Kirkebladet
Højer og Daler sogne juni, juli, august 2016

Hvad tror vi på?
For et halvt års tid siden skete det, at jeg kom i diskussion på facebook om biblen. Mine diskussionslystne
samtalepartnere mente da, at jeg ikke var kristen, fordi jeg ikke troede bogstaveligt på biblen. Troede man
ikke bogstavligt på biblen, så plukkede man bare efter
for godt befindende, var deres hovedangreb. Jeg sagde først, at det var nødvendigt at gøre sådan, fordi
man eller ville komme ud i modsigelser, når Jesus fx i
Mathæusevangeliet siger ”Tro ikke, at jeg er kommet
for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at
bringe fred, men sværd”, så er det i modstrid med et
andet sted, hvor han siger til Peter, at han skal stikke
sit sværd i skeden, for en hver, der lever ved sværdet
dør ved sværdet, og det var ikke meningen. Jeg valgte
altså, at sætte det ene vers før det andet, og så tolke
ordet om sværdet som en billedlig tale. Så det betyder, at den kristne vil komme i åndelig strid, og det er
åndens sværd, som den kristne skal føre. Det næste
indvending var, at det kunne jeg ikke gøre, fordi jeg
måtte tro på biblen, og det svarede jeg også nej til.
Igen under store protester i diskussionen, men det er
ganske vigtigt, at man netop ikke tror på biblen, men
på ham der står om i biblen Jesus Kristus. Lyder det
mærkeligt, så prøv at tænke på, at troen kom før biblen, allerede lige efter Jesu død, begyndte folk at tro
på, at han var opstanden, at han var Herre, som de
første kristne nok har sagt. Troen kom altså før biblen, der for evangeliernes vedkommende, først blev
nedskrevet fra omkring år 65 og frem. Biblen er altså
ikke skrevet som en propagandabog, der skulle få folk
til at tro på Jesus. Den er i stedet skrevet, fordi de allerede troede ham. Bekendelsen til Guds søn kom
altså før biblen, og er for mig at se større end biblen.
Jeg må dog tilstå, at det ikke er noget, jeg selv har fundet på, men jeg har ”lært” det af Martin Luther. Han
havde netop dette princip, at Jesus Kristus er tolkningsnøglen til biblen, og at man skal læse biblen så
Kristus taler til en. Et sted siger han fx, hvis du støder

på et problem i biblen, så læs og løs det, på den måde,
at du selv bliver mindre og Kristus bliver større. For
Luther er det hele biblen det gamle og det nye testamente, man skal læse og der skal man finde” tale, beretning og krønike om Kristus, et budskab om
Kristus, hvem han er, hvad han har gjort, talt og lidt.
At han er Guds søn, som for skyld er blevet menneske, er gået i døden, er opstået og blevet indsat som
Herre over alle ting”. Det er derfor vigtigt for Luther,
at man skelner mellem Jesus som forbillede og som
gave, man bør altid fokusere på ham som gave, kun
derved kan man få frihed og frimodighed til, at også
at bruge ham som forbillede. I kirken som kom før biblen, tror vi altså ikke på biblen, men vi tror på Jesus
Kristus Gud enbårne søn, som er det samlende princip for kirken, biblen og troen. Skal vi lære om ham,
må vi gå til gudstjeneste og læse i biblen, og når vi gør
det sidste, så skal vi vide, at hvis vi støder på et problem, så skal vi slå det mod klippen, som biblen jo kalder Kristus, og så kan vi finde den søde kerne.
Konfirmandundervisning
Næste års konfirmander kommer til at have undervisning på følgende hele fredage: 30. september 2016, 5.
november 2016, 27. januar 2017 og 24. marts 2017.
Der vil være indskrivning i forbindelse med gudstjenesten den 11. september, og der vil blive sendt breve
ud til konfirmanderne. Husk også, at konfirmationen
i Højer er flyttet til søndagen efter bededag, altså den
14. maj i 2017.
Et bibelord:
Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der
råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er
de, som hører Guds ord og bevarer det!«
Lukas, 11, 27-28

Kirkelige handlinger i sognene

Kirkelige handlinger

Døbte

Dåb
Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde sted. Barnets cpr-nummer oplyses, endvidere
navne og adresser på faddere.

