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nyt fra
kirkegården

Af Hans Christian K. Pedersen

Den milde vinter betød, at vi var godt med
alle steder, men så kom Coronaepidemien
og vendte det hele lidt på hovedet. Selv
om vi kun var sendt hjem fra arbejde et par
uger, mærkes det alligevel, når alle mand
mangler på kirkegården. Vi er dog igen ved
at være godt med, og som planlagt plantes
sommerblomster ud inden Grundlovsdag.
Ved Tjæreborg Kirkegård gøres det nu
nemmere for besøgende til plæneafdelingen, at vide hvad der må sættes ved mindepladerne i græsset. Der er nu opsat et skilt,
hvor der står ”Der må lægges eller sættes
afskårne blomster på mindepladerne i de
dertil beregnede nedgravede vaser. Anden
udsmykning tillades ikke”. Dette skal overholdes i henhold til kirkegårdens vedtægt.
Det anbefales, at vedtægterne for kirkegården læses, inden man vælger et gravsted. Her kan findes alle specifikke bestemmelser og almindelige ordensregler,
som er gældende på kirkegården. Det
kunne fx være regler om udsmykning. Bemærk reglerne kan variere fra en kirkegård til en anden. Hvis du vil vide mere,
kan du gå til Tjæreborg Kirkes hjemmeside: www.tjæreborgkirke.dk og vælge linket ”om kirken” og dernæst vælge ”kirke-

På Befrielsesaftenen den 4. maj var der i anledning af 75 års jubilæet for Befrielsen
planlagt såvel gudstjeneste som sangaften i
Tjæreborg kirke og sognehus. Begge dele blev
desværre aflyst. På billedet ses en buket i
farverne fra det armbind, modstandsfolkene
bar i dagene efter Befrielsen. Buketten var
lagt på den faldne frihedskæmper Hans Silas
Nielsens grav i Tjæreborg.
gården”. Her er der mulighed for at læse
kirkegårdsvedtægten, og man kan desuden se takstoversigten for 2020, hvor de
gældende beløb, der skal betales for brugsret til gravsteder og vedligeholdelse mm.,
er angivet.
Rigtig god sommer
Kirkegårdspersonalet
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Nyt fra
rådene

Af Inger Moltesen Fogh og
Johannes J. Sidelmann
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Coronaepidemien har præget vores liv
siden midten af marts, og epidemien lukkede også vores kirker. Men omsider Kr.
Himmelfartsdag, torsdag den 21. maj kunne vi igen gå til gudstjeneste, og i dagens
anledning var kirkerne pyntet ekstra fint
med buketter af forårets blomster på alle
kirkestole. Jens Jermiins Kr. Himmelfartsprædiken bringes på side 8-11.
Epidemien har som bekendt også haft stor
indflydelse på konfirmationerne, minikonfirmandundervisningen og de øvrige
aktiviteter, der foregår i kirkerne og Sognehuset. Menighedsrådene er glade for
den kreativitet og fleksibilitet, der er udvist fra kirkernes personale i den forbindelse. En særlig tak skal gå til Anne-Dorthe
Wagner, Peter Søgaard og Jens Jermiin.
Det lykkedes at få forårets minikonfirmandforløb afsluttet i små hold og på ordentlig vis, som det fremgår af AnneDorthe og Peters artikel side 6-7.
Afviklingen af forårets konfirmationer var
en anden større udfordring. Da det stod
klart, at konfirmationerne ikke kunne afvikles som planlagt, meldte Peter Søgaard
og Jens Jermiin straks nye datoer ud, og
lørdag den 20. og søndag den 21. juni,
samt lørdag den 19 september afholdes
konfirmationerne. Takket være præsterne
fleksibilitet og kvikke planlægning lykkes

Leo Schmidt.
det at få de unge mennesker konfirmeret
i hold på fire eller fem. Vi håber, at alle er
tilfredse med forløbet, og at alle får en
rigtig god dag på trods af Corona-besvær
og ændrede datoer. Peter Søgaard skriver
mere om konfirmationerne på side 11, og
tidspunkterne for konfirmationerne kan
ses i gudstjenestelisten side 24.
Farvel til trofaste medarbejdere
Tjæreborg Kirke har sagt farvel til to meget
trofaste medarbejdere. Kirketjener Marie
Andersen, der efter mere end 24 års tjeneste, valgte at gå på pension den 30. april.
Maries afsked blev markeret ved en lille
reception med bare 10 deltagere. Marie
havde fortjent en stor afskedsreception,

men også her blev vi begrænsende af Coronaepidemien.
Kirketjenervikar Leo Schmidt fratræder
sin stilling med udgangen af juli måned.
Leo har været ansat ved kirken i mere end
41 år. De første mange år som kirkens
meget kyndige graver og de senere år som
kirketjenervikar. Leo har udfyldt begge
funktioner med stor loyalitet og faglig dygtighed og med den pli, som det kirkelige
arbejde fordrer.
Tjæreborg Menighedsråd vil her rette en
stor og varm tak til Marie og Leo for deres
enestående og trofaste arbejde for Tjæreborg Kirke. Det er ingen hemmelighed, at
de begge har nået pensionsalderen for
mere end 10 år siden. Vi ønsker dem begge et godt og langt otium.

Marie Andersen.

Lisbet Hansen.

Turi Malmø.

Velkommen til nye medarbejdere
Lisbet Hansen ansættes som kirketjener
ved Tjæreborg Kirke den 1. juli 2020. Hun
kommer fra en stilling som graver/kirketjener ved Folding Kirke, og har tidligere
været gravermedhjælper ved Gørding
Kirke. Lisbet Hansen er 57 år gammel og
uddannet blomsterdekoratør. Hun ansættes i en 37-timers stilling.
Turi Malmø ansættes som kirketjener vikar pr. 15. juli 2020. Hun er ansat som
afdelingsleder ved Kulturskolen i Esbjerg,
men går på nedsat tid pr. 1. august. Turi
Malmø er 59 år gammel, uddannet skuespiller og cand. phil. i dramaturgi, og hun
har et godt kendskab til kirkeligt arbejde.
Hun ansættes i en 8-timers stilling.

