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PRÆSTETANKER
… i medgang og modgang
Af Kirsten Lundager
Hver dag handler om mod: livsmod, gå-på-mod, kampmod.
Det kræver mod at stå ud af sin seng hver morgen, for vi ved ikke,
hvad der venter os.
Det kræver mod at gå ud ad sin dør, for vi ved ikke, hvad der møder
os. Eller hvem, der møder os.
Det kræver mod at gå i kirke, for vi ved ikke, hvad de andre tænker
om os.
Det kræver mod at åbne munden for at tale eller synge, for vi ved
ikke, om de andre synes, at vi hellere skulle have holdt mund.
Det kræver mod at starte virksomhed. Det kræver mod og tålmod at
være landmand, satse på, at det nok skal gå. – I medgang og modgang.
Jesus havde det – modet.
Så han gik til kamp - mod dødbideriet, mod svigt og fejhed, mod ligegyldigheden, mod frygten. For at give mennesker mod.
Og det kom ham dyrt at stå.
Jeg læste et interview i en lokalavis – eller rettere en samtale mellem
en præst og en fast kirkegænger. De findes jo heldigvis stadig – Gud
ske lov – for ellers måtte vi jo lukke og slukke. For kirken er bygget af
levende sten.
Det særlige ved denne kirkegænger var, at han var kandidat for enhedslisten til kommunalvalget. Og det er vist ikke kun en fordom at
hævde, at det ikke er dette partis medlemmer, der i al almindelighed
fylder mest på kirkebænkene.
Men ham her gør, og hans venner og partifæller siger, at det er godt
nok langt ude.
Når gudstjenesten begynder, er han klar til at blive talt til: ”Jeg oplever, at der bliver talt til mig personligt, og jeg bliver løftet og får per-
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spektiv på mine egne personlige problemer. Bekymringerne letter, og
jeg kan trække vejret lidt friere.
Det kan godt være man siger, ar religion er opium for folket, for mig
er det også et los bagi til at leve et ordentligt liv.”
Tænk, hvis manden har ret, at der virkelig er noget at komme efter
ved gudstjenesten. Noget, som ikke bare bliver i kirkerummet, når
gudstjenesten er forbi, men noget, som vi kan tage med os ud i hver
vores hverdag. Noget som gir os mod til hver dag at se livet i øjnene
og tage livtag med der. Noget som gir os syn og sans for proportioner
og blik for hinanden. For, som han også siger: ”Det er jo utroligt,
hvad kærlighed kan forandre.”
Vores liv er som en rejse fra Jerusalem til Jeriko. Fra vugge til grav.
Undervejs er der farer og risici.
Vi rejser med livsmod og gå-på-mod, men sommetider svigter
modet.
Undervejs møder vi megen godhed. Men vi møder også præster og
levitter, som går forbi uden at løfte en finger. Og det kunne også være
dig eller mig.
Men vi er ikke alene på rejsen. Aldrig nogensinde. Hverken på vejen
eller i grøften. Vi bliver båret af de ord, vi hørte, da rejsen begyndte.
”Se, jeg er med dig alle dage indtil verdens ende.”
Derfor kan vi håbe og tro:
- at vi kan gemme vores fortid under Guds tilgivelse
- at vi kan leve vores nutid under Guds kærlighed
- at vi kan gå ind i fremtiden under Guds forsyn.
Og i den tro og det håb kan vi fatte mod til at møde dét, der venter os
– livet og hinanden.
Kirsten Lundager
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Af Lisbeth Bonde, arkivleder
Nyt fra Arkivet
En sommer helt ud over det sædvanlige går på hæld, og vi er nu tilbage med nye kræfter og nye idéer.
Den første tirsdag i måneden er arkivet lukket, men
Tirsdag den 4. september vil vi bevæge os uden for, vi vil besøge
Saksild Kirkegaard, hvor vi vil kigge på nogle af de spændende gravsten, og måske tale om, hvad der kan gøre en gravsten eller et gravsted bevaringsværdig ud over den normale fredningstid, hvor det er
de efterladte, der betaler for gravstedet.
Måske vi også kan finde inspiration til, hvordan fremtidens kirkegård kan indrettes til glæde for både de efterladte, turisterne der besøger vores kirker, og de mennesker der bor i sognene, og blot ynder
at gå en tur og nyde den ro, der hersker på en kirkegård.
Turen begynder kl. 18.30, og vi mødes ved kirken.
Et tilsvarende arrangement er i slutningen af sommerferien afholdt i
Nølev, som er mindst lige så spændende ikke mindst på grund af
flere fine obelisker.
Søndag den 9. september kl. 11 er der høstgudstjeneste på plænen ved Saksild Kirke, og efterfølgende vil der være høstsuppe og debat med menighedsrådet om netop fremtidens kirkegårde.
Fra arkivets side kan vi kun bakke op om et sådant arrangement, for
på kirkegårdene ligger nøglen til forståelse af vores sognes historie,
en historie vi er bekymrede for går tabt, når mange små sogne med
forskellighed samles i et ”stor-pastorat” med alt, hvad deraf følger.
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Som altid når fortiden bliver udfordret af nutiden, er det vigtigt, at vi
trækker vejret dybt og ikke blot med hård hånd smider alt det gamle
bort.
Vi er nødt til at tænke nyt, og det gør vi med åbent sind, for verden er
forandret, og vi har ikke det samme begravelsesmønster som for 100
år siden.
I dag har vi flere bisættelser end begravelser, de store familiegravsteder nedlægges, måske af økonomiske årsager, måske bare fordi det
faste ståsted ikke er så fast mere.
På Saksild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv passer vi på historien.
Derfor er vores fokus lige nu at sikre, at der ikke sker en forringelse
af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde.
Det betyder blandt andet, at vi har igangsat ”projekt gravminderegistrering,” hvilket er en stor og tidskrævende opgave, hvor mange timer er brugt på vores kirkegårde, mange timer er brugt på research i
forhold til den gravminderegistrering og de anbefalinger, der blev givet i 1990’erne, hvor alle gravstenene blev gennemgået af ”eksperter”
fra Odder Museum og mange bevaringsværdige sten udpeget. Mange
timer er brugt på at granske diverse love, regler og muligheder for at
bevare den lokale kulturskat.
Vi håber at det lykkes, for den tid, hvor man lod gravstenene fortælle