Højer kirke den 28. februar
Timo Hasager Schramm
Højer kirke den 12. marts
Alberte Schulz-Hansen
Højer kirke den 20. marts
Nova Dina Cicilie Wendt
Højer kirke den 20. marts
Liva Langelund-Larsen
Højer kirke den 20. marts
Simon Langelund-Larsen
Højer kirke den 27. marts
Sofia Skov Snitgaard
Daler kirke den 16 april
Felix Mason Lebæk Schink
Daler kirke den 17. april
Kresten Peter Bendesen Sørensen
Højer kirke den 24. april
Lucas Keller Emiliussen
Begravede og bisatte
Daler kirke den 23. februar
Anton Marius Christensen
Højer kirke den 28. april
Anna Pauline Jessen
Daler kirke den 29. april
Mette Hahnemann
Højer kirke den 12. maj
Carla Fock
Daler kirke den 19. maj
Rikke Martine Salling

Vielse
Aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå. Parternes cpr-numre oplyses. Endvidere skal man
medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende. Attesten må højst være 4 måneder gammel på
vielsesdagen.
Begravelse/bisættelse
Sted og tid for handlingen aftales med sognepræsten.
Kirkebil
Til alle gudstjenester kan bestilles kirkebil hos Bingo
Taxi på 74 71 28 84
Adresser
Sognepræst Claus Egelund, Nørrevej 2, Højer –
tlf.74 78 24 25 (fridag mandag)
Graver (Højer) Kurt Olsen, Østerende 16, Højer –
tlf. 74 78 29 60, mobil 20 13 37 71
Graver (Daler) Jens Hermann, Sønderbyvej 3, Daler
tlf. 74 78 35 51, mobil 20 27 20 16
Kirkebladet
Kirkebladet er skrevet og redigeret af sognepræst
Claus Egelund, Nørrevej 29, 6280 Højer.
Tlf. 74 78 24 25
Forsidebilledet: Salvador Dalí: Kristi Himmelfart(1958)

Gudstjenester i Højer og Daler sogne
Juni

August

Søndag den 12. juni(3. s. e. trinitatis)
Højer kl. 10.30 –
Daler kirkebil til Højer

Søndag den 7. august(11. s. e. trinitatis)
Højer kl. 9.00 Daler kirkebil til Højer

Søndag den 19. juni(4. s. e. trinitatis)
Højer kl. 10.30 –
Daler kirkebil til Højer

Søndag den 14. august(12. s. e. trinitatis)
Daler kl. 10.30 –
Højer kirkebil til Daler

Søndag den 26. juni(5. s. e. trinitatis
Daler kl. 9.00(Anne Marie Baun) –
Højer kirkebil til Daler

Søndag den 21. august(13. s. e. trinitatis)
Højer kl. 9.00 (Anne Marie Baun) Daler kirkebil til Højer

Juli

Søndag den 28. august(14. s. e. trinitatis)
Højer kl. 19.00 –
Daler kirkebil til Højer

Søndag den 3. juli(6. s. e. trinitatis)
Højer kl. 9.00(Anne Marie Baun) –
Daler kirkebil til Højer

September

Søndag den 10. juli(7. s. e. trinitatis)
Højer kl. 09.00(Anne Marie Baun) –
Daler kirkebil til Højer

Søndag den 4. september(15. s. e. trinitatis)
Daler kl. 10.30 –
Højer kirkebil til Daler

Søndag den 17. juli(8. s. e. trinitatis)
Fællesgudstjeneste i Visby kl. 10.30
(Anne Marie Baun)

Søndag den 11. september(16. s. e. trinitatis)
Højer kl. 10.30 –
Daler kirkebil til Højer

Søndag den 24. juli(9. s. e. trinitatis)
Højer kl. 10.30 –
Daler kirkebil til Højer
Søndag den 31. juli(10. s. e. trinitatis)
Daler kl. 9.00 –
Højer kirkebil til Daler