Menighedsrådet byder Lisbet Hansen og
Turi Malmø velkommen. Vi ser frem til et
godt og forhåbentlig langvarigt samarbejde.
Efterårets arrangementer
Under normale omstændigheder ville nye
hold med babysalmesang og “strikkedamer” starte efter sommerferien, ligesom
korene ville begynde at øve. Corona-krisen
medfører, at vi desværre ikke kan melde
datoerne for disse arrangementer ud. Vi
håber på mere normale forhold til efteråret. Der informeres via hjemmesiden
www.tjæreborgkirke.dk og på kirkens facebookside, så snart vi kender tidspunkterne for efterårets aktiviteter.
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Mini-konfirmander 2020

Af Anne-Dorthe Wagner og
Peter Søgaard
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I lighed med gudstjenester og alle andre
kirkelige møder og arrangementer, blev
der også lukket ned for undervisning af
minikonfirmander midt i marts måned.
Mini’erne var ellers lige ved at være i mål
med deres flotte billeder af påskens begivenheder, som de blot to uger efter nedlukningen skulle have præsenteret ved
gudstjenesten i kirken og den efterfølgende fernisering i Sognehuset. Men alting gik pludselig i stå, og ingen vidste
hvornår vi kom igang igen.

Heldigvis betød genoplukningen af kirken
og Sognehuset 18. maj, at der også blev
mulighed for at mini’erne kunne vende
tilbage og færdiggøre deres billeder. Der
var derfor stor gensynsglæde, da vi bød de
første hold velkommen den sidste uge i
maj, og børnene havde rigtig meget at
fortælle om, da de igen kunne være sammen om kage, saft, fællessang og maling.
Men altsammen skulle selvfølgelig foregå
på afstand af hinanden, med god håndhygiejne og højst 8 deltagere ad gangen, så
vi ikke blev for mange. Men mini’erne var

allerede i god træning fra skolen, hvor de
den sidste månedstid var blevet vænnet til
den nye virkelighed. Alting forløb derfor
helt uden problemer, billederne blev færdiggjort og i kirken blev der optaget en
lille video, hvor hver af børnene læste den
læsning, de skulle have læst ved afslutningsgudstjenesten med deres familier.
Således sluttede vi - med to og en halv
måneds forsinkelse - dette års hold minikonfirmander. Et højst usædvanligt forløb,
der helt sikkert vil blive husket mange år
frem i tiden både af børn og voksne. Men
et forløb, der har været en ligeså stor
glæde og fornøjelse for os som alle de
foregående år. Det skal der heldigvis mere
end en Coronavirus til at lave om på.
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I fraværet
blev kirken
synlig som
aldrig før
Prædiken ved kirkens genåbning
Kristi Himmelfartsdag 2020

Af Jens Jermiin Nielsen
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Det har gennem det seneste par måneder
med lukkede kirker været en særegen,
men også glædelig oplevelse som præst
at erfare, hvor mange der savnede kirken
nu, mens den har været lukket pga. af
faren for Corona-smitte. Meget bemærkelsesværdigt er stort set al kritik af folkekirkens normale tilstedeværelse og funktion forstummet. Reaktionerne har været
mange forskellige, men fælles i bekymringen over fraværet af kirken:
Brudepar tripper utålmodigt og må foreløbig leve med, at forventningens glæde
er den største. Selvom det trækker ud med
at kunne komme i kirken, så er den her
stadigvæk. Huset er ikke væltet, det står
her immervæk og venter med stoisk ro og
en tusindårig lang historie, der har rummet det, der er værre end det, vi oplever
nu. Kommer tid, kommer råd! – Ja, det
kan jeg jo let stå at sige til de forældre, der
står på spring med et barn til dåb, og som
synes, det er noget underligt noget måske
at skulle til at navngive sit barn før dåben,
for det har vi nu aldrig gjort i vores familie.
På denne måde er alt det, der er svært for
mange at sætte ord på, kommet op til
overfladen: Kirken som garant og selvføl-

gelighed i tro, traditioner og vaner er pludselig i sit tilsyneladende fravær blevet synlig som aldrig før.
Vanlige kirkegængere har i sagens natur
savnet deres plads i kirke og gudstjeneste.
Nogle har manglet at høre kirkeklokken
søndag morgen – også selvom de ikke selv
gik i kirke! Andre har savnet det sociale element. Begravelser har været et helt kapitel
for sig, men dog ladet sig afvikle med stor
forsigtighed med få deltagere, og hver gang
har man haft oplevelsen af, at alle strengte
sig vældigt an for at gøre det så godt som
muligt – højtideligheden og ikke mindst
lydhørheden var været større end nogensinde før.
Og så er der konfirmanderne, der blev sat
ud på et sidespor i venteposition til udskudte konfirmationer. Skulle der hist og
her have været et par egoistforældre, der
har søgt at køre sololøb i sædvanlig brokkestil, så falder det jo ligesom til jorden i
sammenligning med forældre, der ikke
blot er bekymret for, om ”Olde” i højrisikogruppen kan komme med, men også for,
om det nu bliver en rigtig konfirmation,

hvis ikke der kan ske fuld håndspålæggelse af konfirmandens hoved – og hvad
med salmerne, kommer vi heller ikke til
at synge ret mange af dem eller nogen
overhovedet? Ja, det er jo nok både første
og sidste gang i et langt præsteliv, at man
kommer til at opleve bekymring for, om
der nu synges salmer nok i kirken… Men
det siger måske noget om, hvor dybt rodfæstet kristendommen er i os alle. Den ligger og ulmer som gløder nedenunder
asken i bålet. Og hvem ved, måske har
sundhedskrisen og alle dens restriktioner
været med til, i alt fald for en tid, at puste
asken væk og synliggøre, at der stadig er
liv i foretagendet nedenunder? Det kan
man selvfølgelig godt have et fromt håb
om. Måske bliver det ved håbet, det kan
kun tiden vise.
I tidligere tider sagde man, at hver tid har
sin djævel. Sandheden i dette er nok noget
af det, der er blevet klarest de seneste par
måneder. Det må være blevet klart for alle

