Februar-Marts 2021
Foråret så sagte kommer
Digterpræsten Kaj Munk slutter forordet til sine erindringer med ordene:
"Foråret så sagte kommer. Så sagte, ja. Men kommer." Han skrev om den gryende
vår i naturen udenfor. Men, han skrev også om befrielsen, som han ventede, men
ikke nåede at opleve, fordi han blev henrettet. Men samtidig skrev han også om
opstandelsen. Ja han skrev om håbet. At selv om alt synes at gå alt for langsomt så
er der håb.
Det er en gave på vore breddegrader, at vi fejrer påske netop her om foråret.
Lyset vender tilbage. Dagene længes. Solen får magt. Det spirer og grønnes så
småt i naturen udenfor. Foråret med dets skære lys minder os år efter år om,
hvor stærkt og underfuldt livet er. Viser os at der er håb selvom det ser ret
håbløst ud. Ja naturen holder hvert år påskeprædiken for os.
Og så er dog påskens budskab så uendeligt meget større og dybere - end underet
vi ser udfolde sig i naturen her om foråret.
Påskens budskab er, at Gud en påskemorgen for næsten 2000 år siden rejste sin
søn, Jesus Kristus, af graven.
Og da han levende gik ud i morgensolen, da fødtes det levende håb, at Gud
engang vil vælte stenene fra vores grave og kalde os ud i livet.
Påsken rækker os håbet om, at der er liv, evigt liv hos Gud, bag dødens grænse.
Vi forstår det ikke, men håbet er større end vores forstand.

Om at kede sig

Det er helt enormt kedeligt: Danmark er lukket. Verden er lukket. Og vi er
hensat til vores eget selskab. Der sker ikke noget nyt, der synes ikke at
være nogen mening med noget som helst (ud over forsøg på at bremse
smitten). Så vi keder os.
Ifølge filosoffer som både Adorno og Hannah Arendt er kedsomhed
fravær af mening, og det er en følelse som man tilsyneladende ikke kendte
til før moderne tid (man har i hvert fald ikke skrevet om kedsomhed før i
morderne tid), så sikke kloge børn man havde dengang, for hvem har ikke
hørt, at det kun er uintelligente børn der keder sig? Men passer det? Eller
kunne man måske blive klogere af at kede sig?
Svaret er nok både ja og nej. Nej fordi kedsomhed i sig selv ikke fører til
noget gavnligt, men ja fordi den vej man finder ud af kedsomheden kan
føre noget godt med sig. Hvis kedsomhed er fravær af mening, så er vejen
ud af kedsomhed jo at finde mening.
Mange har her under coronakrisen fundet glæde i strikketøjet eller
puslespillet. Det er rart at skabe noget konkret. Det føles meningsfyldt.
Børn og unge mennesker tager smartphonen op af lommen, hvis der bare
er det mindste optræk til noget der kunne minde om kedsomhed. Det
giver lynhurtig underholdning til glæde for den enkelte, men er det
meningsfyldt?
Hvad nu hvis man en gang imellem brugte lidt tid på at kede sig, bare en
gang imellem at tænke over hvad meningen med det hele er. Er det at vi
skal strikke nye sokker eller lækre sweatre? eller er det bare at vi skal
være glade?
Hvad så hvis der ikke er nogen, der vil gå med vores sweatre? eller hvad
gør vi hvis vores humør ligegyldigt, hvor meget vi bliver underholdt, er
helt i bund?
Ja så er det måske, at vi skal finde meningen udenfor os selv. Det kunne
f.eks. være ved at hjælpe andre, der findes sjældent noget mere
meningsfyldt. Men det er lettere sagt en gjort, især lige nu, hvor vi helst
skal holde god afstand, kan det være lidt svært at hjælpe andre.
Ja, så må vi i stedet finde meningen i troen på og håbet om, at der er en
mening med det hele, at Gud har en mening med det hele, at der er en
større mening med livet, end den vi kan se.
Og så sker der ikke noget ved at vi keder os lidt med os selv en gang
imellem.

Konfirmation
Vi har valgt at udskyde forårets konfirmation til den 14. august i
Horreby Kirke og den 15. august i Karleby kirke.

Friluftsgudstjeneste
Vi håber, at vi til Kristi Himmelfart må mødes 50 personer
udendørs til friluftsgudstjeneste ved Generalens lysthus.
Der er vist ingen der tør love noget, men hvis vi må den 13. maj og
vejret ellers er med os, kunne det være fantastisk især i år at mødes
alle sammen under de lysegrønne grene til først en gudstjeneste og
siden frokost, så husk madkurven og en stol at sidde på.