en historie, er forbi, den bliver gradvist afløst af en tid med standardsten på standardsteder eller helt anonyme urnenedsættelse i store
fælles grave. Men også det vil blive en historie for eftertiden.
Jeg håber, at vi sammen kan udvikle en plan for vores kirkegårde
med plads til både gammelt og nyt. En plan hvor arealet omkring vores smukke kirke vil appellere til rigtig mange besøg. Ikke kun fordi
vi har mistet et kært menneske, men i lige så høj grad for at finde ro
eller for at gå på opdagelse i vores sognes historie.
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Projektet med de gamle gravsten betyder, at vi hen over vinteren vil
give arkivets hjemmeside et løft og flytte vores lokalhistoriske beretninger her til.
Vi vil skabe plads til gamle og nye historier fra vores lokalområde,
herunder blandt andet fortællingerne om nogle af de gamle fine sten,
og vi vil selvfølgelig sikre, at man fortsat via kirkebladet kan følge
med i, hvad der sker i det gamle sognerådslokale, hvor arkivet har til
huse.
Man kan læse mere på arkivets hjemmeside: www.saxildarkiv.dk
Har du et par timer til overs
På arkivet har vi et hav af gamle aviser og udklip, som vi har svært
ved at få bund i.
Det er ærgerligt, men Hanne og jeg er nødt til at prioritere, og her
kommer aviserne ikke i top 10.
Derfor:
Har du lyst at få en stak aviser med hjem og klippe lokale artikler ud,
eller har du lyst at bruge en eftermiddag eller to, hvis vi låner Kulturhuset og laver en fælles ”klippe-klistre-dag” så send mig en mail, så
vi også kan få gjort lidt ved det projekt.
Med ønsket om et godt efterår
Lisbeth Bonde
Arkivleder
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NYT FRA SAKSILD OG OMEGNS LOKALRÅD
Lokalrådet har for øjeblikket flere projekter i gang. Nævnes kan:
Infrastruktur, veje og stier, kollektiv transport og ”Skab liv i og omkring Kulturhuset.”
Vi har fokus på vores erhvervsliv, og vi har deltaget i møder om affaldssortering og om, hvordan Odder Kommune fremadrettet tænker
bus- og togdrift strikket sammen.
Vi har brugt rigtig mange kræfter i kampen for den lokale redningsbåd, men det lykkedes os, trods ihærdighed, ikke at trænge igennem
til flertallet i Odder Byråd.
Vi håber, at vi får lidt mere indflydelse, når nye busplaner såvel regionalt som kommunalt skal udarbejdes.
HUSK:
Lokalrådets møder er ”åbne møder,” hvor det er muligt at deltage,
hvis man er særlig interesseret i et emne, eller hvis man bare generelt
vil være med der, hvor lokale beslutninger tages.
Dato vil fremgå af fælleskalenderen og om muligt medtages i månedens nyhedsbrev.
Projekt spisevenner
er et tilbud om fællesspisning en gang eller to om måneden for de af
vores ældre medborgere, som ikke selv har energi og overskud til at
komme ud blandt andre.
Odder Kommune tilbyder at støtte projekter i oplandet med kr.
3.000,00 i år og kr. 6.000,00 næste år.
De deltagende borgere betaler selv for maden, mens de frivillige –
Spisevennerne – får måltidet betalt af Odder Kommune. Herudover
er midlerne tænkt brugt til evt. indkøb og annoncering i forbindelse
med opstarten.
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Umiddelbart tænker vi, at nok er projektets primære målgruppe
mennesker, der har brug for at bryde ensomheden, men alle ældre i
Saksild og Nølev Sogne (det område, lokalrådet dækker) skal have
mulighed for at deltage.
For at projektet kan blive til noget, har vi brug for Frivillige, der vil
påtage sig opgaven at være spiseven.
Kontakt Lisbeth Bonde på tlf. 42 48 80 95 eller send en mail, hvis du
allerede nu ved, at du gerne vil tage en ældre medborger med til et
spise-arrangement engang imellem og dermed være med til at gøre
en forskel.
Nærmere vil følge i august/september måned.
Man kan følge lokalrådets arbejde på www.saksildlokalraad.dk
hvor referater, nyhedsbreve mm. er tilgængelige for alle.
Ønsker man at modtage nyhedsbrevene på mail, kan man sende sin
e-mail til lokalrådets formand Lisbeth Bonde på
lisbeth.bonde@outlook.dk
Nyhedsbrevene udkommer en gang om måneden.
Lisbeth Bonde
Formand
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Kirkelige handlinger:
Herunder plejer man at kunne læse, hvem der er blevet døbt, hvem
der er blevet viede, og hvem der er døde i og fra Saksild og Nølev kirker og sogne.
Den går ikke længere; det forhindrer den nye persondatalovgivning/
forordning, hvorefter vi haver os at rette. Og rette ind.
Vi må næppe heller offentliggøre konfirmandernes navne, når den
tid kommer, og jeg ved heller ikke, om vi må oplæse de dødes navne i
forbindelse med gudstjenesterne til Alle Helgen.
AK – hvor forandret; og besværligt!!
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Meddelelser og kommentarer til gudstjenestelisten
Grøde i luften
I år har, som bekendt, ikke været et frugtbart år for landmanden. På
og omkring orgelbænken, gør det modsatte sig gældende, idet både
vores kirkesanger og organist er i lykkelige omstændigheder. Tillykke
med det til både Kirsten og Tine.
De skal derfor begge have barselsorlov, og i menighedsrådet er vi pt.
ved at finde vikarer. Vi er i skrivende stund i hus med en ny korleder.
Næste år vil koret været ledet af Christian Lorentsen. Vi leder med
lys og lygte efter gode ”erstatninger”, for vi er jo godt vante.
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Høstgudstjeneste i Saksild
søndag den 9. september, kl. 11
på plænen ved Saksild Kirke
I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i kirken.
Man behøver ikke selv medbringe noget at sidde på; vi
lejer igen de hvide plasticstole.
Vi slutter med høstsuppe, høstkage og sang i sognehuset.
Samtidig afholder vi menighedsmøde.
Menighedsrådsformand Hans Mogensen vil orientere om
menighedsrådsarbejdet.
Menighedsrådet gør sig tanker om kirkegårdenes
fremtid, og vi vil gerne benytte menighedsmødet til at
høre, om nogen har forslag og ønsker.