og enhver, at det konfliktfrie liv ikke findes. Det gør det ikke hverken for samfund
eller enkeltindivider. Tanken om, at alt
bare kører som et velsmurt maskineri, er
blevet sat på hold. Pludselig blev der nemlig kastet grus i maskineriet. Ja, det kom
nærmest som en tyv om natten. Dagen
efter var alt forandret, truet og lukket ned.
Pludselig fik det moderne menneskes opfattelse af verden som én stor, underholdende legeplads for vores globaliserede
sorgløshed et voldsomt skud for boven.
Legepladsen stod i fare for at ende med at
blive til en losseplads. Uforudsigeligheden
og foranderligheden ramte med stor præcision. Vi blev ramt af noget, vi ikke er
herrer over og noget, vi i vores sorgløshed
havde glemt at kalkulere med.
Vi ser os truet i tiden; vores egen selvsikre
viden om at beherske alt synes at have
fået følgeskab af en hidtil usynlig tvilling
af uforudsete og uforudsigelige kræfter,
der slår tilbage uden, at vi helt forstår hvorfor og hvordan. Tvivlrådigheden har lagt
sig op side om side med selvsikkerheden
ligesom følelsen af forladthed for nogles
vedkommende, fulgt af det paradoksale i
at skulle stå sammen på afstand. Tanken

om, hvor skal vi nu vende og dreje os hen,
og får det her dog aldrig en ende? – Det
har alt sammen meldt sig, og så bliver det
jo så nærliggende at give sig hen til sine
sorger og bekymringer: Jamen, får dette
her dog aldrig en ende? At ende der er
måske nok det mest nærliggende, men
også det mest ufrugtbare. Så hvad med i
stedet at tage kampen op og gøre, som en
gammel anekdote tillægger Martin Luther
at ville gøre? Da han blev spurgt: Hvad vil
du gøre, hvis du fik at vide, at verden vil
gå under i morgen? Til det skal han have
svaret: Jeg vil plante et træ!
Det er jo det, vi skal gøre: Rette blikket
med fremtiden, plante et træ, sætte grøde
i tingene, tage kampen op med og for hinanden der, hvor vi er, i stedet for at give
fortabte. Og så gøre det i en tanke om, at
når vi sætter alt ind på at få stillet de
rigtige spørgsmål i stedet for at skøjte
videre hen over alt i lutter overfladiskhed,
så vil de rigtige svar også blive fundet. Det
kan da vel være, at vi blevet uvante med
sådanne begreber som skyld og ansvar,
eftertænksomhed og omtanke? Men må-
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ske er det netop det, der permanent skal
til, når engang statsministeren er blevet
færdig med at takke danskerne for deres
fantastiske indsats: En kenden sig ved, at
ansvaret for at give livet og verden videre
i god stand, er mit, er vores og ikke blot
noget, man kan se stort på som noget, alle
andre tager sig af.
På dette punkt adskiller de forskellige epoker i tidens løb sig ikke fra hinanden. Til
hver en tid består menneskets og menneskenes liv i mødet: I mødet med andre
mennesker, i mødet med tidens udfordringer i dagliglivet og samfundslivet, og
da også i mødet med en hvilken som helst
form for djævelskab, der på et givet tidspunkt måtte dukke op med alt sit uvæsen.
Det afgørende må da være på hvilket
grundlag, man samler handsken op på.
Stiller man sig, som det fortælles i Apostlenes Gerninger om disciplene den første
Kristi Himmelfartsdag, an med himmelvendte øjne eller giver fortabt i ens egne
sorger og bekymringer eller for den sags
skyld lader tvivlrådigheden eller overfladiskheden tage over ved at lade som ingenting, så er der forhåbentligt nogen fra

højere sted, der prikker en på skulderen
og spørger: Hør, hvorfor gør I det? Hvad
er det I har gang i?
Det er jo blandt andet derfor, vi har en
kirke: For at vi kan have et sted, hvor vi
kan gå hen og blive prikket på skulderen
af ”nogen” fra højeste sted. Så vi midt i al
tummel, larm og modgang kan høre, at
der er en, der bliver ved med at sige: Frygt
ikke, men gå på mit ord til dit liv og din
gerning, og du skal se, det går nok – selv
de værste tider kommer du igennem og
ud på den anden side. Som din Herre er
jeg selv gået forud for dig og baner vejen.
Stol på det og handl derefter, stol på syndernes forladelse og tro kun! Og hvad skal

vi så svare til det? Jo, vi ved jo godt, at vor
Herre selv har sagt, at hvor to eller tre er
forsamlede, der er han selv tilstede blandt
os. Så selv om vi skal stå sammen ved at
holde afstand, også når afstanden efterhånden føles rigtig stor, ved vi godt, at han
er midt iblandt os. Deri er der ingen afstand, mellem ham og os er der ingen afstand, han er med os uanset hvad. Hans
menighed består også uden en kirkebygning; det afgørende er, hvad vi samles om,
nemlig ham og hans evangelium, og ikke
så meget hvor. Men hånden på hjertet!
Det er nu alligevel skønt, når der er et
velkendt rum til at rumme det budskab,
et rum der er åbent og som er kirkens
rum, som er vores og vor Herres på en og
samme tid, og som bare kan huse alt det,
vi går og tumler med, og som vi aldrig helt
får styr på i sorg som glæde. Så, vel mødt,
tro kun og frisk mod: ”Engang skal den
morgen oprinde,/ da frelst du så glad i
sinde/ skal takke og love din Gud.” Amen.
Tekster:
Lukas 24,46- 53 +
Apostlenes Gerninger 1,1- 11
Salmer: 257- 250- 410- 261
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Som tørstige hjort monne skrige
Som tørstige hjort monne skrige
alt efter det rindende væld,
så monne og efter dig hige,
o Herre, min tørstige sjæl;
thi du er den levende kilde,
og drikke så gerne jeg ville
for aldrig at tørste igen.

Du er jo min saligheds klippe,
på dig har jeg bygget mit hus,
ak, vil du mig glemme og glippe,
da synker det fluks udi grus;
alt bryder de bølger og vover,
og medens du tøver og sover,
de lukker sig over min sjæl.

De dage og nætter henskride,
og sjælen kun læskes med gråd,
med sorrig jeg hænder må vride,
jeg ved ikke frelse, ej råd.
Ak, når vil dog Gud sig forbarme?
Ak, når må jeg usle og arme
indgange for Herren at stå?

Når andre til kirke mon gange,
da sidder jeg her udi vrå,
de kvæder så liflige sange,
men jeg må ej høre derpå;
min sang er at sukke og klage,
så skrider de hellige dage
for mig, som de søgne, i kval.

