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Klostersogn
Samvær for ældre
Eftermiddagene i Klostergården
begynder igen fredag den 5. september (kl. 13.00 –18.00), hvor vi
drager på Klostersognets årlige
lyngtur. Tilmelding senest mandag
den 1. september til kordegnekontoret på telefon 75 62 56 38.
Prisen er i år 100 kr. Øvrige datoer er 03. oktober og 07. november. Program følger. Vel mødt.

Vi starter sæsonen igen lørdag den 20. september. kl. 11.00
til ca. 15.00, hvor vi drager på bondegårdsbesøg og afslutter
med høstgudstjeneste i Klosterkirken. Man møder bare op
ved Klostergården kl. 11.00, hvor bussen holder klar. Klokken
14.00 er vi tilbage ved Klosterkirken, hvor vi fejrer børne- og
familiehøstgudstjeneste.
Øvrige datoer er 30. oktober og 27. november, hvor vi mødes
kl. 17.30 i Klosterkirken til en familiegudstjeneste i børnehøjde.
Derefter spiser vi sammen i Klostergården, og kl. ca. 19.00
siger vi på gensyn.

Morgensang i Klosterkirken
Hver onsdag kl. 10.00 til ca. 10.20
(undtagen i juli)
Morgensang er en pause midt i
ugen, en helle midt i byens travlhed
og en mulighed for at synge salmer
i Klosterkirken. Vi synger to salmer,
læser et stykke og beder en bøn.
Bagefter er der mulighed for at nyde
en kop kaffe og et rundstykke (pris
10 kr.) i Klostergården, inden vi skilles ca. kl. 11.00. Alle er velkomne.

Adresse- og telefonliste
Klostersogns hjemmeside:
www.horsensklostersogn.dk
Kordegnekontoret med
kordegn Benedicte Knudsen
Tlf. 75 62 56 38,
E-mail: kloster.sogn@km.dk,
Havneallé 12A, 8700 Horsens.
Åben: mandag-fredag kl. 9-13, torsdag
tillige kl. 16-18.
Sognepræst (Kbf.) Peter Stentoft
tlf. 75 62 19 83, 24 61 01 03
e-mail: pbst@km.dk,
Askevej 30, 8700 Horsens.
Træffes bedst kl. 12-13 undtagen mandag
og tirsdag, torsdag tillige kl. 17-18 og i
Klostergården tirsdage kl. 10-11 på
tlf. 75 61 13 43.
Sognepræst René W. G. Høeg
tlf. 24 61 09 79
e-mail: rwh@km.dk,
Havneallé 12 A, 8700 Horsens.
Træffes efter aftale, mandag er fridag.

Klosterkirken i Borgergade
Sognepræst Hanne Henriksen
tlf. 75 62 19 85, 24 61 09 66
e-mail: hahe@km.dk,
Carolinelundsvej 53, 8700 Horsens.
Træffes efter aftale, mandag er fridag.
Sygehuspræst Sisse Landert
træffes for samtale på Horsens Sygehus efter aftale på tlf. 79 27 44 44 eller
e-mail: sila@km.dk, hvor patienter,
pårørende og personale er velkomne til
at henvende sig.
Korshærs- og
sygehuspræst Jakob Hjørnholm
tlf. 24 84 34 26,
e-mail: jahj@km.dk
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Hospitalskirken i Hospitalsgade

Menighedsrådsformand
Jørn Bjørnskov
tlf. 75 62 38 54,
Askevej 6, 8700 Horsens.
Kirketjenerne Jan Bräuner og AnnaMette Larsen træffes i Klostergården
på tlf. 75 61 13 43.
Organist Michael Hvas Thomsen
tlf. 75 61 13 86 eller 40 97 87 48
e-mail: hvasthomsen@gmail.com
Organistassistent Karl Bech-Larsen
tlf. 75 61 13 86 eller 60 70 99 98
e-mail: karlbechlarsen@stofanet.dk

Kirkefrokost & offentligt
menighedsmøde

Babysalmesang i Klosterkirken
Alle er født musikalske! Lad dit barn gå
gennem livet med musikken som et naturligt sprog. Babysalmesang i Klosterkirken
er musikalske oplevelser for både børn og
voksne. Næste hold har opstart torsdag
den 4. september 2014, og du og dit barn
(0-6 måneder) kan melde jer allerede nu
på telefon 75 62 56 38. Deltagelse er gratis.

Menighedsrådet ved Klosterkirken vil gerne møde menigheden
og fortælle, hvad vi laver, samt høre kommentarer og idéer.
Det vil vi gerne kombinere med et nyt initiativ ”kirkefrokost”,
som afløser den månedlige kirkekaffe.
Over en frokost vil vi aflægge beretning om kirkens og menighedsrådets arbejde, kirkens regnskab for det foregående år og
budgettet for indeværende og kommende år. Der vil også være
mulighed for at kommentere kirkens aktiviteter og komme med
idéer til nye. Der er offentlig adgang til alle menighedsrådets
møder; men der er ikke mulighed for at kommentere. Det er
der her, og vi glæder os til at blive inspireret.
Vi planlægger at afholde to årlige kirkefrokoster. Den første
bliver i Klostergården den 14. september kl. 11.30, og vi
håber, at mange har lyst til at være med.