Arrangementet flyttes til Karleby kirke, hvis ikke vi må mødes
mindst 20 personer til udendørsgudstjeneste.

Sognepræst:
Anna Sloth Jørgensen
Tlf: 54 44 73 18
Mail:ASLJ@km.dk
Tunderup Strandvej 1, Karleby,
4800 Nykøbing F
Fredag er normalt fridag
Graver i alle tre kirker
Helene Friis Fuglsang
Hellersvej 5
Sønder Alslev
4800 Nykøbing F
Tlf: 20 52 71 07
hokasakirkerne@gmail.com
Gravermedhjælper
Kim Meyer Hansen
Tlf: 20 52 71 07
hokasakirkerne@gmail.com
Kirkesanger i alle tre kirker
Andreas Faaborg Nedergaard
Tlf: 21 28 29 21
Organist i de tre kirker
Julie Lundtoft Nielsen
Formand for menighedsrådet:
Tommy Raahaug
Møllebakkevej 7
4800 Nykøbing F.
Tlf: 40 32 99 20
Næstformand
Kirsten Hansen
Nykøbingvej 178
4800 Nykøbing F
Tlf: 54 44 72 32

Skærtorsdag
Skærtorsdag bliver første gang vi
holder nadver i lang tid, da de
korte gudstjenester vi holder i
øjeblikket, ikke giver plads til
nadver. Så skærtorsdag vil fokus
være på nadveren og nadverens
betydning, og vi vil sammen kunne
gå til alters på en coronakorrekt
måde.
Langfredag
Langfredag vil fokus være på
musik og eftertænksomhed.
Organist Julie Lundtoft og
kirkesanger Andreas Faaborg
Nedergaard vil spille og synge for
os.
Selvom det selvfølgelig er Jesu
dødsdag, er det også en glædens
dag, hvor vi glæder os over, at
Jesus ofrede sig for os.
Kristi Himmelfart
Vi håber, at vi i år må holde
gudstjeneste ved generalens
lysthus og at det bliver dejligt
forårsvejr.
2. Pinsedag
Selvom konfirmanderne endnu
ikke er blevet konfirmeret,
inviteres næste års hold til
konfirmandindskrivning.
Elever i 6. klasse på
Møllebakkeskolen vil blive
inviteret, men går man på en
anden skole, skal man selv
henvende sig.
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Hvor intet andet er anført er gudstjenesten ved sognepræst Anna
Sloth Jørgensen

Nyt fra Folkekirkens Skoletjeneste Sylf

Nu alle skoler er lukket ned, skulle man tro, at det er nemt at være
skoletjenestemedarbejder, men faktum er, at vi har ligeså travlt som vi plejer.
I øjeblikket arbejder jeg sammen med 6 andre skoletjenestemedarbejdere videre
med et spændende projekt om monstre, der skal udbydes til hele landet til
oktober, mens jeg selv langsomt skriver julekalenderhistorie for 1.-3. klasse
færdigt.
Fra 1. februar stoppede min kollega Rikke i Skoletjenesten Sylf, men her 1. marts
starter Pernille midlertidigt i hendes stilling. Pernille er en af dem jeg laver
monsterprojekt sammen med, så jeg kender hende godt og ved hvad hun kan og
hun skal hjælpe os med at lave et spændende lignelsesprojekt.
Pernille bor i Århus, men nu hvor alle alligevel arbejder hjemmefra, er det
ligegyldigt. Vi håber dog på bedre tider efter sommerferien, og hun er derfor kun
ansat til 1. august.
Her hvor de mindste elever så småt er startet op igen, kan vi komme ud med
vores projekter til dem. Men også de større klasser har efterlyst projekterne, for
mange af projekterne kan eleverne godt arbejde med hjemmefra, så må de bare
vente med at komme over i den lokale kirke til man igen må det.
De fire projekter vi har kørt ud i disse uger er.
Den store tidsrejse 3. - 4. klasse
Igennem en fiktiv tegneserie historie bliver eleverne ført igennem de danske
kirkers historie lige fra de første trækirker til moderne kirker og sognehuse.
Tanken er at eleverne så bagefter skal op i deres lokale kirke og se hvornår de
forskellige dele af kirken er fra. Så det håber vi, at de snart må komme.
Et møde med den danske salme Lys og mørke 3. - 5. klasse
Vores salmesangsprojekt, der i år tager udgangspunkt i morgen og aftensalmer
og malerier af skagensmalerne. Desværre har vi måtte aflyse at have 250
skoleelever til at synge sammen i Domkirken her i marts, men vi håber, at
skoleklasserne alligevel kan benytte sig af materialerne, og så senere, når man
må, kan komme op i den lokale kirke og synge salmerne med præsten og
organisten.
Sværdets kraft 5. - 7. klasse
Vores til dato nok tungeste projekt at køre ud med. Projektet der handler om
korsriddere, bestå nemlig af en novelle, et elevhæfte til kristendomskundskab og
historie og et elevhæfte til dansk. Flere skoler har tilmeldt to eller tre klasser, det
betyder at vi skal aflevere 150-250 små bøger til hver skole. Det giver gode
armmuskler.
Den skyldige 7.-10. klasse
Projektet tager udgangspunkt i filmen den skyldige. Den ligger lige nu på DR’s
hjemmeside, så alle kan se den hjemmefra. Temaet er selvfølgelig skyld. Gennem
forskellige etiske dilemmaer skal eleverne tænke over et af livets store
spørgsmål, hvis skyld er det?

