiller til og ind imellem drikker vi kaffen. Alle er
velkommen. Det er SSF Tarp og Tarp Danske Menighed der indbyder.

Vi synger om sprog, sangen, mening og mod
Vi synger om det danske mindretal i 100 år
Tirsdag den 2. november kl. 15.00 - 17.00
i Jaruplund Danske Kirkes lokaler, Jarplunder Weg 14, 24976 Handewitt
Pastor Ronald Risvig fortæller om de valgte sange og hvad sangen kan
gøre og rører ved – ved vi mennesker – ud fra en tankegang om ”At Vi
Vokser Som Vi Synger”. Organist Anne Marie Henriksen spiller til og ind
imellem drikker vi kaffen. Alle er velkommen. Det er SSF Tarp og Tarp
Danske Menighed der indbyder.
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Generalforsamling med tak
og afsked og goddag
Den længe udsatte generalforsamling
blev holdt på Jaruplund Højskole den
24. august med niogtyve fremmødte deltagere. De nye menighedsråd
blev valgt og i næste kirkeblad kan vi
præsenterer alle navne og hvordan
menighedsrådene har konstitueret
sig. Dog fremgår det af kirkevejviser
i det nummer, hvordan de fleste poster er på på plads. Aftenen blev kyndigt ledet af Monika Jansen ligesom
det blev en aften med afsked og tak
til flere personer og et goddag til et
kendt ansigt som ny kasserer for Ugle
Herreds Danske menigheder. Således
har Christian Jacobsen, Jaruplund,
der har været et særdeles aktivt
medlem i mange år, heraf en del – vi
vidste ikke helt hvor mange – som
formand for Jaruplund Menighedsråd valgt at stoppe. Alderen har sat
sit præg på kroppen og der må nye
kræfter til synes Christian. Samme
med sin hustru Anita har de ydet et
stort arbejde for menigheden og
menighederne med alt hvad der følger med af organisatoriske opgaver,
klargøring og pyntning og bagning
til gudstjenester og arrangementer.
Dette til stor glæde for os alle. På
samme måde kan vi sige tak til Willi
og Dagmar Hansen, Tarp. Der som
ægtefolk også gennem mange år har
ydet en tilsvarende indsats i Tarp.
Willi går af som formand og træder
helt ud af menighedsrådet, hvorimod
vi stadig kan nyde godt af Dagmars
indsats.

I Vanderup Menighedsråd blev det
til en periode for Signe Andersen,
der den korte tid til trods nåede at
være med til at sætte sit præg på flere udvalg, også en stor tak til hende.
Svend Binder fratræder som kasserer for Ugle Herred ved udgangen af
september efter tyve år på posten.
Svend har gennem alle årene ydet en
solid og stabil indsats for menighederne, hvor der altid har været styr på
og god oversigt over økonomien. Det
fælles menighedsråd takker Svend
for loyalt samarbejde. Det sker samtidig med at det er „Det Fælles Menighedsråds“ beslutning at give plads
til en ny kasserer, der også har kvalifikationerne i orden og tilmed er en
integreret del af menighederne. Dermed får Ugle Herred nu en kasserer
der foruden fagligheden også kender menighedernes liv indefra, hvilket ses som en yderlig styrkelse af
hele vort arbejde. Posten som kasserer varetages således efter en overdragelsesperiode af Kirsten Röpke,
Jaruplund, der har et mangeårigt
virke som bogholder i det private
erhvervslivs og kasserer for flere
foreninger bag sig. Ligesom Kirsten
har været og er medlem af Jaruplund Menighedsråd.
Klaus Blitger der har holdt en pause
fra menighedsarbejdet, er nu tilbage og er bl.a. aktiv omkring foredrag
og arrangementer i Jaruplund Klaus
blev valgt ind i menighedsrådet og
sidenhen også som formand, hvilket glæder os og vi byder også Klaus
velkommen.
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”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