Søndag d. 16. september, kl. 10.15 fejrer
vi høstgudstjeneste i Nølev kirke.
Alle Helgen
Som nævnt under ”Kirkelige Handlinger” er jeg i skrivende stund
ikke sikker på, om vi har lov til at oplæse navnene på dem, der er
døde fra sognene eller begravet her siden sidste Alle Helgen. Vi plejer at sende breve ud til de pårørende, der så har mulighed for at tilkendegive, at de ikke ønsker navnet nævnt. Men igen: jeg ved ikke,
om den nye lovgivning også gælder de døde, eller om det er nok at
have muligheden for at sige fra.
Der vil også i år blive holdt to forskellige gudstjenester denne dag. I
Nølev kirke bliver det en traditionel højmesse, mens vi i Saksild kirke
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holder en liturgisk gudstjeneste, dvs. en gudstjeneste uden prædiken.
Den er endnu ikke planlagt i detaljer, men musikken og sangen vil
komme til at fylde mere end vanligt.
Efter eftermiddagens gudstjeneste i Saksild vil der være mulighed for
at tænde lys – inde og ude. Der er indkøbt udendørslys, der kan stilles på gravene - hos ens kære eller på en grav, der kun sjældent får
besøg.
Familiegudstjeneste, 1. søndag i
advent, 2.december
Saksild kirke, kl. 14
Vores store engle Signe og Frede vender
tilbage igen. Sammen med
dem ser vi frem mod jul. Gudstjenesten
vil være i børnehøjde, men
alle i alle aldre er meget velkomne.
Vi vil, som vi plejer, tænde lys og sætte i
døbefonten.