Sommerskole ved Klosterkirken
Den første uge i skolernes sommerferie (30. juni
– 3. juli) slår Klosterkirken
dørene op for alle elever i
3. klasse, som har lyst til at
tage med på en fire dages
rejse tilbage til middelalderen og blive uddannet som
munk eller nonne. Kan dit
barn lide rollespil, sang, fortællinger og leg, er sommerskolen en
oplagt mulighed.
Tilmeld på tlf. 75 62 56 38. Vi
sender gerne en folder med mere
info. Der optages maks. 30 deltagere.

Menighedsrådsmøder i Klostersogn
Torsdag den 26. juni og tirsdag den 12. august kl. 19.15
afholdes menighedsrådsmøder i Klostergården. Dagsorden for møderne vil være fremlagt på kordegnekontoret
samt på kirkens hjemmeside (www.horsensklostersogn.
dk), og referater fra møderne kan ses samme steder et par
dage efter de respektive møder. Møderne er offentlige.

Samtale med en præst

Hvad synes du om kirkebladet?
I sognene rundt omkring i Danmark bruges der en del midler
på at fremstille og udsende kirkeblade til borgerne.
Vi vil gerne høre, hvad du synes om det nuværende kirkeblad? Lever det op til dine forventninger? Kan noget gøres
anderledes?
Ring til redaktør
KIRK
René Høeg
EBL
Klost ADET
på 24 61 09 79 eller
ersog
n
send en e-mail
på: rwh@km.dk

Der er altid mulighed for at tale med en af sognets præster
om alt mellem himmel og jord.
Tag gerne kontakt til en af sognepræsterne: Hanne Henriksen
75 62 19 85, Peter Stentoft 75 62 19 83, René Høeg 24 61 09
79 eller korshærspræst Jakob Hjørnholm 24 84 34 26 eller
sygehuspræst Sisse Landert 79 27 44 44.
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Frivillig i Klostersogn?
Giv en hånd med!

Den in

dre fre

Hvis det er noget for dig at blive frivillig i Horsens Klostersogn, så tag gerne kontakt til en af sognepræsterne. Vi har
pt. brug for frivillige til ophængning af plakater i forbindelse
med arrangementer, og hjælp til gangbesværede borgere,
der behøver hjælp til og fra gudstjenester og arrangementer.
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Fælles sognekalender
 med  markerede arrangementer omtales yderligere på følgende sider.

JUNI
Torsdag den 5. juni kl. 19.30
IM Grundlovsfest med J.H. Olsen,
Århus, der taler over emnet: ”Menneskesyn, åndsfrihed og ytringsfrihed.
Lørdag den 7. juni kl. 11.00 i Vor Frelsers kirke: Orgelmatine
Kevin Laplante tager afsked med orglet
i Vor Frelsers kirke for en stund.
Søndag den 8. juni kl. 10.00 Højmesse
i Vor Frelsers kirke
Sidste højmesse inden kirken lukker for
restaurering.

Mødesteder
Luthersk Missionsforening:
Borgergade 19, st.
Indre Mission:
Emil Bojsens Gade 31.
Kirkeligt Samfund /
Grundtvigsk Forening i Horsens:
Klostergården, Havneallé 12A.

JULI

Musik ved
gudstjenester:

Ingen arrangementer

AUGUST
Lørdag den 2. august kl. 11.00 i
Getsemane kirke
Come, all ye songsters*

Søndag den 8. juni klokken 10: HØJMESSE
Cantica Børne- og ungdomskor medvirker og festliggør den sidste højmesse i
Vor Frelsers Kirke inden den lukker for
indvendig renovering.

Torsdag den. 14. august kl. 19.30
Opstart efter sommerferien IM

Koncerter
Lørdag den 7. juni klokken 11 i Vor Frelsers kirke: ORGELMATINÉ
Kevin Laplante tager en midlertidig afsked med orglet, inden det lukkes ned i forbindelse med den indre istandsættelse af Vor Frelsers Kirke.
Orgelperler af blandt andre J. S. Bach, Edward Elgar samt Charles Widors synfoni nr 5.
Lørdag den 2. august klokken 11 Getsemane kirke: COME, ALL YE SONGSTERS
Vor Frelsers Sogns ‘husensemble’ Cantica Consort har inviteret den svenske sopran Anna Nyhlin til Danmark på en
lille sommerturné. Anna har gennem studier i London,
Stockholm og Malmö specialiceret sig i barok sangteknik hos
lærere som Emma Kirkby, Nancy Agenta og Susanne Rydén.
Koncerten bærer titlen Come, all ye Songsters efter en arie
af Henry Purcell, og indeholder desuden kantaten Domine,
Dominus noster af den franske komponist André Campra,
Michel Montéclairs kantate Le Depit généreux samt arier
og kammermusik af Georg Friedrich Händel.
Cantica Consort er Hanne Tolbøll, blokfløjte, Helene Jerg, cello og Nicolai Nielsen,
cembalo.