Jeg er udi hjertet så bange,
de afgrunde ligger så nær,
og på deres rand må jeg gange,
det er kun en jammerlig færd;
jeg svimler, mig rædsel nedknuger,
mig afgrunden visselig sluger,
o Herre, o, hør mine skrig!

Dog, hvi vil, min sjæl, du forsage?
Hvi bøjes, hvi bruser du så?
Lad skride de nætter og dage,
og bi på din Gud, som du må!
Engang skal den morgen oprinde,
da frelst du så glad udi sinde
skal takke og love din Gud.

Hans lys og hans sandhed skal føre
mig op til hans tempel i fred,
dér ordet mit hjerte skal røre,
og glemme jeg skal, hvad jeg led;
ja, selv skal jeg røre min tunge
til salmer for Herren at sjunge,
til lov og til pris for min Gud.
N.F.S. Grundtvig, 1811
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Konfirmationer 2020

Af Peter Søgaard
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Konfirmander i deres fine, hvide kjoler og
elegante jakkesæt. Hundredvis af glade
mennesker i kirkerne. Ventende veteranbiler, motorcykler og trillebører, der skal
fragte de nykonfirmerede rundt i det lysegrønne landskab, inden den store fest
med de mange gæster og de spændende
gaver. Sådan plejer det at være i Sneum og
Tjæreborg og resten af landet, når det er
forår og en ny årgang skønne teenagere
afslutter deres konfirmationsforberedelse
hos præsten og får deres kristne tro bekræftet ved en særlig festlig gudstjeneste i
kirken. Men ikke i år, for også her stak
Coronaepidemien en kæp i hjulet og send-

te konfirmanderne og alle os andre hjem
i uvished om, hvornår kirkerne igen kunne åbne, og om det blev muligt at afholde
konfirmationer og i givet fald under hvilke
former.
Heldigvis kunne kirken atter slå dørene
op lige inden pinse, og derefter stod det
klart, at det kunne lade sig gøre at afholde
konfirmationerne allerede i juni. Men
under andre former end dem vi plejer.
Forsamlingsforbud, afstandskrav og håndhygiejne satte begrænsninger, og tillod at
kun ganske få kunne blive konfirmeret ad
gangen. Derfor måtte konfirmanderne

fordeles på flere små hold, med det resultat at der afholdes hele 8 konfirmationer
i weekenden 20.- 21. juni, og en igen til
september.
Med så mange gudstjenester skulle der
fastsættes nye tidspunkter, og det blev
også nødvendigt at trække lod om, hvem
der skulle konfirmeres hvornår. Lodtrækningen blev foretaget af de to menighedsrådsformænd, i overværelse af kirkernes
præster. På billedet ses Inger Fogh fra
Sneum Menighedsråd trække en seddel
fra skålen med alle konfirmandernes
navne.

bladet. På den måde får vi alligevel et
“holdfoto”, hvor alle er samlet - hver for sig.
Uvished, bekymringer og spekulationer
har helt sikkert holdt deres tag i mange
konfirmander og deres familier i løbet af
dette mærkelige forår. Men vi håber alle,

at konfirmationerne alligevel bliver gode
og festlige, og giver konfirmanderne et
minde for livet - om ikke andet for at de
bliver konfirmeret under forhold, ingen
andre før dem har prøvet, og det er jo på
sin egen underlige måde også mindeværdigt!

Corona-restriktionerne har også medført
ændringer i fotograferingen af konfirmanderne. Da det således ikke er muligt
at lave et gruppefoto af hele holdet, bliver
konfirmanderne fotograferet enkeltvis, og
når de sidste billeder er taget til september, samler vi alle billederne i en mosaik,
som bringes i næste nummer af kirke-
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Kirke i en
Coronatid

Coronakrisen har vendt op og ned på de
fleste menneskers liv og hverdag. Også
kirken har været ramt og derfor været
nødt til at overveje, hvordan den kan
agere i en undtagelsessituation som den,
vi har befundet os i. Ikke siden pestepidemien i midten af 1300- tallet har man her
i landet prøvet at holde kirkerne lukket i
en længere periode, så det vi har oplevet
de seneste måneder er ganske usædvanligt. Men ligesom kreativiteten er blomstret op mange steder, fandt man også i
kirken nye og alternative måder at bringe
evangeliet ud på, i form af drive- in gudstjenester og videoandagter på YouTubekanaler og facebooksider.

Af Peter Søgaard
Det har imidlertid rejst en del spørgsmål,
for kan man overhovedet være kirke uden
“rigtig” menighed, uden en konkret forsamling af mennesker af kød og blod, der
befinder sig i samme kirkerum og hører
den samme prædiken på samme tid? Og
kan man fejre nadver på nettet, som man
nogle steder har gjort? Gælder indstiftelseordene, hvis de på forhånd er blevet
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optaget på video, og først afspilles senere,
når folk sidder hjemme foran skærmen ?
Måske lyder den slags spørgsmål spidsfindige og uvedkommende, for mange,
der har set gudstjeneste på YouTube eller
TV har sikkert ikke oplevet det som noget
problem.
Og sagen er måske også, at man med de
spekulationer har gjort sig unødige bekymringer. I vores lutherske tradition har
kirke ikke noget med institution og bygninger at gøre, men består kort og godt af
alle som er døbt med den kristne dåb. Når
vi har bygninger, hvor vi mødes for at høre
prædiken og gå til alters, skyldes det udelukkende praktiske grunde, fordi det er
godt at have et sted, man kan samles som
menighed. Når kirkebygningerne er lukkede, betyder det derfor heller ikke, at kirken ikke længere findes, sådan som nogle
har hævdet. Selv når vi ikke kan samles,
findes kirken, for det, der skaber kirken, er
ikke vore egne forsamlinger, men derimod
Guds ord. Salmedigteren Aastrup har
udtrykt det meget klart: “Herrens kirke er
på jord/ nu og indtil verdens ende/ over-

