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Skæld ud på Gud
”Når man oplever de voldsomste ting
i livet, så opstår der rent instinktivt en
vrede i en over, at livet er, som det er.
Og det er godt, for det primitive i os
kan bruge vreden som brændstof til
at overleve de værste ting. Den vrede,
der kommer fra urdybet, kan måske
skræmme os, fordi den føles uvant,
men der er noget livgivende i den. Det
er kroppens måde at puffe os i den
rigtige retning” (Skæld ud på Gud,
s.13).
Sådan skriver sygehuspræst Preben
Kok i sin bog Skæld ud på Gud, der
udkom for et par år siden. Inspireret
af sit arbejde som sygehuspræst og
supervisor på Vejle sygehus har han
skrevet en bog om magtesløshed i
krisesituationer. I dette nummer af
kirkebladet vil jeg præsentere nogle
af bogens centrale tanker. For magtesløsheden er ikke nødvendigvis
noget dårligt – tværtimod, der kan
være situationer, hvor der er noget
forløsende ved at acceptere magtesløsheden.
I vores moderne tid taler vi ikke
meget om Gud – tværtom har vi en
tendens til at gøre mennesket til
Gud. Forstået på den måde at vi er

tilbøjelige til at tro, at vi har magt
over mange af vort livs forhold.
Men når vi mister magten over
vores liv, bliver vi usikre og angste.
Så kan vi have en tendens til at
skyde skylden for tabet af magten
på os selv, hinanden eller samfundet. Der, hvor man har magt, har
man også ansvar, og det skal man
selvfølgelig prøve at leve op til. Men
de steder i livet, hvor vi ikke har
magt, skal vi lære at give slip og
erkende, at vi er mennesker. Der
skal vi lære at lægge skylden over på
Gud – i stedet for at lade det gå ud
over vores nærmeste, der alligevel
ikke kan gøre fra eller til. For mennesket har ret til at blive vred på
Gud og skælde ham ud, skriver
Preben Kok.
Barneretten over for Gud.
Tro er ikke underkastelse – siger
Preben Kok. Vi tror – på trods af alt
dét, der modsiger troen. Ved dåben
siger vi, at hvis man ikke modtager
Guds rige som et lille barn, så kommer man slet ikke ind i det. I dåben
bliver vi et Guds barn - ikke en Guds
voksen, og det er godt at vide, når
livet bliver svært. Det betyder vi har

en barneret over for Gud. En barneret til at skælde ham ud – ligesom et
lille barn kan skælde ud på sine forældre – i afmagt. Men for at der kan
være noget forløsende i at skælde
ud, så skal vreden rettes mod den
rigtige. Det er en grundlov i psykologien. At den, man skal skælde ud
på, er den, der har ansvaret – skriver
Preben Kok.

Acryl: ’afmagt’ - med tilladelse fra
kunstneren Lene Noer.

Den frugtbare grænse.
Mange af os er vokset op med et
mantra, der hedder ”alting-kanblive-bedre”. Men det er ikke sandt,
at alting kan blive bedre – siger
Preben Kok. Derfor opererer han i
sit arbejde som sygepræst med et
begreb, han kalder ’den frugtbare
grænse’. Den grænse er vigtig for at
lære at skelne mellem dét, man har
magt over, og dét, man ikke har
magt over. Bruger man imidlertid
kun mantraet” alting-kan-blivebedre”, så accepterer man ikke, at
der er en grænse for ens egen magt.
Det kan medføre, at man kommer
til at bære en urimelig tung byrde af
skyld. Så kan der være en forløsning
i at blive ”løst” fra at have magt.
Bøn – og et muligt svar fra Gud.
I andet Korinterbrev står der: ”I din
magtesløshed udfolder Guds kraft
sig”. Magtesløsheden er noget, vi
ofte fortrænger i dagligdagen. Men
i samtalen med syge mennesker
eller med mennesker i krise, har
Preben Kok erfaret flere tilfælde,
hvor vedkommende ’er gået ind i
magtesløsheden’ ved at konfrontere
Gud med sin vrede og afmagt. Ved
for eksempel at bede patienten sige
højt til Gud: ”Det ansvar, som jeg
kan magte, det skal jeg nok tage mig
af, men det er ikke mig, der bestemmer over livet. Det er dit ansvar Gud,
og jeg synes ærligt talt, at den måde
du forvalter det på, er noget gedigent
svineri.” Hvis situationen er alvorlig
nok, og hvis man spørger ærligt
nok, så får man et svar fra Gud. Ikke
som et direkte svar på ”hvorfor”
men ofte som en fornemmelse af