På kurset kan alle der er medlemmer
af Ugle Herreds Danske Menigheder
deltage som dagelev for 130 euro.
Hvilket dækker fuld forplejning fra
morgenmad til aftens kaffe – al undervisning – udflugt og festaften
mv.
Her kan du læse en introduktion til
kurset og du kan få yderlige oplysning ved Ronald Risvig og læse det
færdige program på
www.jaruplund.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 sidenhen 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 fireogtyve afsnit, som
holder os til skærmen.
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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 under den historiske
fortælling ligger der en fortælling
om, hvordan kristendommen 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 samfundsmæssige erfaringer og kristendommens 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 historiske linjer bagud og gives perspektiver for et fremtidigt Sydslesvig i
et grænseland mellem nationer,
værdier og kulturer.
Om Ronalds Risvigs udgivelse ”Matador og Kristendom” skriver Lise
Nørgaard:

”Drejer det sig om at befolke en
dansk provinsby fra 1929 til 1947 ser
De helt rigtig, at så godt som alle
mennesker var opvokset med et
forhold til kristendommen og mere
eller mindre levede efter dens værdier”.
Da Lise Nørgaard havde læst Risvigs
bog, inviterede hun på middag og
udtaler bl.a. flg.: ”For mig har det
været en fornøjelse og glæde at læse
bogen om ”Matador og Kristendom”,
der sætter Matador ind i en helt ny
sammenhæng. Denne fremstilling er
i hver tilfælde original”.

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 arrangementer og ved henvendelse til Ronald
Risvig, enten personligt, via mail
risvig@kirken.de eller telefon
04638 80131. Bogen sendes også,
mod dækning af porto og forsendelse.
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Rejse til ”DIT HJERTES ØER” Færøerne
7. - 13. juli 2022
Rejsen er et samarbejde mellem Ugle Herreds Danske Menigheder og
SSF Flensborg Amt og Grænseforeningen.
Guide og rejseleder er Ugle Herreds præst Ronald Risvig, der har boet
og rejst meget på Færøerne, såvel med grupper som privat. Amtskonsulent Marike Hoop, SSF, Flensborg, deltager også som rejseleder.

Foto: Ronald Risvig

Færøerne er kontrasternes rige og minder os på forunderlig vis om
menneskelivet og sindets mange veje. Efter blot kort tids vandring på
fjeldet eller en sejltur på det blyfarvede hav, mellem de atten øer, da
er vi klar over, hvilke kræfter der er på færde. Færøerne kaldes også
„De fjerne øer“, men er ikke langt væk da spændingen mellem natur
og kultur på de atten grønne øer minder os om vor egne eksistentielle
lag. Og det maner til ydmyghed og eftertænksomhed – at møde „Dit
Hjertes Øer.“ Færøerne er af National Geographic døbt „Verdens smukkeste ørige“ og gennem seks dage skal vi møde færinger der fortæller
om kirke, kunst, kultur, samfund og historie.
Vi skal bl.a. besøge verdens mindste hovedstad Tórshavn oplever Kingokoret i bygden Tjørnuvik Sejle med sejlskib mellem Nordøerne. Besøge naturskønne områder. Møde Paulina der har syet den færøske
nationaldragt til Dronningen. Paulina fortæller desuden om dragtens
historie og vi ser mange af hendes kreationer. Der bliver også mulighed for at komme på fjeld for kortere ture og naturligvis skal vi smage
kulinariske specialiteter. Og ikke mindst møde stor gæstfrihed.
Det færdige program vil snarest muligt og senest 1. december blive
lagt ud på Ugle Herreds hjemmeside, der findes via
www.dks-folkekirken.dk og på SSFs hjemmeside www.syfo.de
Der kan også rekvireres trykte programmer hos SSF Flensborg Amt
telefon (0)461 14408-156 eller mail marike@syfo.de
Har du spørgsmål til rejsen er du velkommen til at kontakte
Ronald Risvig, tlf. + 45 23 32 96 13, +49 4638 80131 eller risvig@kirken.de
eller Marike Hoop +49 461 14408-156 eller marike@syfo.de
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Foto: Ronald Risvig