alt, hvor Gud vil sende/ kraftens Ånd med
nådens ord.” Kirken er der, hvor evangeliet lyder og gør sig hørt, og “Når du ej
dit ord vil sende,/ er din kirke ikke til.”
(Den Danske Salmebog nr. 352). En Coronavirus kan altså ikke lukke kirken, selvom menigheden er sendt hjem. Det eneste,
der kan lukke kirken er, hvis Gud ikke
længere sender sit ord til os. Derfor skulle
vi selvfølgelig blive ved med at forkynde
evangeliet for hinanden og uddele nadver,
som det er sket via de digitale medier.
Kaster man et blik tilbage i historien, vil
man kunne se at kirken før har været
ramt på fællesskabet. I sit udgangspunkt
er kristendommen faktisk ikke nogen fællesskabsreligion, men et individuelt projekt af ‘udstigere’, der gjorde op med denne
verden og al dens elendighed for at søge
frelse i anden, hinsidig virkelighed. De
fulgte Jesu ord om at bryde med arbejde,
familie og materiel velstand (læs f.eks.
Matthæusevangeliet 10, 32- 39), og isolerede sig som eneboere og søjlehelgener,
eller afsondrede sig i alternative fællesskaber i munke- og nonneklostre. Den
livsførelse var der imidlertid kun ganske

få, der magtede at realisere. Flertallet kunne ikke få sig selv til at vende ryggen til
familie, venner og samfund, og dannede
derfor menigheder, der kunne samles om
forkyndelsen af frelsen fra denne verden,
samtidig med, at de forblev i verden og
opretholdt deres daglige gøremål. Men
selv de kristne, der organiserede sig i større fællesskaber har ikke på alle tidspunkter kunnet forsamles. Under kristenforfølgelserne i Romerriget var de i perioder
nødt til at gå under jorden og kun mødes
ganske få, og da grækerne fra 1453 til
1830 var besat af tyrkerne, og ikke havde
lov at holde gudstjenester, var de henvist

til at få budskabet om Vorherre ud på
andre måder. Da kommunistregimerne
herskede i Østeuropa i det 20. århundrede
levede kirken en randtilværelse, idet den
nok var tålt, men ikke havde nogen plads
i offentligheden. Og for at tage et nutidigt
eksempel, så er mange kristne rundt om i
verden i dag afskåret fra at samles, fordi
de lever i lande, hvor de bliver forfulgt,
fængslet og slået ihjel på grund af deres
tro. I ingen af de tilfælde vil man hævde,
at kirken ikke findes, bare fordi menigheden ikke kan forsamles. Kirken står måske
ovenikøbet stærkere i de situationer, fordi
det bliver tydeligt at kirken skabes og opretholdes af evangeliet, og ikke af menneskers forsamling.
I Danmark har vi været så priviligerede,
at vi ikke har skullet forholde os til undtagelsestilstande. Men nu blev vi pludselig
ramt, og derfor tvunget til at tænke på
andre måder. Det blev (livs)farligt at forsamles, og hvad gjorde man så? Man greb
selvfølgelig til de midler, man havde, og
det vil sige digitale netværk, der trods alt
kan binde os sammen i billede og lyd, nøjagtig som man på reformationens tid udnyttede den nyeste teknologi i form af
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trykpressen til fremme opgøret med den
katolske kirke, og Paulus og evangelisterne
brugte det græske skriftsprog til at udbrede budskabet om tømrersønnen fra
Nazaret.
Naturligvis kan man være skeptisk overfor
de digitale medier og mene, at de fællesskaber, de skaber er kunstige, fordi de
mangler den autencitet og gensidighed,
der kendetegner ‘virkelige’ fællesskaber.
Det er helt på sin plads, og der er vist heller ingen, der har har drømt om, at lukningen af kirkebygningerne skulle vare
ved mere end højst nødvendigt. Men det
er godt vi har teknologien, fordi den trods
alt har gjort det muligt, at vi fortsat kunne
‘mødes’ som menighed og høre evangeliet,
selvom kirkedøren var låst. De muligheder
havde man ikke under pestepidemien i
1300-tallet, kristenforfølgelserne i Rom
eller kommunisttiden i Østeuropa.
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Så i stedet for at revse de sociale medier
for at suspendere kirken, burde man glæde sig over, at de findes og betænke at
kirken ikke skabes af vore fællesskaber,
men ene og alene der, hvor Gud sender
sit ord. Det har Det Ny Testamente selv
en ganske udemærket fortælling om, nemlig historien om de to modløse disciple,
der skuffede og desillusionerede over det
forsmædelige nederlag Jesus havde lidt i
Jerusalem, vandrede hjem mod Emmaus
(Lukasevangeliet 24, 13- 35). Deres fællesskab med de andre disciple var sunket
i grus, for han, der havde samlet dem om
sit ord, sin person, sin forkyndelse og sit
håb, var død og borte, og derfor havde de
ikke længere noget at være fælles om.
‘Kirken’ eksisterede ikke mere, den var
blevet lukket med nagler og stenen rullet
for indgangen. Men bedst som disciplene
nu vandrede uden retning og håb, slog
Jesus følge med dem, uden at de dog genkendte ham. Han udlagde teksterne for
dem, prædikede, tændte ilden i deres hjerter, fulgte med dem hjem og brød brødet
ved bordet. Først da genkendte de ham,
for da havde han nemlig ved sit ord genskabt det fællesskab, disciplene troede var
gået tabt.

Der er en pointe i at fortællingen foregår
hjemme hos disciplene og ikke i en større
forsamling, for det understreger at kirken
findes, der hvor Gud taler og handler,
uanset hvor man befinder sig. Som sådan
kan fortællingen være en aktuel kommentar til Corona- situationen, for selvom
kirkedøren har været lukket og låst, og
menigheden splittet op i små fællesskaber
derhjemme, har Vorherre naturligvis alligevel kunnet finde vej til hver eneste af
os, hvad enten det er sket gennem prædikenens ord eller den virtuelle nadver
foran computerskærmen. At mene det
ikke kan lade sig gøre, er at tænke alt for
småt om Vorherre og for stort om kirkebygningen, og vore egne forsamlinger.
Hvad man også kan kalde institutionel
fiksering, og det er ganske uluthersk!

Jeg er afhængig
af lidelsen.
Alt, hvad der er
smukt i livet,
opstår efter
lidelsen
Christopher Juul-Jensen.
Professionel cykelrytter.
Indlægget er skrevet på en hviledag
i Tour de France 2019.
Kilde: Politiken.