Guds nærvær. Hvert menneske
oplever dette nærvær på sin egen
måde. Nogle patienter oplever
dette gudsnærvær som en ro eller
som en varme - eller som en uro,
der hører op – skriver Preben Kok.
Aflivning af idéen om det
perfekte menneske.
En grundtanke hos Preben Kok er,
at vi må opgive forestillingen om at
være perfekte, for den er ubærlig.
Det er måske i virkeligheden en
gammel sandhed. For når man
læser i Biblen, viser den os, blandt
alle dens helte, martyrer, profeter
og helgener er der ikke nogen, der
er fejlfrie og perfekte. Mange af de
store skikkelser i Biblen begår fatale
fejl, men fejlen hører med i historien om, hvem de er. Og dermed er
de bibelske figurer med til at give os
et rum, hvor man kan tillade sig at
være menneske. Tag for eksempel
Noah, der redder verden ved at
bygge arken. Da duen er vendt tilbage med en olivengren i munden,
og dyrene igen har fast grund
under fødderne, trækker Noah sig
tilbage for at nyde sin plads i
verdenshistorien og begynder at
dyrke vin. Og han ikke bare dyrker
vin, han drikker den også i temmelig store mængder. Og så er der en
fest, hvor Noah bliver så fuld, at
han blotter sig for gæsterne, og
hans sønner må skamfuldt vikle et
tæppe rundt om ham og føre ham
væk, så han ikke gør familien alt for
meget til grin.
Det, som den historie vil fortælle
os er, at intet menneske er perfekt
eller ufejlbarligt. Det ved vi måske

også godt. Men samtidig er det
sådan, at de fleste mennesker også
gerne vil være skyldfri. Men historien om Noah vil sige, at man ikke
kan undgå skyld (at fejle) i verden.
Man vil opleve før eller siden at
svigte eller at tage fejl i forskellige
situationer. Sådan er menneskelivet
nu engang. Men man kan bede
Gud om kræfter til at bære skylden
eller man kan bruge sin barneret og
sige til ham: Det er dig, der har skabt
mig, hvorfor hjalp du mig ikke her?
Du kunne jo se, at jeg stod i en situation, jeg ikke kunne klare. Hvis der var
nogen, som skulle have forandret
den, så var det dig. I det øjeblik man
kan blive realistisk på den måde,
kan man få delt magten og skylden
med Gud og derefter påtage sig
den del, det er rimeligt at lægge på
ens egne skuldre – skriver Preben
Kok.
Det var blot nogle af bogens vigtigste pointer. Har man interesse for
moderne sjælesorg kan bogen
varmt anbefales.
JKA.

Litteraturaften

Vintermøde

Torsdag den 9. feb. 2012
kl. 19.30 i Særslev præstegårds
konfirmandstue.

d. 8. januar 2012 kl. 14.00

I den selvbiografiske roman MIN
KAMP beskriver forfatteren Karl Ove
Knausgård sin kamp for at komme
overens med livet, sig selv, sine litterære ambitioner og de mennesker,
han har omkring sig. I romanen fortæller forfatteren om sit forhold til
sin far og faderens død. Dødsfaldet
sætter gang i et stort praktisk og
følelsesmæssigt oprydningsarbejde,
hvor erindringer om opvæksten i en
lille familie i Kristiansand i
1970’erne, teenageårene og den
problematiske far søn-relation blander sig med refleksioner over tilværelsens små og store tildragelser.
Efter et oplæg gennemgår vi i fællesskab bogens handling og persongalleri m. m. Og får en kop kaffe
undervejs.

Med gadepræst Peder Thyssen
fra Odense.
Til gudstjenesten i Særslev kirke
prædiker gadepræst Peder Thyssen.
Og efterfølgende går vi ned i
Særslev forsamlingshus, hvor Peder
Thyssen vil fortælle om sit arbejde
blandt de hjemløse i Odense. Efter
kaffen vil der være mulighed for at
stille spørgsmål. Fri entré.

Indsamling ved
høst og til jul
Ved sommerens høstkollekt i
Særslev, Ejlby og Melby kirker, blev
der indsamlet 758 kr. Pengene går
til Folkekirkens Nødhjælp. Til jul
samler vi også ind til Folkekirkens
Nødhjælp.