Kirkebladet

Kirkebladet udgives af menighedsrådene. Bladet udkommer fire gange årligt
(d. 1. i mdr. marts, juni, september og
december).
Oplaget er på 15.459, og bladet er fælles
for Klostersognet og Vor Frelsers Sogn.
Ansvarshavende redaktør er:
Sognepræst René Høeg, Havneallé
12 A, 8700 Horsens, tlf. 24 61 09 79.
E-mail: rwh@km.dk.
I redaktionen desuden:
Birthe Rasmussen, Anja M. Elm og
Bent Riis.
Sats/Tryk: Grafisk Horsens A/S.
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Højskoleformiddage

Klosterkirkens Vokalensemble

Det er populært at følge sognekirkernes tilbud om højskoleformiddage. Og der er plads til, at flere kan deltage. Klostersognet og Vor Frelsers sogn byder hver på et forløb med 12
folkelige foredrag.
Sæsonen strækker sig fra september til og med marts, og
arrangeres i samarbejde med FOF Rosing Ræderske, som
giver nærmere information om program, pris og tilmelding
på tlf. 76 25 89 88.

Søger du nye sangmæssige udfordringer?
Klosterkirkens Vokalensemble er kirkens
koncertkor med ca. 20 medlemmer. Koret
holder korprøver i Klostergården tirsdage
kl. 19.10 til 21.45. Koret optager løbende nye
medlemmer, men det er naturligvis optimalt at begynde ved
sæsonstart i august eller januar. Første korprøve efter sommerferien er tirsdag den 12. august, og man kan se frem til at
synge barok-kantater i november, 2-3 julekoncerter og i foråret
2015 Johann Sebastian Bachs berømte ”Johannespassion”.
Koret søger en god tenor eller to. God sangstemme er en forudsætning for optagelse og et vist nodekendskab en fordel. Sangerne
skal være indstillet på at prioritere korprøverne højt. Til gengæld
betales der ikke kontingent, og der er tilbud om gratis sangundervisning for kormedlemmer under Klosterkirkens Sangskole
ved den professionelle sangpædagog Helenemaria Christensen.
Endvidere er der garanti for munter og hyggelig atmosfære.
Kontakt korleder Michael Hvas Thomsen på tlf.: 40 97 87
48. Besøg også vores hjemmeside: www.vokalensemble.dk

Korstart
Cantica-korene ved Vor Frelsers kirke begynder igen efter
sommerferien. Vor Frelsers Kirke har en lang tradition for at
arbejde med korsang for bøn og unge. Korene arbejder med
klassisk korsang og medvirker ved koncerter, musikgudstjenester og højmesser i Vor Frelsers Kirke – cirka en gang om
måneden. Korene tager også ud til stævner og koncerter i
ind- og udland. Ungdomskoret skal i efteråret synge koncerter i Bruxelles, mens børnekoret i foråret håber på at komme
med til et stort nordisk korstævne i Sverige. Cantoriet har i
den forgangne sæson sunget to store værker for kor, solister
og orkester, man optræder også a cappella.
Cantica-korene er åbne for alle i hele Horsens og ledes af kirkens organister. Cantica er en forening og det koster 250 kr.
halvårligt at være med. Nærmere information på www.cantica.dk
eller tlf. 75 61 25 05 (læg gerne en besked).

Det dufter lysegrønt af græs
i Lunden Anden pinsedag
Igen i år arrangeres der fælles gudstjeneste i Lunden Anden
pinsedag, mandag 9. juni kl. 10, for alle i Horsens Provsti.
Gudstjenesten ledes i år af René Høeg, Hanne Henriksen
(begge Klostersogn), Anne Assenholt (Torsted) og Tine Frisenette (Hansted/Lundum).

OPSTART:
- Cantica Børnekor for børn i 3-6. klasse: tirsdag den 12.
august kl. 15.30-17.30 (tidspunktet er med forbehold på grund
af folkeskolereformen)
- Cantica Ungdomskor fra 7. klasse og op: onsdag den 13.
august kl. 16-18.30.
- Vor Frelsers Kirkes Cantori (kirkens voksenkor), torsdag den
4. september kl. 19-21.30
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For nogle år siden fik sognepræst Hanne Henriksen den
gode idé at holde morgensang i Klosterkirken hver onsdag
formiddag klokken 10. De tre sognepræster skiftes til at lede
morgensangen.