Jeg har brugt ti dage på at jagte en streg,
der ligger på den varme franske asfalt. Vi
starter et sted og følger en rute, der ender
et andet sted.
Du må ikke spørge mig, hvor i Frankrig jeg
har været, for jeg kender ikke svaret. Jeg
har ikke behov for at vide, hvor jeg er
henne. Det er en frihed at følge en strøm
igennem et helt land. Løbet bestemmer,
hvor vi skal hen. Jeg skal ikke planlægge
noget.
Jeg forholder mig kun til, hvor vinden
kommer fra. Hvor meget dagens profil går
op eller ned. Nogle dage er stigningerne
som en nyfødts hjerterytme, andre dage
er den som en død patients. De fleste af
os foretrækker den døde. Sådan er det.
Det har været et hårdt løb indtil videre, og
vi er kun halvvejs. Med det er o.k. Jo hurtigere det går, jo nemmere er det for kroppen at acceptere udmattelse og lade sig
blive opslugt af løbet.

Det kan være svært at forklare, hvordan
det føles at køre cykelløb i så mange dage.
Jeg har selv svært ved at forstå det. Jeg
prøver heller ikke at finde svaret. For jeg
ved, at lige pludselig forsvinder jeg ind i en
boble. En tilstand, hvor omverdenen får
lov til at passere forbi, uden at jeg behøver
at være med.
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Jeg overlader mig selv til løbets vilkår.
Kroppen kæmper ikke imod. Den søger
ikke efter svar. Den er indstillet på, at sådan er virkeligheden, og nu er det en kamp
mod udmattelsen. Vi er alle på lige fod 11
dage inde i løbet: Nu handler det om,
hvem der kan håndtere det bedst.
Boblen er en frihed. Det er tilladelsen til
at glemme verden omkring sig og kun forholde sig til de få ting, som er vigtigst.
Løbet bliver til en slags trance. Vi er omringet af en menneskemur hver dag. Fra
start til slut. Tusindvis af mennesker, der
til sidst ender som en lang lyd i min underbevidsthed. Trancen bærer mig frem
til mål. Hver dag går én rytters drøm i op-
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fyldelse, og vi andres drømme bliver
knust. Med det er o.k. Vi kan ikke alle få
det, som vi ønsker det. Cykling er en
lidelsens kamp. Jeg er afhængig af lidelsen.
Alt, hvad der er smukt i livet, opstår efter
lidelsen. Det er en fejl at tro, at det hele
skal være nemt og sjovt. Livet må gerne
gøre ondt. Livet skal gøre ondt en gang
imellem, for det er først dér, man sætter
pris på det gode liv.

Men måske er det selve friheden til at stå
og vente uden at kunne gøre andet, der
kan være tiltrækkende. De mennesker, der
stiller sig op langs vejen, har netop forstået
ideen med at overgive sig til tiden. De har
ikke travlt. De står og venter uden en trang
til at finde noget, der er bedre. Friheden
til at stå stille og ikke være i evig bevægelse. Løbet passerer på et øjeblik, og så
indtræffer virkeligheden.

Ofte hører jeg folk undre sig over andres
fascination af cykling. Hvorfor bruge timer
på at stå og vente på et felt, der forsvinder
efter et sekund?

Cykling kan ikke altid forstås, men friheden til at lade den travle hverdag forsvinde i et øjeblik burde alle kunne forstå.

På Lægtersejlads i mine
Drengeår

Af Andreas Engsted

Andreas Engsted blev født i 1874 og voksede
op på Fanø. Omkring 1950 nedskrev T. Tobiassen Kragelund erindringerne for Andreas
Engsted. Heri beskrives den vadehavssejlads,
som før anlæggelsen af Esbjerg Havn havde
været den dominerende transportform på
egnen. Andreas Engsted fra Sønderho fik som
10 årig hyre på en lægter og sejlede mellem
Sønderho og Roborg ved Tjæreborg. Løn:
Kosten og 10 kr. for 5 måneders arbejde
Lægterne
I mine drengeår var der stor Sejlads mellem Sønderho og Roborghus, det var kun
små Skibe der kaldtes Lægtere der den
Gang var adskillige af. - Så vidt jeg husker,
var der 10 Lægtere der den Gang drev
Fragtfart mellem Sønderho og Fastlandet.
Lægterne var fladbundede, da Farvandet
var meget grundt, og desuden kunde der
kun sejles ved Højvande, Sejlrenden var
afmærket med Stager der havde en Kost i
Toppen.- Desuden skulde der godt Kendskab til at styre Skibet, da Sejlrenden gik i
Zik – zak. - Sømærkerne stod selvfølgelig
langs med det dybe Vand, men de mange
Bugter og Sving i Sejlrenden fordrede alligevel lokal Kendskab. Disse fladbundede
Lægtere kunde kun laste nogle få Ton.
Om Efteråret blev Lægterne sat på Land,