Vi synger julen ind:
Saksild kirke, torsdag d. 20. december, kl. 19
Vi holder en juleaftensang i Saksild kirke af ca. 1 times varighed. Her
synger vi nogle af de julesalmer, der ikke bliver plads til ved juledagenes gudstjenester: kendte og mindre kendte, gamle og nye. Voksenkoret medvirker både med indslag og ved fællessangen.
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Foredragsrækken 2018-19
Alle foredragene begynder kl. 19.30 i sognehuset v/Saksild præstegård
Tirsdag d. 9. oktober
Karin Flensborg: De syv dødssynder
En fortælleaften
I middelalderen fandt man frem til, at i mængden af menneskelige svagheder var der syv, der
skilte sig ud som de værste:
Hovmod, vrede, gerrighed, misundelse,
dovenskab, fråseri og utugt.
I en perlerække af fortællinger fra vikingetid til Karen Blixen sætter
Karin Flensborg disse dødssynder i en nutidsoptik. Her svinges pisken over dagens dansker til både gys, grin og eftertanke.
Er synderne syndige nu om dage?
Tirsdag d. 23. oktober
Carsten Wiedemann: Hvorfor siger
man? Sære ord og vendinger i det danske sprog
”Sagen er bøf! – Men hvad har en bøf med sagen at gøre? Og hvorfor kommer man til at
købe katten i sækken, hvis man foretager sig noget uoverlagt? Det
danske sprog er fyldt med mærkelige ord og vendinger, som
umiddelbart og bogstaveligt måske betyder noget helt andet, men
som man sagtens forstår den overførte betydning af, hvis man er
vokset op med sproget. Men sproget er jo ikke statisk – en
bjørnetjeneste har f.eks. skiftet betydning fra noget negativt til noget
positivt. Og intet kan få en rask diskussion i gang som et sprogligt
spørgsmål. Bliv klogere på nogle af de farverige ord og vendinger.”
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Carsten Wiedemann var i mange år ansat ved Danmarks Radio og lavet mange forskellige programmer: ”Go’morgen P3”, ”Giro 413”,
præsentation af Torsdagskoncerterne. Fra 2004-2011 lavede Carsten
Wiedemann et ugentligt program på P1: ”Spørgehjørnet”, der fik
mange lyttere, ligesom rigtig mange også har lagt øren til de mere
end 800 historier i ”Danmark kort”.
Tirsdag d. 27. november
Hans- Tyge B.T. T. Haarløv: Dannelse for
folk og fæ - om tidens dannelsesdebat
Danmark har med N.F.S. Grundtvig fået en særlig forståelse af dannelse, som vi i disse år med
det store fokus på 'dannelse' måske skal minde
os selv om. Hvad er dannelse egentligt - og kan vi bruge det til noget?
Hans-Tyge B.T.T. Haarløv (1978) er opvokset i Sønderjylland og uddannet cand. mag. i historie og fransk med speciale om mindretalsforhold i Bretagne. Hans-Tyge har arbejdet siden 2006 som højskolelærer med undervisning, foredrag og turguide på Rønshoved Højskole
Tirsdag d. 15. januar
Helle Juhl: Da Frøken Jensen blev moderne
Frk. Kristine Marie Jensen (1858-1923) var ugift
husbestyrerinde i København. Bag disse nøgterne
data om et tilsyneladende anonymt kvindeliv gemmer sig intet mindre end et ikon: Frøken Jensen, forfatteren til danskernes mest elskede kogebog. Men på hjemmefronten var hun også reservemor og
mæcen for den senere kendte operastjerne, Lauritz Melchior.
Følg med fotos og fortælling i sporet af et eventyrligt kvindeliv, der
startede som forældreløs pige i Randers og endte som hele Danmarks
Frøken Jensen.
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Tirsdag d. 29. januar
Kristian Bøcker: Gud er død - og vi keder os!
”Intelligente mennesker keder sig aldrig”, siger
man. Men det passer ikke; de fleste af os kan sagtens kede os alligevel!
Men hvad vil det egentlig sige at kede sig? Hvorfor
har de fleste af os det svært med kedsomheden og
skynder os væk fra den? Og hvad mister vi, hvis ikke vi tør tage ophold i kedsomheden? Og til slut: findes der en dybere, eksistentiel
kedsomhed, som kun Vor Herre kan hjælpe os med at tage livtag
med?
Sognepræst i Jelling
Tidligere højskolelærer, seminarielærer og viceforstander på Brandbjerg Højskole - og klummeskriver på Kristeligt Dagblad.
Tirsdag d. 19. marts 2019
Lone Vesterdal: "Robust - om tro og magtesløshed"
Robusthed er et af tidens nøgleord. Over for det
står magtesløshed. Kirken har noget at sige om
begge dele.
Vi skal bestå både en teoriprøve og en praktisk
køreprøve, før vi får lov at køre rundt i trafikken,
og vi skal tage jagttegn, før vi får lov at gå på jagt. Vi skal lære. Men
modgang og lidelse smides man brutalt ud i uden forudgående
instruktioner eller læretid, og så må man ellers klare sig, så godt man
kan. Derfor søger mennesker efter kræfter og ressourcer. Eller
robusthed, som er det mest anvendte begreb for tiden.
Robusthed har inden for de seneste 20 år udviklet sig til et massivt
forskningsfelt, og der er svar i hyldemeter af litteratur. Det siger i sig
selv noget om, at mennesker har brug for et sted at hente kræfter.
Når det kommer til de mest afgørende områder i vores liv, sundhed,
trofast kærlighed fra vores nærmeste, et langt liv, kan vi ofte være
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uden helt indflydelse. Vi bliver ikke spurgt, om vi vil miste, være syge
eller angste. I de situationer er der en enorm lettelse i at sige, at ”her
er jeg magtesløs, her må en anden træde til.” I foredraget vil sognepræst Lone Vesterdal præsentere, hvordan begrebet robusthed ser
ud fra teologiens og troens optik.
Lone Vesterdal er sognepræst ved Bramdrup Kirke og forfatter til
"Robust - om tro og magtesløshed", Eksistensen, 2017. Hun er
cand.mag i dansk, fransk og religionshistorie og cand.theol. MA i
sjælesorg og forfatter til bøger om sjælesorg, tab og tro.
Alle, der ønsker at deltage i foredragsrækken, skal, som vi plejer,
melde sig til samtlige foredrag. Det koster 200,- kr. - men så er kaffen også betalt.
Tilmelding sker til
Kirsten Lundager, tlf. 86 55 81 24/ ksl@km.dk - gerne i god
tid inden første foredragsaften. Der betales den første aften (eller den
2., hvis man er forhindret den 1.)
NB: Aftalte penge fremmer ekspeditionen.
Vel mødt og velkommen til forhåbentlig gode aftener.
Kirsten Lundager
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Kirkehøjskole 2018/19 - FINALE
Foreløbigt program
Den fælles kirkehøjskole for alle sognene i Odder Provsti tager nu hul
på 10. og sidste sæson. Vi har samlet en vifte af foredrag og musikalske indslag, som længe har stået på vores ønskeseddel, men som vi
enten ikke har kunnet passe ind i de temaer, som vi har præsenteret
de tidligere år, eller også har det været umuligt for foredragsholderen
at passe os ind i sin kalender.

