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Generalforsamling 2020

Frimenighedens ordinære generalforsamling var indkaldt 4l d. 17. marts, men grundet den 
totale nedlukning af Danmark ved Covid 19, må>e vi afvente en ny dato. Det lykkedes at 
få indkaldt generalforsamlingen 4l d. 17. juni. Grundet afstandskrav blev generalforsamlin-

gen aDoldt i kirken med fint fremmøde. 
 
Formand Per Rasmussen kom i sin beretning ind på den store renovering af stueetagen i præs-
teboligen og de to 4lhørende kontorer. Per takkede for den meget store og fliKge indsats fra 
alle de frivillige fra menigheden, som beredvilligt endnu engang mødte op og gav en hånd med. 
Det aLalte budget og den skitserede 4dsplan holdt. På vegne af hele generalforsamlingen 
takkede Per bestyrelsesmedlem og formand for bygningsudvalget Peter Ballisager Sommer for 
hans store indsats med at styre og koordinere den store renovering. 

I sin orientering kom frimenighedspræst Henrik Jensen ind på det vanskelige ved at navigere i 
en Covid 19 4d, hvor mange udmeldinger om, hvad vi må og ikke må, kommer ret sent. Under 
nedlukningen blev der produceret videogudstjenester 4l de tre påskedage samt aDoldt en 
„Drive-In-Gudstjeneste“ på kirkens parkeringsplads. Konfirma4onen, flere barnedåb og vielser 
er blevet udskudt 4l midt i august og frem.  

Ved valg 4l bestyrelsen havde Per Rasmussen og Henrik Teilberg meddelt, at de ikke s4llede op 
igen. De to ledige poster blev med enstemmighed besat af Birgi>e Aagaard og Ole Sørensen. 

Generalforsamlingen havde en stor tak 4l Per Rasmussen og Henrik Teilberg for deres store ind-
sats. Bl.a. at lede opførelsen af Brückerstuen og renoveringen af præsteboligen. 

ELerfølgende har bestyrelsen kons4tueret sig med Uffe Holst som formand og Kari Uth som 
næs^ormand. Kirsten Mortensen varetager funk4onen som sekretær for bestyrelsen. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordelte de forskellige udvalgsposter imellem sig. 

Uffe Holst, Ole Sørensen, Kirsten Mortensen, Birgi=e Aagaard, Peter Sommer, Kari Uth



Begravelse i GhanaCovid 19 og Ågård Frimenighed

I skrivende stund, ser det desværre ikke ud 
4l, at Covid 19 har forladt os. 
 
Vi er stadig underlagt de retningslinjer, som 
Kirkeministeriet udstedte d. 17. maj om ans-
varlig brug af kirker. 

Derfor er følgende stadig gældende for os i 
Ågård Frimenighed: 

* Der må maksimalt 4llades adgang for 1 delt-
ager i gudstjenesten pr. 4 kvm. gulvareal, når 
vi synger 4l gudstjenesten. I Ågård Frimenig-
hedskirke må vi således være 42 4l deltagelse 
i gudstjenester foruden personalet. 
 
* Er man fra samme husstand/familiegruppe 
må man gerne sidde i samme gruppe. De>e 
gælder f.eks specielt ved barnedåb, vielser og 
begravelser. 
 
* Ved arrangementer i kirken, hvor vi ikke 
synger, må vi være 84 foruden personalet. 
 
* Benyt de pladser i kirken, der er markeret 
med rødt filt. Så er du sikker på, at afstanden 
passer. 
 
* Der forefindes håndsprit i våbenhuset, som 
skal beny>es.

* Fra august har vi igen altergang. Kravet er, 
at der skal være 1 meter mellem hver delt-
ager i altergangen. Præsten afspri>er hæn-
der inden uddeling. Hvis der er flere alter-
gangsgæster, afspri>es knæfaldets håndliste 
mellem hvert hold. 
 
* Vi må igen holde folkelige møder i Brück-
erstuen med 4lpas afstand mellem hinan-
den. 

Vi har mange spændende arrangementer 
hen over e2eråret og vinteren. Men da 
be7ngelserne for at kunne a<olde dem æn-
drer sig hele 7den, må vi henvise 7l vores 
hjemmeside og Facebookside, hvis der er 
ændringer. 
 