Nyt fra kirkerne omkring os

Da alle kirkelige arrangementer (ud over gudstjenester og begravelser) er
aflyst i disse tider er der ikke meget at reklamere for.
Men desværre har vi skullet tage afsked med to dygtige nabopræster.
Jens Dag Lose er gået på pension efter 38 år som præst i Aastrup sogn.
Heraf har han også været provst i 23 år og var derfor provst, da jeg
startede som præst og var god til at sætte mig ind i embedet.
I de sidste par år har han fået lov til blot at være præst igen.
Hans afskedsgudstjeneste var i Aastrup kirke den 28. februar, men meget
få kunne deltage. Nu er tiden kommet til at der skal flytte en ny kollega
ind i Moseby Præstegård, som er kåret til at være Danmarks smukkeste
præstegård.
Benedikte Knudsen er
desværre alvorlig syg af
cancer og har måtte stoppe
som præst efter næsten 30
år i Idestrup.
Benedikte har været en
fantastisk kollega, og har
været til stor inspiration for
mange gennem tiden. Ikke
mindst for Anders
Lauritsen, der i dag er præst
i Væggerløse, han er nemlig
opvokset i Idestrup. Og
derfor konfirmeret af
Benedikte.
Hvem, der skal overtage
præsteembederne i
Idestrup og Aastrup, vides
endnu ikke.
Billedet er fra Benedikte Knudsens afskedsgudstjeneste den 14. februar, som Anders
Lauritsen holdt for hende.

Coronarestriktioner
Vi er så trætte af dem, men restriktionerne må vi nok leve med lidt endnu.
Heldigvis er kirken ikke lukket, vi må mødes til korte gudstjenester og
kirkelige handlinger som dåb, bryllup og begravelse må gennemføres.
Men følgende regler skal overholdes:
•

Der må maksimalt være 1 person pr. 7,5 kvm

•

Vi må ikke synge, kun kirkesangere synger for os.

•

Gudstjenester og kirkelige handlinger må maksimalt tage 30 min.

•

Vi skal bruge mundbind, når vi gå ind og ud af kirken.

•

Vi skal spritte af, når vi kommer, og når vi går.

•

Vi skal holde 2 meters afstand til dem vi ikke er i ”boble” med.

Det betyder at vi i Sdr. Alslev kirke kun må være 11 personer. I Karleby
kirke må vi være 15 personer, og i Horreby kirke må vi være 17 personer
til gudstjenesterne. I øjeblikket er det ikke svært at overholde, da antallet
af kirkegængere er faldet drastisk siden jul. Så kom endelig i kirke, hvis du
har lyst.
Dåb og bryllup bliver for de flestes tilfælde udskudt til det bliver sommer
og vi forhåbentlig igen må være flere i kirken.
Det er reglerne, som de gælder nu, kommer der lempelser eller bliver
kirkerne lukket helt, som det skete i julen, vil det stå på kirkens
hjemmesiden.
Her vil man også altid kunne finde de gældende gudstjenestetider.
Se kirkens hjemmeside på:
www.karlebykirke.dk
www.horrebykirke.dk eller
www.sdralslevkirke.dk