Pris for rejsen på delt dobbelt værelse: kr. 11.900 (cirka 1600 euro)
Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.400 (cirka 320 euro)
Prisen er inkl. fly, lufthavnsskatter, fuld forplejning på Færøerne, morgenmad, madpakke, aftensmad og eftermiddagskaffe på udvalgte
dage. Al transport med egen bus og alle fælles entreer, guider mv. på
Færøerne. Der kan arrangeres fælles bus mellem Tarp og Billund lufthavn og retur.
Vi bor på Hotel Klaksvik også kaldet Sømandshjemmet. Her er det, som
det sidste af de færøske hoteller, stadig ikke tilladt at nyde øl, vin eller
spiritus. Det er moderne værelser med eget bad og toilet. Læs mere på
www.hotelklaksvik.fo
På hotellet vil vi holde morgensang og fortælling på udvalgte dage. Der
kan allerede nu ske bindende tilmelding. Betaling sker i tre rater. Med
kr. 3.900 ved tilmelding – de øvrige to betalinger oplyses i det færdige
program.
Turen gennemføres ved minimum 25 betalende deltagere.
Rejsegarantifonden: Rejsen arrangeres i samarbejde med Atlantic
Airways der er teknisk rejsearrangør og medlem af rejsegarantifonden
medlem nr. 1208.
Alle opfordres til at tegne en personlig rejseforsikring.
Der arrangeres en Færøaften der er åben for alle interesserede. Ligesom der bliver en introaften for de der tilmelder sig rejsen, hvor der
også fortælles om Færøerne. Dato tid og sted for de to gange oplyses
i forbindelse med det færdige program og i kirkebladet der udkommer
1. december.

Foto: Ronald Risvig
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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 alvorlige emner der ligger jer
Ronald Risvig, Foto: Kira Kutscher
på sinde og som det kan være
godt at vende sammen 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 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 gestaltterapi 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.
Jeg holder ferie i perioden den 17.
- 29. oktober begge dage inklusive.
Ved præstens fridage og ferie er
der henvisning til afløserpræst –
ring på telefon 04638 80131.
Foto: 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 gudstjeneste 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 hjemmeside. 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 5. november 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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ALLE HELGEN
af Ronald Risvig
Alle helgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til
minde om de døde, både dem vi selv
har mistet og alle de mennesker,
som har båret den kristne tro videre
gennem generationer. Gudstjenesten Alle helgens dag skaber gennem bønner og salmer plads til at
mindes og sørge over dem, vi har mistet. I mange kirker bliver navnene
på dem, som i årets løb er døde, læst
op, det gør vi også her i Ugle Herreds Danske Menigheder, ligesom vi
tænder lys for de afdøde. På denne
dag kan sorgen virke stærk, samtidig med at den blandes op med glæden over det liv vi fik med de kære,
der ikke længere er i blandt os. For
den virkelige sorg ville være ikke at
have noget at sørge over. Det er der
mange salmer og sange, der tematiserer. To sange, begge skrevet af
Jens Rosendal, forbinder forelskelsen og kærligheden med sorgen og
tabet. De er begge med i højskolesangbogens 19. udgave som henholdsvis nr. 480 og 481. Sangene er
skrevet med tyve års mellemrum til
Jens Rosendals kæreste, der var en
mand. Sangene formidler spændingen mellem mødet og forelskelsen,
det levede liv, med alt hvad det indebar. „Kærlighedssang – ved tab“
har salmens karakter af nåde, håb,
forsoning og forløsning. Og I såvel
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„Du kom med alt det der var dig“
som i „Kærlighedssang – ved tab“
er det gennemgående tema, at kærligheden har sin pris, og livet, det er
livet værd, „Trods tvivl og stort besvær“, som det lyder i den første af
sangene fra 1981. Begge sange har
Gud som fortegn. I „Du kom med alt
det der var dig“ indbyder Vor Herre
selv til fest, livets fest, med alt hvad
det indebærer.“ Måske synes vi at
ikke alt, hvad vi oplevede med vore
afdøde kære, var en fest, men om
livet lykkes afhænger i sidste instans
ikke af vor indsats – men af Guds
nåde. Gud nåde er, at vi er set og elsket som dem vi er og var. Det er den
virkelige trøst, der, hvor vi kan synes
utrøstelige. Det er det, der gør, at vi
kan forsone os med det levede liv,
med både levende og døde.