Lørdag den 3. november 2018
Torrild kirke og forsamlingshus:
Kl. 13.00 Gudmund Rask Pedersen, sognepræst, ”Jeg har ladet mig
fortælle”
Kl. 15.00 Peter Danielsen, sognepræst, synger og spiller sange af
Leonard Cohen
Lørdag den 26. januar 2019
Gylling forsamlingshus og kirke:
Kl. 13.00 Karen Marie Mortensen, pastor emerita. Ondskabens
banalitet
Kl. 15.00 Ida Riegels, cellist. Koncert og lidt om 1000 km på cykel
med cello på ryggen
Lørdag den 23. februar 2019
Gosmer forsamlingshus og kirke:
Kl. 13.00 Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer: Du skal sørge!
– En kierkegaardsk diagnose
Kl. 15.00 Duo Danica, finalekoncert
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Det koster 150 kr. pr. person at deltage i kirkehøjskolen. Prisen er
den samme, hvad enten man deltager i ét eller i alle 6 foredrag. Der
betales kontant ved første fremmøde. Prisen inkluderer kaffe i pausen. Tilmelding skal ske til Kirsten Lundager, ksl@km.dk / tlf. 29 61
89 39 allersenest fredag den 12. oktober.
Tilmeldingsfristen skal overholdes. Efter fristens udløb tager vi ikke
mod tilmeldinger.
Mere udførligt program vil blive lagt frem i kirkerne i september måned.
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Gudstjenesteliste
Søndag/helligdag