Morgensang i Klosterkirken
- er blevet en temmelig god vane
Af Gerda og Ole Glistrup

Vi er typisk samlet en 15-20 mennesker. Kirkeklokken har
ringet og klokken er 10. Kirkens dygtige organist, Karl BechLarsen, spiller præludiet, og derefter rejser vi os og synger
den første salme. Man synger nemlig så godt, når man står
op. Herefter læser præsten en tekst. Det seneste års tid har
det været tekster fra ”Og de begyndte at være glade” (Forlaget
Aros, 1989) af Rudolph Arendt. Efter tekstlæsningen synger
vi endnu en salme, beder en bøn, og der afsluttes med velsignelse og postludium.
Nu går vi så over i Klostergården, hvor der er kaffe eller the
og et rundstykke for 10 kr. Ved bordet går snakken livligt. Når
klokken nærmer sig 11, synger vi ”Gå da frit enhver til sit”, og
det gør vi så. Og når vi nu er nede i byen, er det passende
at få gjort sine indkøb på vejen hjem.

Gerda og Ole Glistrup

Du skulle også prøve at komme med til morgensang, det
kunne godt gå hen og blive en vane, og vi har plads til mange.
Det er hver onsdag kl. 10 (dog ikke i juli måned).
På gensyn.

Det er onsdag, og klokken nærmer sig 10. Vi er i god tid,
og går op og sætter os i Klosterkirkens smukke kor med de
gamle munkestole. Det er mærkeligt at tænke på, at her på
samme sted sad franciskanermunkene for cirka 600 år siden
til de lange messer.

Natkirken er også din kirke
Kom og vær med!
Natkirken er et
frirum, dit rum,
din Kirke – første
fredag i måneden
kl. 20.00 til 23.00.
Natkirken i Horsens foregår normalt i Vor Frelsers
Kirke, men kirken
skal
restaureres
indvendigt, hvorfor natkirken holder flyttedag for en
stund. Fra fredag
den 4. juli foregår natkirken derfor i Klosterkirken, men
ellers er der ingen ændringer.
Natkirkepræst Anette Foged Schulz er, sammen med andre
præster i provstiet, til stede. Der er mulighed for en samtale
med en præst, meditation og bøn, at tænde et lys i lysgloben
eller læse en bog i læsehjørnet. Man kan få en kop kaffe og
the eller en snak med andre i natkirken. Hver gang er der
mulighed for at deltage i nadverandagten, ligesom der er
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FDF Horsens 1. kreds (Vor Frelsers Sogn)
Kontaktperson: Elsebeth Dige, tlf. 7564 0866.
Mødested: Samsøgade 16.
FDF Horsens 2. kreds (Klostersogn)
Kontaktperson: Ole John Nielsen, tlf. 7561 3039.
Mødested: Torvet 4.
FDF Horsens Musik (Sønderbro Sogn)
Kontaktp.: Flemming Bøgballe, tlf. 7565 4616.
Pigespejderne i Horsens, de grønne pigespejdere
Kontaktperson: Susan Skytte, tlf. 2962 5852.
Mødested: Spejderhuset, Fabrikvej 12.
KFUM-spejderne
Kontaktperson: Jesper Brandt, tlf. 2163 6160.
Mødested: Spejderhuset, Fabrikvej 12.
Hjemmeside: www.horsensspejder.dk
Både for piger og drenge.
KFUM & K
Kontaktperson: Berit Rasmussen, tlf. 7625 8878.
Mødested: Jyllandsgade 1A, tlf. 7562 1220.
Y’s Men’s Club
Kontaktperson: Thorkild Kay, tlf. 7564 2844.

mulighed for at lytte til musik eller oplæsning, og ikke mindst
er der tid og ro til at sidde i stilhed.

Indre Mission
Kontaktperson Kurt Nielsen, tlf. 7563 0304.
Mødested: Emil Bojsens Gade 31.

SAMTALE I NATTEN - OM ALT MELLEM HIMMEL OG JORD.
Der vil også være mulighed for at deltage i et reflektorium,
hvor man kan få mulighed for at samtale med andre om
alt mellem himmel og jord af eksistentiel, kristelig, dogmatisk, bibelsk eller gudstjenestelig karakter. Samtalen kan tage
udgangspunkt i en bibeltekst, et digt, en tanke, et ritual, et
spørgsmål eller måske en kort film, vi ser sammen.

Indre Missions Ungdom
Kontaktp.: Andreas Smalbro, tlf. 5150 4217.
Mødested: Emil Bojsens Gade 31.
Luthersk Missionsforening
Kontaktperson: Chr. Lønbæk, tlf. 7658 7171.
Mødested: Borgergade 19, stuen.

Kom og vær med!

Grundtvigsk Forum Horsens
Kontaktpersoner: Hanne Henriksen, tlf. 2461 0966
el. René Høeg, tlf. 2461 0979.
Mødested: Klostergården, Havneallé 12A.
Ydre Mission
Kontaktperson: Niels Peter Rasmussen,
tlf. 7564 1478.
Kirkens Korshær
Varmestuen. Fugholm 4-6, tlf. 7561 3977.
Korshærsleder: Pia Bjørnhart.
Korshærspræst: Jakob Hjørnholm.
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Indre fred - gennem stilhed
Af natkirke- og studenterpræst Anette Foged Schultz
i kirken og satte sig der en times tid hver
dag. I stilhed?