Jens Rosendal (1932)

Efter skolen kom Jens R i købmandslære, men valgte lærereksamen fra
Nr. Nissum Seminarium 1954, hvorefter han blev folkeskolelærer i Brøndbyøster. I 1961 blev han førstelærer på
Jersie Skole, og siden skoleinspektør
1965-89 var Jens R lærer ved Løgumkloster Højskole, og derefter på Jaruplund Højskole indtil 1995. Jens Rosendal har gennem mange år været
salmedigter og har bidraget med to
salmer i salmebogen og 10 sange med
i den nye højskolesangbog.

Du kom med alt hvad der var dig

Kærlighedssang ved tab

Du kom med alt hvad der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Som solskin over mark og hav
som forårsblæst og gyldent rav
var hvad du var og bragte.
Alt godt blev til. Jeg så min vej
var den, der skulle gå´s med dig
så langt som livet rakte.

Jeg stormed’ ud og købte øl
ja, vintrens gamle, stive føl
fór ud på grønne enge
og du blev varm og lys og fuld
og håret var det pure guld
som solen – skjult for længe

Den fylde hjertet råber på
blev ved et under til at nå
og ingen kan forklare.
Som nåde dykker den herned
og fylder tid med evighed
så den vil altid vare.

Og blomster åbned sig og så
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god
og du blev smuk og fuld af mod
så smuk, jeg måtte græde.

Det følgeskab blev lykke her
Hver dag var livet værd
og uden vej tilbage,
men prisen er så kæmpestor
for kærlighed på denne jord
dog aldrig skal jeg klage.

Vorherre selv bød ind til fest
og kyssed hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:

Når gode dage var forbi
og døden lukker døren i
kan vi slet intet gøre.
Og græder vi ved nat og dag
det ændrer intet ved den sag
som ingen mand kan føre.

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stor besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheder er og bliver
Og hvad end hele verden si’r,
Så har den vore hjerter.

Det ved jeg så, at hvad jeg så
og aldrig rigtigt kan forstå
er livets bedste gåde.
Den åbner det vi drømmer om
og svinder større end det kom
men blir her som en nåde:

Tekst: Jens Rosendal 1981
Musik: Per Warming 1987

Som skaberlys om hav og land
der rammer hver en lille mand
og tænder puls og glæde.
I lyst og nød det vokser til
og synger om hvad livet vil
hver dag vi er til stede.

Jens Rosendal
Foto: privat

Tekst: Jens Rosendal 2001
Musik: Christian Dyrst /Per Warming 200
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ANITA OG CHRISTIAN JACOBSEN, JARUPLUND
”ET JÆVNT OG MUNTRET VIRKSOMT LIV PÅ JORD”
af Ronald Risvig
Vi kender ordene i overskriften fra
Grundtvigs sang af samme navn,
hvor de sidste fire linker lyder sådan
her:
Om kort, om langt
blev løbebanen spændt,
den er til folkegavn, den er til grøde;
som godt begyndt
er dagen godt fuldendt,
og lige liflig er dens aftenrøde.
HS 19. udg. nr. 87

Efter besøg hos Anita og Christian
i deres hjem i Jaruplund og lidt tid
til at grunde over, hvordan jeg gerne ville portrætterer dem og deres
liv, dukkede Grundtvigs sang frem i
mine tanker.