Saksild

Nølev

September
2.
14.s.e.trinitatis
Ingen
Ingen
9.
15.s.e.trinitatis
11.00
Ingen
Høstgudstjeneste på plænen v/Saksild kirke

Præst

Kirsten Lundager

11.00
Dåbslørdag

15. lørdag
16.

16.s.e.trinitatis

Ingen

10.15 Høstgudstj.
og kirkekaffe

Kirsten Lundager

23.
30.
Oktober
7.
14.
21.
28.
November

17.s.e.trinitatis
18.s.e.trinitatis

10.15
9.00

Ingen
10.15

Kirsten Lundager
Kirsten Lundager

19.s.e.trinitatis
20.s.e.trinitatis
21.s.e.trinitatis
22.s.e.trinitatis

10.15
Ingen
9.30
10.15

16.00
Ingen
11.00
Ingen

Kirsten Lundager
Kirsten Lundager
Kirsten Lundager

11.00
Dåbslørdag

3. lørdag
4.

Alle Helgen

15.00
Kor
Liturgisk gudstj.

10.15

Kirsten Lundager

11.
18.
25.
December

24.s.e.trinitatis
25.s.e.trinitatis
s.s. i kirkeåret

10.15
Ingen
9.30

Ingen
Ingen
11.00

Aage Augustinus
Kirsten Lundager

2.

1.s.i advent

14.00 Familiegudstjeneste

11.00

Kirsten Lundager

9.

2.s.i advent

11.00

14.00
Kirkekaffe

Kirsten Lundager

17.

3.s.i advent

Ingen

Ingen

20. torsdag

19.00 Vi synger
julen ind