”Stilhed er farligt!” sagde provsten til
mig, da jeg for år tilbage præsenterede
ham for mit ønske om at uddanne mig i
meditation. Mit argument var, at jeg var
nødt til at få erfaring med meditation
på egen krop, for at kunne komme vor
tids spirituelt søgende i møde og have et
fundament at stå på i mødet med dem.

”Prøv at lægge mærke til, hvad der sker
i din krop”, sagde min åndelige vejleder
til mig, da hun skulle lede mig gennem
daglige bibelmeditationer i stilhed på et
retrætested i England. Jeg satte mig ned
i kirken og var stille. Forsøgte at blive
stille. Stilheden har hårde odds. Den er
I dag ser jeg bøn og meditation som forop imod tankerne. Strømmen af tanker,
bundne kar, og synes, at vi som folkekirke
der konstant opstår i mig og ”tager mig
står mærkeligt på bar bund i forhold til
med” eller jeg ”følger efter” dem. Tanker
mennesker, der kommer til kirken og som
væk fra her og nu og ind i fremtiden eller
måske i årevis har haft stilhed og mediAnette Foged Schultz
tilbage i fortiden. Tankerne kommer og går,
tation som ritualer i deres liv.
og hvis ikke vi er opmærksomme på det, tager de os med. Væk
til et andet sted. Væk fra nærværet her og nu.
Den farlige stilhed?
Ja, man skulle tro, at stilheden er farlig, når man ser på, hvor
Jeg kan nogle gange sidde stille meget længe uden at finde en
meget vi gør for at undgå den. Hvor meget støj, vi omgiver os
indre fred, hvis jeg ikke er opmærksom på det. Jeg skal have
med i vores daglige liv. Konstant støj og konstant aktivitet. Det
et fokus i stilheden. Et fokus, som jeg igen og igen kan vende
er farligt at blive stille! Der kan ske dét, at vi i stilheden pludtilbage til. Slippe tankerne, der ”tog mig med” og vende tilbage
selig kan mærke os selv. Jeg tror, at det er os selv, vi flygter fra,
til fokus. Lade tankerne gå deres egne veje og selv blive her.
når vi undgår at blive stille. Hvad ville den enkelte ikke kunne
Hvor jeg er lige nu.
mærke, hvis han eller hun valgte at slukke for computeren eller
mobiltelefonen? Undlod at tænde for fjernsynet? Måske gik hen
Denne dag på retrætestedet i England, var det fokus, jeg havde
fået givet: ”Læg mærke til, hvad der sker i din krop”. Det første,
jeg lagde mærke til, da jeg havde siddet en tid i kirken, var mit
åndedrag. Jeg trækker vejret ind og ånder ud. Igen og igen. Det er
sådan en smuk tanke, at jeg i åndedraget er dybt forbundet med
Guds Hellige Ånd. Han har ”tænkt mig og formet mig”- min krop
og mit sind. Præcis som jeg er, vil han have mig! Han har tænkt
og formet mig, blæst livsånde i mine næsebor, givet mig ben at
gå på, sat mig ind i verden og hér går jeg nu, på min vandring
mellem fødsel og død. Hér går jeg helt indtil ”min verdens ende”,
hvor Gud ved sin Ånd drager mig hjem til sig igen. Hvert øjeblik
på livsvandringen bliver jeg givet liv gennem åndedraget, Guds
Hellige Ånd. Hvert øjeblik forbundet med min skaber! Jeg kan
høre åndedraget! Det store verdensomspændende åndedrag,
som jeg er en del af. Først lægger jeg mærke til åndedraget. Lidt
efter bliver jeg opmærksom på hjerteslaget. Og tænker på ord fra
bibelen: ”Jeg har formet dig i jordens dyb. Vævet dig i moders
liv.” Jeg sidder i stilheden og lader mig bære af åndedraget. Bære
af ordene. Finder et øjeblik ind i stilheden. Ind i bare at være,
inden jeg igen begiver mig ud i det pulserende liv. Nu med en
ro i sindet, som gør mig godt.
Foto: Anja Elm

Stilhed er ikke farligt. Stilhed er helende! For sind og krop.
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Usikker fred - portræt af en kristen flygtning
Af sognepræst Anja Elm
fandt os hellere i ydmygelserne for at undgå yderligere ballade.
Jeg kan stadigt huske den væmmelige følelse af at måtte vente
på, at det varme spyt, der havde ramt min kind, blev koldt. Først
når ingen så det, kunne det tørres væk”.