Anita Jacobsen
Foto: Ronald Risvig
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I de fire sidste linjer samler Grundtvig, som noget af det allersidste
han skrev, en betydningsfuld indsigt fra sit lange liv og dermed også
et menneskesyn der blev grundlagt
i højskolen – nemlig at det betydningsfulde er ikke et menneskets
livslængde, men at det levede liv er
til ”folkegavn”.
Anita
Anita kom til verden den 19. juni
1942. Forældrene Emma og Hans
Heldt var hhv. hjemmegående husmor og arbejder på Flensborg skibsværft ”Min mor lærte det danske
sprog ved at læse Flensborg Avis”
fortæller Anita, hvor hjemmet var
præget af foreningsarbejdet og
kirkelivet i det danske mindretal.
Emma Heldt var blandt andet kasserer i den danske kirke i Jaruplund.
Anita fik dette liv ind med modermælk, når hun som otteårig blev
hun sendt ud for at opkræve kontingent til kirken. ”Nå – kommer du
nu og tigger igen”, blev den lille pige
ofte mødt med når hun stod ved døren og bad om bidrag. Midlerne var
små og det var en tid, hvor hjælpepakker fra Danmark havde stor betydning for mange hjem. Sådan går
der en lige linje til nutidens kasserer
i Ugle Herred, for der er stadig brug

for midler, så der forsat kan holdes
dansk kirke. Kirkegang var også en
naturlig del for familien, hvor forældrene af frygt for ikke at kunne blive
begravet i indviet jord, også stod i
den tyske kirke, så Anita ”passede”
ofte kirkegangen i den danske kirke.
Hvilket betød hun kunne få sine fine
søndagskjole på og tilmed ros af pastor Nørgaard, der kom cyklende fra
Flensborg, kaldte hende ”Min flittigste kirkegænger”.
Skolegang og konfirmandundervisning var Anita glad for med sang og
fortælling. Salmer blev lært, høstfester, blev afholdt og pigegymnastik, folkedans og kor var nogle af
de områder, der var med til at lægge
sig som spirelag, for det liv der ventede.
Christian
Christian ventede. Ham der skulle blive ægtemand og livsledsager
sendte Anita lange blikke efter. Det
var ved et kormøde i Lyksborg og
senere til sang og høstfest i Jaruplund, hvor der var dans. Siden har
Anita og Christian danset sammen.
Så tæt at der kom tre børn til verden, der alle kom i dansk skole og
blev konfirmeret i dansk kirke. Siden
er tilknytningen til det danske blevet udvisket en del.

Christian Jacobsen
Foto: Ronald Risvig

At ”danse sammen” er også at gøre
Jaruplund Danske kirke klar til gudstjeneste. Pynte alteret og gøre
smukt klar til høstgudstjeneste og
bage velsmagende brød og kager.
Det er at hejse flaget, sætter alterbæger frem og ringe med klokken,
så de unge mennesker der gerne vil
fejre dåb i dag har en kirke at komme til. Det kaldes at være til ”folkegavn”.
Christian er født i 1939 af forældrene Jensine (1908) og Jens Jacobsen (1910) der var hjemmegående
husmor og Jens med en studentereksamen kom ind til Politiet, hvilket
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fik den følge at han blev taget af tyskerne under anden verdenskrig og
aldrig vendte tilbage. Det var ikke
fra hjemmet Christian fik det danske
mindretal og den danske mentalitet
ind under huden, men den større frimodig han fandt i det danske tiltrak
ham.
Og det danske sprog er et kerneområde for Christian, selvom der i
hjemmet i Flensborg blev talt, tysk
og plattysk og sønderjysk.
Christian der kom i dansk skole,
måtte også have sendt blikke tilbage til den unge Anita, på blot 17 år,
for til næste år, den 10. november er
det tres år siden de blev viet til hinanden.
Fælles liv
Der var der lige penge til en habit
og en buket blomster i Flensborg
ved Hans Jürgensen. Der var rabat
på begge dele og for procenterne
kunne Christian købe sko. Anita, der
havde stor flair for at sy, tegnede
selv brudekjolen og kollegerne, hvor
hun virkede som syerske syede den
for hende. Datteren Birgit bar den
samme kjole for tyve år siden ved
hendes bryllup. Slægt følger slægt.
Det blev til mange forskellige virkefelter, for Christian der åbenlys havde mange talenter.
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Købmandslærling og senere et forgrenet liv med handel, i brugsforening, bl.a. som uddeler og butik
ved grænsen og hvor Anita også
”dansede” med. Regnskabsmand
og revisor for større firmaer uden
anden uddannelse end sit gode hoved og ind mellem også arbejde på
maskinfabrikken i Flensborg. Plus
det frivillige arbejde indenfor kirke
og foreningsliv, herunder blandt andet SSF, Jaruplund Højskoles Støttekreds og Jaruplund Danske Menighed, hvoraf mange år som formand.
’Dette sammen med egne udfoldelser med sang, bordtennis og foredrag for blot at nævne noget af det
der gav næring til livet.
Nej´et og Ja´et
Christian kan have svært ved at sige
nej – undtagen når der skulle siges
fra. Og de mange ja´er er blevet til
”folkegavn”. Det fælles liv for Anita og Christian, det korte rids her til
trods, er et billede på, hvordan generation efter generation står skulderen af hinanden og kan være til
”folkegavn”.
For ægteparret Jacobsen bærer
spor at tre krige 1864 og 1. og 2.
Verdenskrig med ind i deres liv –
sorg og sagn og afsavn, som mange mennesker ikke oplever i dag er