Minikonfirmander
I foråret 2012 vil der komme et tilbud om et minikonfirmand-forløb
for 4. klasse på Særslev skole. Forløbet starter i begyndelsen af april
og kører frem til sommerferien.
Nærmere oplysninger vil blive
annonceret gennem Særslev skole
og
på
vores
hjemmeside:
www.de3sogne.dk

De 9 læsninger
Julekoncert i Særslev kirke søndag
den 4. december kl.15.00.
Traditionen tro vil koret fra
Nordfyns gymnasium komme og
synge med til gudstjenesten, der
også er arrangeret i samarbejde
med konfirmanderne og Særslev
FDF. De 3 musikhold kor ledes af
Lise Pedersen, Jens Bryderup og
Jørgen Roe-Poulsen. Bibellæsningen
står årets konfirmander for - sammen med FDF’erne. Denne søndag
er Særslev kirke således pyntet op.
Alle er velkomne.

Kirkehøjskolen
Onsdag d. 18. januar 2012
kl. 19.00 i Sognehuset i Skovby,
Middelfartvej 28, Skovby.
Feltpræst Jes Rønn Hansen
fortæller:
”Jeg har været udsendt tre gange
som feltpræst for danske soldater.
Den sidste tur jeg havde til Afghanistan (3 måneder i efteråret
2010) var den vanskeligste og hårdeste jeg har haft.
Fra første dag i felten blev vi
angrebet i vores lejre. Det kostede
både sårede og dræbte og meget
slidte nerver. Midt i det kaos forsøgte jeg at dele små og store glæder
og sorger med de udsendte soldater. Vi blev alle nødt til at se døden i
øjnene, og det blev derfor også en
hverdag fyldt med taknemlighed for
livet, og en bøn om Guds barmhjertighed.”
Foredraget handler om oplevelser
fra hans udsendelser. Vel mødt!
Tirsdag den 27. marts.
2012 kl. 19.00
Veflinge konfirmandstue,
Axel Brahesvej 13, Veflinge
Kurt E. Larsen:
Forholdet mellem stat og
kirke i Norden.
Ph.d. og lektor i kirkehistorie Kurt
E. Larsen fortæller om forholdet
mellem stat og kirke i Norden.
Før, nu og i morgen.

Tirsdag den 24. januar 2012
kl. 19.00 i Teglgården,
Teglgårdsvej 1, Bogense.
Doris Ottesen:
”Forsoning, belyst gennem
H.C. Andersens forfatterskab”
H.C. Andersen var både som person
og i sin kunst helt sin egen – også i
forhold til kristendommen, siger fortæller, teolog og forfatter Doris
Ottesen.
Men den evangeliske fortælling
om tilgivelse og forsoning går som
en rød tråd gennem hele hans livsværk, hvad enten det drejer sig om
hans eventyr, romaner, salmer eller
rejseskildringer.
Doris Ottesen er uddannet teolog
og har i en årrække arbejdet som
præst, men hun har også læst litteratur, og hovedvægten i hendes
omfattende virke som fortæller,
foredragsholder og forfatter ligger i
det frugtbare samspil mellem litteratur og teologi. Hendes speciale er
de store nordiske romanværker. Se
evt. hendes hjemmeside:
www.dorisottesen.dk

Hjemmebesøg/Sygebesøg
For en god ordens skyld vil jeg
gøre følgende bekendt:
Ønsker man at få et hjemmebesøg eller et besøg på sygehus
(eller kender man nogen, der
gør), er man altid velkommen til
at give mig et praj enten over
telefon eller mail.
JKA

Fredensbo
Tirsdag d. 13. dec kl. 14.30
– i Særslev kirke m. altergang.
Onsdag d. 11. jan. Kl. 14.00
Onsdag d. 15. feb. kl. 14.00

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Nadja Pedersen,
Lasse Hedahl Lind
Nønnecke,
Marcus Reinberg
Rasmussen,
Noah Zebitz Vestergaard,
Thomas Lohmann
Vestergård Lauritzen

Ingen

Særslev:
Thorvald Johannes
Petersen,
Susanne Hjermitslev,
Lone Vibeke Petersen

Om barnedåb
Den 2. januar 2008 kom der en ny
kgl. anordning for dåb fra kirkeministeriet.
I en tid, hvor mange landkirker
kæmper for at holde liv i og styrke
søndags højmessen, er det vigtigt at
fremhæve § 3. i anordningen, der
siger: Dåben foretages i kirken ved
sognets gudstjenester på søndage
og helligdage.
Er der ‘særlige omstændigheder’
omkring en dåb, kan der dog efter
aftale med præsten foretages dåb
på et andet tidspunkt. Jeg vil derfor
understrege, at barnedåben ret
beset bør placeres i sin rette sammenhæng dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man døbes til menighedens fællesskab med menigheden som vidner på dåben.
JKA.