I det Gamle Testamente findes i Esajas’ bog er par vers om den
tilstand, der vil opstå, når Gud er blevet alt i alle og nådens tid har
slået igennem med evighedens gylden-år og ret og fred og glæde.
En slags universal fredstid, hvor der hverken er krig, uenighed,
elendighed eller tænders gnidsel mere. Ulven skal bo sammen
med lammet, står der, og panteren ligge sammen med kiddet.
Koen og bjørnen bliver venner. Spædbarnet leger ved slangens
hule, og det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul.

De hentede far
“Vi var ikke som alle de andre. Vi var kristne. Vi voksede op
i en lille provinsby, hvor langt de fleste var muslimer. Mine
forældre gav os børn navne, som ikke skilte sig ud. Jeg hedder
endda Najya, som er meget almindeligt i Islam. Men vi blev set
på som anderledes, og vi mærkede det også. Nogle ville ikke
hilse på os og andre chikanerede vores gudstjenester. En gruppe
konservative islamister styrede det meste i min hjemby. Min far
ville ikke finde sig i den behandling, vi fik. Han strittede imod og
råbte op, men det skulle han aldrig havde gjort, for en dag kom
de og hentede ham, og vi har ikke set ham siden. Så besluttede
vi os for at flygte ud af landet, for vi var blevet truet med, at vi
ville blive de næste. Min farbror hjalp os med at komme væk
sammen med 15 andre kristne”.

Men sådan er det ikke nu! Man burde kunne leve i fred og fordragelighed, men det kan være svært. Og det er svært mange
steder. Forskellige religiøse overbevisninger er ofte årsag til splid,
og desværre også fysisk kamp og tumult.
Fremmed i et eget land
Hvordan er det at vokse op og leve i et land, hvor man ikke
kan være tryg på grund af den religiøse overbevisning, man
har? Hvordan er det at gå i fare, hvor man går? Hvordan er det
at være forfulgt?
Det ved Najya noget om. Hun er vokset op i mellemøsten, et sted
hvor det var svært at være kristen. Najya er 33 år, og har boet
i Danmark siden 1998. Hun kom hertil som det, der betegnes
religiøs flygtning, efter af være blevet drevet på flugt fra sin hjemegn. Sammen med sin mor og tre brødre rejste hun de mange
kilometer, kom først til Tyskland og efterfølgende til Danmark.

Mærket for altid
Najya har en hård tid i bagagen og mange ubehagelige minder.
Men hun er ikke vred. “Jeg går ind for religionsfrihed. Jeg ville
bare sådan ønske, at vi kunne leve dør om dør, uden at det gav
problemer. Men det kunne vi ikke, der hvor jeg boede. Det er
en skam”, og hun fortsætter ”Jeg glemmer aldrig dengang. Jeg
glemmer ikke dem, der angreb min tro, og ødelagde min tillid
og min tryghed. I Danmark har jeg oplevet, at det kan være
anderledes, at det er okay, at vi ikke ser ens på alting, heller ikke
religion. Men mine oplevelser har gjort, at jeg aldrig bliver helt
tryg ved at sige højt, at jeg er kristen. Jeg har ikke lyst til at skilte
med det. I bund og grund vil jeg bare gerne have lov til at være
i fred med den tro, jeg har”.

Når varmt spyt bliver koldt
“Jeg boede et sted, hvor vi kun var meget få kristne”, fortæller
Najya, der ikke har lyst til at oplyse sit efternavn eller stå frem
på et billede. “Jeg oplevede dagligt at blive råbt ad og spyttet
på, og mine brødre blev tit slået og sparket på vej til skole. Vi
lærte, at det kun gjorde det hele meget værre, hvis vi svarede
igen eller viste, at vi var forulempede. Så det gjorde vi ikke. Vi

Najya, som ikke ønsker at stå frem med
sit ansigt, er flygtet til Danmark, fordi hun
drømte om at leve i et frit land med plads til
religiøs mangfoldighed.
Fotos: Anja Elm
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Fred, hvor der ingen fred er
Af Ole Brehm Jensen
Allerede på Bibelens
første sider udrulles
menneskelivets helt store
gåde, nemlig at dét, der i
udgangspunktet var såre
godt, faktisk endte med at
være rigtig skidt. Det, der
i udgangspunktet var idel
fred og glæde, endte med
angst, sorg og smerte,
skyld og skam. Og der
er ingen vej tilbage. Så
blev menneskets vej da
vejen fremad, hvor menOle Brehm Jensen. Foto: Bent Riis.
nesket – mand og kvinde
– måtte søge den tabte fred. I rastløs vandren fremad søgte man
da det tabte paradis, men man fandt det ikke. Mennesket blev en
Ahasverus, den evigt vandrende, som kun i vandringen finder en
slags lise for sin forpinte sjæl. Så snart standsningen indfinder sig,
melder rastløsheden, uroen, pinen sig igen. Og så må man igen
vandre, men man finder ikke det, man vandrer efter.