Ikke alle bruger hjemmeside og Facebook, så 
derfor en appél 7l, at er du vidende om æn-
dringer som din familie, nabo eller andre ikke 
opdager, så fortæl dem om det. 
 
Der er meget, vi må gøre anderledes , og vi 
må hjælpe hinanden i denne 7d. 
 
Tak.

Aflysninger eller flytning af arrangementer. 
I foråret annoncerede vi en sangaLen med sangeren Peter A.G. Der blev hur4gt udsolgt af billet-
ter, men nedlukningen af Danmark gjorde, at vi ikke kunne gennemføre arrangementet. Vi blev 
med Peter A.G enige om en ny dato her i oktober, men det ser heller ikke for godt ud m.h.t., hvor 
mange vi må være i kirken. Så! - Vi har lavet en ny aLale om  en sangaLen 4l eLeråret 2021. Så 
skulle vi meget gerne have normale 4lstande igen. 
 
I maj skulle vi have været 4l Rødding og Bovlund 4l stort fælles årsmøde med de andre frie 
grundtvigske menigheder. De>e møde fly>es også et år frem. Så der er ingen årsmøde i år. 

Vi kom godt fra start med „Børnesang og Salmeklang“. Det ini4a4v genoptages i foråret 2021.



Højskoledag 24. september 

- i Brückerstuen med foredrag, spisning og sang 
Program: 

Kl. 09.30: Formiddagskaffe 
 
Kl. 10.00: Foredrag ved Aage Augus4nus 
        „Da Danmark blev moderne“ 

Kl. 12.00: Frokost 
 
Kl. 13.00: Sang fra Højskolesangbogen 
        Henrik Jensen 

Kl. 14.00: ELermiddagskaffe og afslutning. 
 
Pris: 150,- kr. incl. al forplejning. 
 
Tilmelding senest d. 17. september på liste i 
kirken eller tlf: 51269490  
mail: aagaardfrimenighed@gmail.com 

OBS - Begrænset antal pladser, så „først 4l 
mølle princip“ er gældende.

Aage Augus4nus er uddannet cand. mag i historie og religion. Han har været valgmenighedspræst i 
Odder Valgmenighed. Desuden været højskoleforstander på Rude Strand Seniorhøjskole. 

Aage er en god ven af Ågård Frimenighed, da han har specialiseret sig i frimenighedens første præst 
Valdemar Brücker og hans historie.  

Foredraget „Da Danmark blev moderne. En fortælling fra et Danmark i opbrud“ handler om det 
grundtvigske Danmarks møde med Georg Brandes og det moderne gennembrud med dets fokus på 
ateismen, kvinden, ero4kken og naturen. Hovedpersonerne er Valdemar Brücker og præsten og for-
fa>eren Jakob Knudsen, der i 1880’erne og 90’erne gik ind i kampen. En kamp, der delte og den dag 
i dag deler de ideologiske vande i den danske offentlighed og kirkeliv. 

Aage vil ligeledes komme ind på, hvorfor Ågård Frimenighed gik fra at være en valgmenighed - in-
denfor Folkekirken - 4l, som i dag en frimenighed udenfor Folkekirken. Det har bl.a. noget med Gen-
foreningen i 1920 at gøre!



Mød „Bonderøven“ 
Foredrag med Frank Erichsen om det enkle liv 

Torsdag d. 22. okto-
ber kl. 19.00 i hallen 
på Ågård ELerskole 

 
Billetpris: 200,- kr incl. kaffe og 
kage. 
Bes4lling af billet sker på Ågård 
ELerskole:  

Tlf: 75 55 31 21 eller 
post@aagaardeLerskole.dk  

Foredraget er i samarbejde med instu4oner og 
foreninger i Øster Starup sogn.

Den gamle gård, Kastaniegården på  Djurs, 
danner rammen om den populære tv-se-
rie, hvor man følger Bonderøvens daglige 
liv året rundt. 
 
Sammen med familien er det Franks drøm 
at drive et selvforsynende landbrug og 
dermed opnå et mere enkelt liv. 
 
Med en opvækst i Agerskov i Sønderjyl-
land og et jordlod, som han som 10 årig 
selv kunne dyrke, har interessen for selv-
forsyning og landbrug al4d været en del af 
ham. 
 