- det vil sige så højt op som Højvandet
kunde sætte dem op, og derefter rigget af,
- alle Sejl, - Stager og Vandtønder blev stuvet ned i Lasten, - hvor det lå Vinteren over.
I Begyndelsen af April Måned, var Vinteren gerne forbi, og Vandet fri for Is, og så
gik Skipperen i Gang med at få sin Lægter
i Vandet igen, - som helst skulde ske med
Vestenvind der gav mest Højvande, Lægteren kunde da selv flyde ud på det dybe
Vand.
Ude på Vandet blev Lægteren rigget til, og
så blev Mandskab antaget til Sommerens
Sejlads.
På Lægterne var der gerne to Mand. - Skipperen selv og en stor Dreng.
Den 10-årige Andreas får hyre
I Foråret 1884 da jeg var 10 År fik jeg Hyre
for Sommeren med en sådan Lægter. - Jeg
skulle deltage i alt forefaldende Arbejde
om Bord, - dvs. jeg skulde være både Styrmand, Kok og Matros.
Før jeg kunne blive forhyret og komme
med om Bord, måtte mine Forældre, søge
om at få mig fritaget for Skolegang, - foreløbig for 5 Måneder, - Tilladelsen blev givet
da mine Forældre havde det småt. - Fader
var Skibstømrer og havde haft fast Arbejde på Skibsværftet i Sønderho, men i den
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Tid blev Værftet nedlagt og flyttet til
Nordby. - Fader måtte da tage alt muligt
andet Arbejde.
Vi var 6 Søskende, og måtte derfor tidlig
ud at tjene Føden, det gav ikke stor Løn,
jeg skulle for Sommeren have 10 Kroner
og kosten, der betød meget for mine Forældre, til en Dreng i min Alder.
Første tur til Roborg
Jeg kom om Bord, - vi fik rigget til, og alt
gjort klar til vor første Tur til Roborghus
efter Tørv. - Vi fik Proviant samlet med til
nogle Dage, - og så Dagen derpå ved Højvande hejste vi Sejlene og lettede Anker.
Da Skipperen hejste Ankeret op, blev jeg
stillet hen til Rorpinden for at styre. Pludselig råbte han til mig ”Op med
Roret”. Jeg havde ikke mindste Begreb om
hvad jeg skulle gøre og råbte tilbage. ”A
ka et løwt æ Roer”. - Hvorledes ved jeg
ikke, men et Øjeblik efter gled Skibet for
fulde Sejl efter Roborg til med Skipperen
ved Rorpinden.
Den lille Andreas finder til Tradsborg
og Grimstrup
Efter 2 Timers Sejlads, ankrede vi op ved
Roborghus, hvor vi begge gik i Land. - Jeg
skulle løbe et Par Mil ind i Landet, for at
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give Bønderne Besked om, at nu var vi
kommen og gerne vilde have Tørvene så
hurtig som mulig til Skibet.
Tørvene var bestilt ved Brev, - Den Gang
var der hverken Telefon eller Cykler, så jeg
måtte gå og løbe den lange Vej til Tradsborg eller Grimstrup. - hvor jeg altid blev
godt modtaget hos Bønderne og fik noget
godt at spise, - kom jeg til Byen hen mod
Aften da sov jeg i Gården om Natten, og
Dagen efter kørte jeg med på Torvelæsset
til Roborg, og var vi så heldige at komme
lige på Ebbe, da kørte vi ud til Skibet med
det samme, og fik Tørvene fyldt over i
Lægteren.
Roborghus
Roborghus lå på Skrænten lige ned til Vandet, - det var en gammel firelænget Gård,
med et langt Stuehus, - Stald, Lade og Redskabshus var i 3 Længer og sammenbygget
med Stuehuset. - Desuden var der en stor
Lagerbygning, der lå et Stykke fra Gården.
I det lange Stuehus var der foruden Beboelseslejligheden en Købmandsbutik og
Restaurationslokale.
I Nærheden af Roborghus lå der kun to
små Huse, i den ene boede Toldopsynsmanden.
Restaurationslokalet i Roborghus blev me-

get benyttet af Bønderne der kom med
Tørv til Lægterne. - Der kom også mange
Selskaber fra Esbjerg til Roborghus, der var
kendt som et godt Madsted.
Der kom også mange fra Esbjerg når Restaurationerne om Natten blev lukket,
Selskaberne kørte så til Roborghus hvor
Sviregildet fortsattes Resten af Natten og
til langt op på Formiddagen.
Der drikkes lidkøb
Når Lægteren var fyldt af Tørv lignede vi
næsten Negre så sorte var vi af Tørvestøvet.
- Straks vi fik Højvande og Lægten kunne
flyde, kunne vi sejle hjemefter, - men det
skete også at vi måtte blive liggende fordi
Skipperen skulle med Bønderne op på
Roborghus for at udbetale dem Penge for
deres Tørv, og så skulle der drikkes Lidkøb.
Hvis de så kom i Gang med at drikke Kaffepuncher, da kunde det trække længe ud,
ja, sommetider hele Dagen og Natten med.
Kom så endelig Skipperen om Bord hen
på Morgenstunden, var han ikke tjenlig til
at sejle, før han havde sovet Rusen ud.
Besværlig hjemtur
Når endelig Søvnen havde illumineret
Rusen bort, og der var Vand og Vinden bar
med, kunne vi hurtig sejle hjem, men des-

Vi hentede ogsaa Mursten og Grus hjem
til Sønderho.

værre skete det også at vi havde Modvind,
og så måtte vi krydse, det var en meget
besværlig Sejlads. Værre var det alligevel
med Blikstille, vi måtte da stage os frem,
eller hvis Vandet var for dyb måtte jeg i
Prammen, - en lille Baad som vi altid havde
på Slæb. Jeg fik da et Reb fra Lægteren og
til Prammen, - og så roede jeg fremad, det
gik uhyre langsom, men alligevel gled vi
hjemefter.

Hver gang vi nåede hjem til Sønderho,
søgte vi straks hjem til Skipperens Kone
for at få noget at spise.
Straks ved første Lavvande kom Vognmændene kørende ud til Lægteren efter
Tørvene for at køre dem rundt til Beboerne.
Straks efter Udlosningen havde vi travlt
med at gøre klar til atter at komme til
Roborg efter Tørv.