snigende bagfra. Det kan godt være, der går et par dage, men
så må man af sted igen. Det gælder både i direkte og overført
betydning. Sagen er, at mennesket ikke kan finde fred for sig selv
med sig selv i sig selv. Der er ingen fred at finde og ingen fred at
ankomme til. Heller ikke selvom man kalder det pilgrimsvandring.
I stedet for at gå, kan man jo også snakke. Og så længe, man
snakker, er man fri for at lytte. Lytte til uroen i sit eget indre.
Og så snakker man da. Snakker og snakker – gerne med en
psykolog, og det hjælper da også. Men så snart, man tier stille,
og tavsheden og stilheden indfinder sig, er man lige vidt, og så
må man snakke igen. Det kan godt være, der går en tid. Der er
teknikker, man kan lære at ty til, men det holder ikke. Når den
onde ånd er uddrevet, og huset er fejet og prydet, så går der en
tid, hvor man kan glæde sig over pænheden, men efter en tid
vender den onde ånd tilbage og denne gang med syv ånder,
værre end den selv. Det er stadig skylden og skammen og med
dem angsten, der hemmeligt rumsterer og banker på, thi der er
i ethvert menneske noget, der ikke kan åbenbares.
Skylden og skammen er ikke to forskellige ting. Skylden og
skammen er for- og bagside af samme sag. Skylden vender udad
mod andre mennesker. Skammen vender indad. Skylden kan,
om ikke andet så teoretisk -, lægges frem og tilgives, men det
forhindres af skammen, hvis skylden er alvorlig nok. Skammen
holder skylden indesluttet. Det er derfor skammen er refleksiv:
Det hedder at skamme ”sig”. Skammer sig, det er noget, man
gør med sig selv hemmeligt i sindets dyb. Man skammer sig, og
skammen vogter over skylden, som forbliver indesluttet. Men
skammen og den indesluttede skyld kan vokse og vokse og til
sidst eksplodere, som det sker i Susanne Biers rent ud geniale
film ”Brødre”. Filmen er (blandt andet) et yderst præcist studie
af skammen og den dæmonisk indesluttede skyld.
Ovenstående er noget, alle mennesker kender til, og anledningen
kan være fra det mindste til det største. Det kan godt være, man
giver det andre ord eller slet ikke giver det ord, men ikke desto
mindre er det noget, alle kender fra sig selv. Det er dog underligt
uforklarligt, at man ikke magter det gode, som man egentlig
gerne vil: Sandheden, godheden, ærligheden, kærligheden. Men
til gengæld kun alt for godt magter det onde, som man egentlig
ikke vil: Løgnen, fortielsen, forstillelsen, de gode miner til det
slette spil – o.s.v. Og det er da besynderligt, at der ikke findes
nogen løsning på det. Gik alle psykologer frem på rad og med
dem alle læger og coach´er, de mægted ej den mindste flig at
løfte af livets gåde.
Det er lige præcis derfor, Gud blev menneske og bragte mennesket til standsning.
I juleevangeliet (Lukasevangeliets kapitel 2), lyder englesangen fra
himlen i den gamle oversættelse: ”Ære være Gud i det højeste!
Og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag.”

Det er synden, vi skal have fat i. Synden nærmere bestemt
som skyld og skam. Altid disse to, skyld og skam. Skylden som
kommer af, at der var noget, man skulle, som man ikke gjorde.
Og noget, man ikke skulle, som man alligevel gjorde. Man skulle
sandheden, godheden, ærligheden, kærligheden, men man fandt
sig selv i forstillelsen, fortielsen, løgnen, de halve sandheder,
kompromiserne, de nemme løsninger, bekvemmeligheden.
Undertiden fandt man sig selv i den fuldbyrdede ondskab. Man
manglede modet til sandheden og godheden. Vi er ved selve
skævheden i fundamentet. Angsten, der gnaver hemmeligt.
Angsten for hvad? Ja, man ved det ikke. Angsten, som bare er
der. Angsten for det gode, som er lagt værre og langt dybere
end angsten for det onde. Her er det fremstillet i al abstrakthed,
men i den enkeltes eksistens er det pinligt konkret.
I den daglige trummerum ytrer det sig som ubehaget, uroen,
bekymringen, som er underligt uforklarlig. Det, at man ikke
kan finde hvile i sig selv. Det, at man ikke kan finde fred med
sig selv. Eller fred i sig selv. Det er skylden og skammen og med
dem angsten, der hemmeligt rumsterer og banker på. Og så må
man på ”vandring” igen, thi der er stadig ingen vej tilbage. Og
så længe, man ”vandrer”, kan man holde den gående.
Vist er det, at man kan gå sig fra mange tunge tanker. Vist er det,
at man i vandringen kan lægge megen angst bag sig, og gå sig
fra megen ubestemmelig uro og rastløshed. Der er noget rent
fysisk i det. Men så snart man står stille, kommer uroen igen,
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Kristi Ansigt, Lene Melchiorsen 2005.