Frank Erichsen udgav i 2011 bogen: „Det 
enkle liv - skridt på vej mod selvforsyning“



 

K I R K E K O N C E R T
Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen 

 
Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00

Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen har, med deres store katalog af mod-
erne klassikere, en særlig plads i den danske sangkanon. Flere generationer 
kender og kan synge med på deres tekster og melodier. Vi kender sangene: „Ud 
under åben himmel“ - „Sig du kan li’ mig“ - „Indianer“ - „Jeg har lagt mine våben“ - 
„Vi var engang så tæt“ - …. osv osv. 
 
Nu inviterer Anne Dorte og Maria og deres akustiske orkester til en koncert i 
vores kirke. 
Det bliver en koncert med både de store hits og de stille sange. 
 
Akkompagnementet til koncerten er skræddersyet til kirkerummets akustik, og 
giver særligt plads til stemmer og ord - uden at miste den nerve og kropslighed, 
der er kendetegnende for deres musik.

Bille>er skal købes via Ticketmaster.dk

COVID-19 - Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne og regler for afstand



SLIP LIVET LØS 
- foredrag med Idl. sygehuspræst Preben Kok.

N
år vi erkender vores magtesløshed, forsvinder 
skyldfølelsen! 
 

Vi har en urealis4sk fores4lling om, hvor meget styr man 
kan have på livet. Det betyder, at vi oLe tynges af 
skyldfølelse i 4lfælde, hvor vi slet ingen skyld kan have, 
fordi vi ikke har magten. Vi har glemt, at sårbarheden kan 
være frugtbar og livgivende, og vi forstår ikke længere, at et 
harmonisk parforhold er en enhed, der dannes af to 
modsatre>ede lidenskaber: Den grænsesprængende og 
den grænsesæ>ende. 

Pensioneret sogne- og sygehuspræst, foredragsholder og 
sjælesørger Preben Kok gør i foredraget op med en række 
givne fores4llinger, som det moderne menneske kæmper 
med i sin hverdag og sit liv, og så spørger han: Hvad mister 
vi ved kun at træffe beslutninger med forstanden – uden at 
have troen og myternes nedarvede visdom med? 

Preben Kok er Cand. mag i historie og 
kristendomskundskab. Blev 
sognepræst i Engum sogn i 1975 og 
sygehuspræst på Vejle Sygehus i 1986. 
Har bl.a. udgivet bøgerne: 
 
„Skæld ud på Gud“ i 2008 
„Slip livet løs“ i 2017 
Klummeskribent i UgeskriL for læger.

Onsdag d. 4. november 
kl. 19.00 

i Brückerstuen



Høst- og FriluZsgudstjeneste 
I samarbejde med Ågård Naturlaug inviteres 4l 
årets Høst- og FriluLsgudstjeneste søndag d. 6. 
september kl. 14.00. 
Gudstjenesten vil finde sted ved det nye Mad-
pakkehus i engen. 
Der er adgang både fra Silkevænget og Hør-
vænget. 
Henrik Jensen prædiker og lokale musikere led-
sager salmesangen. 
Medbring egen havestol. 
ELer gudstjenesten serveres kaffe og kage. 
I 4lfælde af meget dårligt vejr er gudstjenesten i 
Frimenighedskirken og kaffe i Brückerstuen.

K or Dag for børn 1.-3- klasse 
Lørdag d. 26. september kl.10.00 inviterer vi 4l en 
Kor Dag i kirken for børn i 1.-3. klasse. Dagen 
ledes af Helene Eiler Ernst. 
Vi skal synge sjove sange, eLerårssange, skøre 
sange, sange med bevægelse. Vi skal spise, lege, 
grine og ly>e sammen. Vi slu>er dagen med en 
lille værkstedskoncert kl. 14.30. 
Frimenigheden står for frokosten. 
Vi forholder os 4l myndighedernes anvisning vedr. 
Covid 19. 
Yderligere oplysninger og 4lmelding 4l Helene på 
tlf.: 27 12 58 13 eller kontakt@heleneernst.dk

Hvad render de rundt og laver? 
I vores foredragserie med 4dligere konfirmander 
og deres virke kan vi mandag d. 28. september kl. 
19.00 høre Anne Thuesen Holst fortælle om 
opre>elsen af bu4kken RAA Arhus. Anne og hen-
des veninde Anna opre>ede den lille købmands-
bu4k i 2017. Konceptet er at drive en bu4k, hvor 
man selv skal medbringe emballage. Alle produk-
terne er økologiske og bæredyg4ge. 