Liv og glade dage
Det skete flere gange at der samledes flere
Lægtere ved Roborghus, og da var der både
Løjer og Sjov, - ikke mindst for vi Drenge.
Det kunde ske når Skipperen gik i Land
og kom i Selskab i Kroen, at der kunde gå
flere Dage før jeg så ham om Bord igen.
Jeg kedede mig da skrækkelig, og besluttede mig da til at gå i Land.
Den lille Pram der hørte til Lægteren,
kunne jeg benytte, men jeg måtte sørge
for at Prammen hele Tiden flød. - Jeg turde
derfor ikke sejle i Land, - men trak af Tøjet,
som jeg holdt op over Hovedet, for at
holde det tørt, mens jeg vadede i Land.
Jeg styrede straks op til Roborghus, hvor
jeg gennem Vinduerne kunde se hvad der
foregik, og at Skipperen sad der og var højt
oppe.
Jeg traskede så omkring ved Huset, og listede ind i Køkkenet hvor jeg blev godt
modtaget af Værtinden og fik Kaffe og
Franskbrød.
Laura i Roborghus var kendt for sit udmærkede Køkken og den fine Mad.
Godt opvarmet og mæt, traskede jeg atter
ned på Skibet for at sove. Det blev først
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Dagen efter at Skipperen kom og vi kom
til at sejle.
Besværlig losseplads på Mandø
I Sommerens Løb gjorde vi også en Rejse
fra Roborghus til Mandø med Tørv, det
var en længere Tur, med en meget besværlig Losseplads, da der var langt ind til
Stranden under Lavvande, og saa den
lange Kørsel ind til Byen, dertil kom at de
kun kørte med Stude, saa det tog lang Tid
at faa udlosset.
Mens vi lå og lossede, lå der en anden
Lægter der lastede Blåmuslinger som Bønderne købte til Gødning på deres Marker.
Skipperen på Lægteren hed Hans Jørgen
Hansen, og boede i den ene af de små
Huse i Nærheden af Roborghus.
Hansens Lægter var betydelig større end
vores fra Sønderho, men han havde også
sin Familie med om Bord hele Sommeren.
Deres 3 Børn fik i Sommertiden Skoleundervisning af deres Moder.
Sejlads til Varde
Den sidste Sommer før jeg blev konfirmeret, sejlede jeg med en Lægter fra Nordby,
ført af Niels, a Pallesens.
Først i Marts Måned, sejlede vi vor første
Tur efter Varde, men det var for tidlig på
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Året, vi kom ikke længere end til Janderup, vi fik nordøst Frost og Storm og
blev liggende der en hel Måned, før Vinteren var forbi og Isen væk.
Det var en lang og kedelig Måned, heldigvis havde vi Lasten fuld af Kul, så vi behøvede ikke at fryse, og hos Bønderne i
Janderup kunde vi få alt det Mad vi orkede.
Endelig kom vi af Sted til Varde, og fik udlosset.
I sommerens løb var jeg med på flere Rejser til Varde, men det var en meget besværlig Sejlads, med den lange Å ind til
Byen og hele Tiden med Strømmen imod,
for det meste måtte vi i Land og med et
Reb slæbe Lægteren, jo nærmere vi kom
Varde jo stridere blev Strømmen.

Andreas får sit livs første par sko
Sommeren gik og jeg var godt tilfreds, i
Løn havde jeg tjent 35 Kroner og det var
mange Penge den Gang. Jeg kunne hjælpe
min Moder, så hun kunde købe Rug til
Brød, Kartofler til Vinterbrug, og så blev
der endda så mange Penge tilovers, at jeg
kunne få det Par Sko til min Konfirmation, det var de første Sko jeg havde på
mine Fødder, den Gang gik man jo i Træsko eller bare Fødder.
Min Sommerløn var som sagt en stor
Hjælp for min Moder der var bleven Enke
og sad med 6 ukonfirmerede Børn, hvoraf
jeg var den sidste.
Efter min Konfirmation kom jeg rigtig ud
at sejle, og rigtig på Langfart.

Malerierne, der illustrerer artiklen, er malet
af Viggo Fauerholdt (1832 - 1883) og billederne er stillet til rådighed af Fanø Kunstmuseum i Sønderho. Viggo Fauerholdt var født
i København. Han blev uddannet på Kunstakademiet i 1852 under bl.a. C. Eckersberg.
Hans malerier fra Fanø er malet i perioden
1853-1858. Hans motivverden fandt han i
det maritime.

Aktivitetskalender
Juni

16

Tirsdag den 16.
Menighedsrådsmøde.
Tjæreborg menighedsråd.
Sognehuset kl. 19.00

Aug.

18

Tirsdag den 18.
Informationsmøde og
menighedsmøde.
Tjæreborg menighedsråd.
Sognehuset. Kl. 19.00

Sept.

15
Sept.

Aug.

25

Tirsdag den 25.
Menighedsrådsmøde.
Sneum menighedsråd.
Kirkehuset kl. 19.00

15

Tirsdag den 15.
Valgforsamling og menighedsrådsmøde. Sneum menighedsråd.
Kirkehuset kl. 19.00

Tirsdag den 15.
Valgforsamling og menighedsrådsmøde. Tjæreborg menighedsråd.
Sognehuset kl. 19.00
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gudstjenester
Juni
Søndag, den 14. juni, 1.s.e.trinitatis
Lørdag, den 20. juni/ konfirmation

Sneum
10.15 ●
12.00 ● ●

Søndag, den 21. juni/ konfirmation

ingen

Søndag, den 28. juni, 3.s.e.trinitatis

9.00 ●

Tjæreborg
9.00 ●
8.30 ● ●
9.50 ● ●
11.10 ● ●
13.00 ● ●
8.30 ● ●
10.00 ● ●
11.30 ● ●
10.15 ●

Juni
Søndag, den 5. juli, 4.s.e.trinitatis
Søndag, den 12. juli, 5.s.e.trinitatis
Søndag, den 19. juli, 6.s.e.trinitatis
Søndag, den 26. juli, 7.s.e.trinitatis

10.15
9.00
10.15
9.00

●
●
●
●

9.00
10.15
9.00
10.15

●
●
●
●

August
Søndag, den 2. august, 8.s.e.trinitatis
Søndag, den 9. august, 9.s.e.trinitatis
Søndag, den 16. august, 10.s.e.trinitatis
Søndag, den 23. august, 11.s.e.trinitatis
Søndag, den 30. august, 12.s.e.trinitatis

10.15
9.00
10.15
9.00
ingen

●
●
●
●

9.00
10.15
9.00
10.15
9.00

●
●
●
●
●

10.15 ●
9.00 ●
19.30 ●

ingen
10.15 ●
10.15 ● ●
10.15 ●

Jens Jermiin Nielsen
Peter Herold Søgaard
Se omtale inde i bladet

Kirkebil i Sneum
Kirkebil kan efter behov og ønske bestilles
til alle gudstjenester. Tilmelding dagen før
til kirketjener Susan Jakobsen, tlf. 2124
7235, kl. 12 -13. Kirkebilen kører fra såvel
Tjæreborg som Bramming.
Kirkebil i Tjæreborg
Kirkebilen kører efter behov og ønsker til
alle gudstjenester. Tilmelding senest dagen
før til kirketjeneren, tlf. 2066 8488.

Kirke- og Sogneblad
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September
Søndag, den 6. september, 13.s.e.trinitatis
Søndag, den 13. september, 14.se.trinitatis
Lørdag, den 19. september/ konfirmation
Søndag, den 20. september, 15.s.e.trinitatis/Høst

●
●
◆