I den nye oversættelse fra 1992 lyder englesangen: ”Ære være Gud
i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag”.
Den nye oversættelse er den bedste både tekstmæssigt og teologisk, fordi den præciserer, at den fred, der er tale om, er en
”tilsagt” fred. Det forkyndes for jordens mennesker, at de har
Guds Fred, fordi de har Guds Velbehag, sådan som de er.
Der er ingen fred, hverken på jorden eller i mennesker, og de to
ting hænger sammen: Der er ingen fred på jorden, fordi der ikke
er fred i mennesker. Hvor freden skulle være, er der kun ufred
både indadtil og udadtil. Hvor Paradis skulle være, er der en jammerdal. Det er nu engang menneskenes gådefulde eksistensvilkår.
Men Gud siger fra allerhøjeste sted, at det på sin vis er i orden,
fordi hán er født, i hvem der gives fred på jord. Hans fred er en
tilsagt fred: Han siger til hver enkelt lille forpinte sjæl på denne
jord, at det er i orden med al din skyld og skam og uro og angst
og bekymring. Du må leve med det, bære på det, kæmpe med

det, så længe du lever. Der findes ingen patentløsninger, men du
har intet at frygte. Du kan trygt overgive dig til det liv, der hver
dag kommer til dig og leve som om alt, var i skønneste orden.
Der er gjort fyldest. Regnskabet er gjort op. En anden har gjort
dét for dig, som du ikke kan selv.
Evangeliet løser ikke den gordiske knude, men det hugger den
gordiske knude over.
Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden:
Fred til at stride vor strid med mod,
Fred til at vente på enden god.
Højt under medbør og dybt i sorgen:
Fred for både i går og i morgen.
Hostrup (DDS 129)
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KLOSTERKIRKEN

GUDSTJENESTER
JUNI

JULI

Søndag den 1.
6.s.e. påske
Kl. 10.00
René Høeg

Søndag den 6.
3.s.e. trin.
Kl. 10.00 Hanne Henriksen

Søndag den 3.
Kl. 10.00 Peter Stentoft

Søndag den 8.
Pinsedag
Kl. 10.00 Hanne Henriksen

Søndag den 13.
Kl. 10.00 René Høeg

4.s.e. trin.

Søndag den 10.
8.s.e. trin.
Kl. 10.00 Peter Stentoft

Mandag den 9.
Anden pinsedag
Kl. 10.00 Gudstjeneste i Lunden

Søndag den 20.
Kl. 10.00 René Høeg

5.s.e. trin.

Søndag den 17.
9.s.e. trin.
Kl. 10.00 Hanne Henriksent

Søndag den 15.
Trinitatis søndag
Kl. 10.00 René Høeg

Søndag den 27.
Kl. 10.00 René Høeg

6.s.e. trin.

Søndag den 24.
10.s.e. trin.
Kl. 10.00 Hanne Henriksen

Søndag den 22.
Kl. 10.00 Peter Stentoft

AUGUST

1.s.e. trin.

Søndag den 29.
2.s.e. trin.
Kl. 10.00 Hanne Henriksen

Søndag den 31.
Kl. 10.00 René Høeg

7.s.e. trin.

11.s.e. trin.

Kirkebilen

Søndag den 1.
6.s.e. påske
Kl. 10.00
Peter Stentoft

Søndag den 6.
3.s.e. trin.
Kl. 08.30 Hanne Henriksen

Søndag den 3.
Kl. 08.30 Peter Stentoft

Søndag den 8.
Kl. 10.00 René Høeg

Pinsedag

Søndag den 13.
Kl. 08.30 René Høeg

4.s.e. trin.

Søndag den 10.
8.s.e. trin.
Kl. 08.30 Peter Stentoft

Mandag den 9.
Anden pinsedag
Kl. 10.00 Gudstjeneste i Lunden

Søndag den 20.
Kl. 08.30 René Høeg

5.s.e. trin.

Søndag den 17.
9.s.e. trin.
Kl. 08.30 Hanne Henriksen

Søndag den 15.
Trinitatis søndag
Kl. 08.30 René Høeg

Søndag den 27.
Kl. 19.30 René Høeg

6.s.e. trin.

Søndag den 24.
10.s.e. trin.
Kl. 08.30 Hanne Henriksen

Søndag den 22.
Kl. 08.30 Peter Stentoft

1.s.e. trin.

Søndag den 31.
Kl. 19.30 René Høeg

7.s.e. trin.

11.s.e. trin.

LINDEHØJ

Søndag den 29.
2.s.e. trin.
Kl. 19.30 Hanne Henriksen
Tirsdag den 17.
Kl. 14.00 i Pejsestuen
ved Peter Stentoft

Andagt**

Tirsdag den 15.
Kl. 14.00 i Pejsestuen
ved René Høeg

Andagt**

Tirsdag den 19.
AFLYST

Andagt**

** Efter andagten i Pejsestuen er der
andagt i Drivhuset ca. kl. 14.45
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kører hver søndag. Ring til kordegnekontoret, tlf. 75 62 56 38, senest fredagen før og aftal nærmere om afhentningen.