også en klangbund for livet. Men
også glæden ved at kunne leve et
liv i frihed, til at tænke og tale og tro
frit med en bevidsthed om, at andre
har været med til at betale prisen og
tusinde af især unge mænd, betalte
den allerhøjeste pris.
Værdierne
Grundtvig er ikke interesseret i de
værdier, der kan måles og vejes,

og i alt det spektakulære, som det
moderne liv hylder. Han betoner
den historiske dimension, det kristne trosliv med evighedsdimensionen, og at vi på én gang skal glæde os over det smukke ved livet og
være opmærksom på de dybe
længsler, der rækker ud over hverdagen og som viser sig ved at det
gælder ikke om, hvad du er, men
hvem du er og du er til ”folkegavn”.

Foto: Privat
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester i Ugle Herred

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

SEPTEMBER
Søndag

19/09/21

15:00

Vanderup

16. søndag e. trinitatis

Ronald Risvig

Søndag

26/09/21

19:00

Jaruplund

17. søndag e. trinitatis

Ronald Risvig

Søndag

03/10/21

11:00

Tarp

Søndag

10/10/21

10:00

Jaruplund

19. søndag e. trinitatis

Ronald Risvig

Søndag

17/10/21

15:00

Vanderup

20. søndag e. trinitatis

Sanne Dahlin

Søndag

24/10/21

10:00

Tarp

21. søndag e. trinitatis

Sanne Dahlin

Søndag

31/10/21

10:00

Jaruplund

22. søndag e. trinitatis

Ronald Risvig

Alle Helgen
(se omtale side 16)

Ronald Risvig

OKTOBER
18. søndag e. trinitatis
Ronald Risvig
Høstgudstjeneste (se omtale side 6)

NOVEMBER
Søndag

07/11/21

10:00

Tarp

Søndag

14/11/21

10:00

Vanderup

Volkstrauerdag sammen
med den tyske kirke
(se omtale side 7)

Søndag

21/11/21

10:00

Tarp

Sidste søndag i kirkeåret

Ronald Risvig

Søndag

28/11/21

10:00

Jaruplund

1. søndag i advent

Ronald Risvig

10:00

Tarp

2. søndag i advent

Kirsten Schmidt

DECEMBER
Søndag

Foto: Privat
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05/12/21

Kirkevejviser
Tarp Kirke
Harkielweg 2, 24963 Tarp
Menighedsråds-kontaktperson
Holger post, Schalweg 15, 25885 Ahrenviölfeld
Telefon 0173 6126085
holgerpost64@web.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
Kontonr. til kirken: DE69 2152 0100 0000 0182 87

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
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.
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”SENSOMMERSANG”
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som for ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande for
med sol på sine vinger.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste,
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

Der er en søndagsstille ro
imellem træ‘r og tage,
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs
der lyser solskinsgule.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn star rød og slaen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror blandt
asters i vor have, så rig er årets
sidste flor: oktobers offergave.

Otto Mortensen 1949 - Alex Garff 1949
Højskolesangbogen 19. udg. nr. 355

TARP KIRKE

JARUPLUND KIRKE

VANDERUP KIRKE