Praktiske oplysninger
Fødsler
En fødsel skal meddeles til
præsten i bopælssognet. Medbring fødselsanmeldelsen som
I fik udleveret af jordemoderen, samt jeres dåbs– eller navneattester, evt. vielsesattest
eller den udfyldte ”Omsorgs
og Ansvarserklæring” hvis I
ikke er gift.

Dåb eller navngivelse
Et barn skal navngives senest
seks måneder efter fødslen.
Det sker enten ved dåb eller
navngivelse. I begge tilfælde
rettes henvendelse til præsten.

påske, i Særslev kirke 2. søndag
efter påske. Børnene indskrives
til konfirmation i august måned. De får et brev med hjem
gennem skolen.

aftale om begravelses–/bisættelseshandling i kirken rettes
henvendelse til præsten.

Vielse

Kontakt præsten i bopælssognet. Skal sagen sendes til Statsamtet eller Kirkeministeriet er
præsten behjælpelig med dette. Bortkomne eller nye attester udstedes vederlagsfrit.

Dato for vielsen aftales med
præsten. Vielser foregår altid i
kirken. I god tid inden vielsen
rettes henvendelse til rådhuset
for udstedelse af prøvelsesattest. Denne samt jeres dåbs–
eller navneattester og evt. skilsmissebevilling medbringes til
samtalen med præsten.

Dødsfald
Konfirmation
Konfirmation finder som regel
sted om foråret i 7. klasse. I
Ejlby og Melby kirker er der
konfirmation 1. søndag efter

Dødsfald skal meddeles til
præsten i bopælssognet, helst
hurtigst muligt. Denne eller
bedemanden er behjælpelig
med at udfylde papirerne. For

Navneændring
og attester

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer, der
tilrettelægges af menighedsrådet. Bilen skal blot bestilles
dagen før på:
Tlf. 64 84 14 85
eller Tlf. 64 85 12 12.
Benyttelse af kirkebilen betales
af menighedsrådet.

09.00
15.30
09.00
-

MELBY

Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp.
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp.

BEMÆRKNINGER

december 2011- marts 2012

10.30
16.30
14.00
-

KIRKEKALENDER

10.30
09.00

09.00
09.00
10.30
-

SÆRSLEV EJLBY
09.00
10.30
14.30
10.30
09.00

10.30
-

DATO
11. dec. 3.s. i advent
18. dec. 4.s. i advent
24. dec. juleaften
25. dec. juledag
26. dec. 2.juledag
16.00
14.00*
19.00
09.00
10.30
19.00*
10.30
14.00*
09.00
09.00*
* Ole Hansen

* fastelavn

* Ole Hansen

*H3K-arrangement

01. jan. nytårsdag.
08. jan. 1.s.e.H.3K.
15. jan. 2.s.e.H.3.K
22.jan. 3.s.e.H.3.K
29. jan. S.s.e.H.3.K.
05. feb. septuagesima
12. feb. seksagesima
19. feb. fastelavn
26. feb. 1.s.i fasten
04. marts 2.s. i fasten

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Jesper Kjær Andersn. Tryk: Bogense Bogtrykkeri 64 81 10 29

Adresser

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Henning Smith
graverhuset, tlf. 64 84 16 75
Træffes tirs.–fre. Kl. 9–10
Privat: Vestergade 10, Særslev
Tlf. 64 84 18 36

Særslev:

Kirkesanger Louise Ziemann
tlf. 40 17 44 37

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Finn Toftegaard
Graverhuset, tlf. 64 84 14 53
Træffes tir. tor. fre. Kl. 12–13
Privat: Tværgade 22, Otterup
Tlf. 64 82 20 50 / 40 13 14 51

Ejlby:

Kirkesanger Bodil Rasmussen
Enghaven 14, tlf. 64 84 13 31

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Bjarne Rasmussen
Graverhuset, tlf. 64 86 17 28
Træffes tir. og tor. Kl. 15–15,45
Privat: Tøvlidtvej 75, Melby
Tlf. 64 86 15 34

Melby:

Sognepræst Jesper Kjær Andersen, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: 64841137, E–mail: jeka@km.dk Træffes efter aftale – dog ikke mandag.
Menighedsrådsformand Erik Larsen, Kosterslevhuse 17, Kosterslev. Tlf.: 64 84 10 70
Kirkernes hjemmeside: www.de3sogne.dk

Kirkesanger Louise Ziemann
tlf. 40 17 44 37