Udover at drive bu4kken læser Anne biologi på 
Århus Universitet.



A lle Helgen Gudstjeneste 
Søndag d. 1. november kl. 17.00 aDolder vi Alle 
Helgen Gudstjeneste. Tradi4onen tro mindes vi de 
medlemmer af Ågård Frimenighed, som vi mistede 
det forgangne år. 
De berørte familier indbydes særskilt med et brev. 
Vi starter med gudstjeneste i kirken, hvoreLer vi i 
samlet flok besøger de nyligt afdødes gravsteder. 
Her synger vi sammen et vers af en salme. 

ELerfølgende samles vi alle 4l en por4on suppe i 
Brückerstuen.

Jule Krea AZen 
Onsdag d, 2, december kl. 19.00 indbyder 4l 4l en 
hyggelig og krea4v aLen, hvor temaet er jul. 
Tidligere har vi arbejdet med læder og origami. I år 
vil vi finde et nyt og spændende materiale at arbe-
jde med. 
Sam4dig bliver der 4d 4l at hygge med julegodter 
og gløgg.  
Pris for undervisning, materialer og godter bliver 
max 200,- kr. 
Tilmelding venligst 4l Birgi>e Holst med SMS på 
telefon: 20 19 35 04

Jule Musikgudstjeneste 
Søndag d. 6. december kl. 19.30 aDolder vi vores 
årlige Jule Musik Gudstjeneste. I år får vi besøg af 
Harte Gospelkor, der har eksisteret siden 2001 
med 35 medlemmer. Koret ledes af S4g Möglich 
Rasmussen. Koret synger tradi4onelle gospel-
sange, gamle Negro Spirituals samt mere moderne 
gospelsange, hvor en del af dem er skrevet og 
komponeret af korleder S4g Möglich Rasmussen. 
 
ELerfølgende samles vi 4l fælles gra4s kaffebord i 
Brückerstuen.



Filmaftener i Brückerstuen. 
Vi viser film i Brückerstuen, hvor alle er velkomne. En aLen 
koster 50,- kr incl. vin, øl og chips. 
Fredag d. 06. november kl. 19.30 
Fredag d. 11. december kl. 19.30 
Vil du på forhånd vide, hvilken film der vises, så kom på en 
mailliste ved at skrive 4l Lene Balle på: 
lb@aagaardefterskole.dk  
 

Fællesspisninger 
Medbring den aLensmad, du alligevel villle have sat på bordet 
derhjemme. Vi laver fælles buffet. Vi bruger ikke hele aLenen, 
men spiser sammen og går så hver 4l sit. 
Onsdag d. 9. september kl. 18.00 
Onsdag d. 7. oktober kl. 18.00 
Mandag d. 16. november kl. 18.00 
Tirsdag d. 8. december kl. 18.00 
Alle er velkomne, og da vi selv medbringer maden er 
arrangementet gra4s. Drikkevarer kan købes. 
 

Inge Østerlund - 50 år på orgelbænken! 
Søndag d. 20 september er det på dato 50 år siden vores or-
ganist Inge Østerlund første gang sa>e sig på orgelbænken i 
Ågård Frimenighed. Dengang ved et lille trædeorgel på 
kirkens pulpitur. 
Vi vil markere denne mærkedag eLer gudstjenesten d. 20.09 
kl. 10.00 med et lille glas m.m. i Brückerstuen. 
 
 

Litteraturkreds 
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 starter vi denne sæsons lit-
teraturkreds. Har du lyst 4l at være med, er du meget velkom-
men. Vi læser normalt 5 bøger på en sæson, som vi sammen har 
fundet frem 4l. 
Vi skiLes 4l at komme med et oplæg 4l den bog, vi har læst. 
Det er virkelig fornøjeligt og givende at mødes for at tale om 
den li>eratur, som vi er optaget af. Vil du vide lidt mere om lit-
teraturkredsen, kan Henrik svare på det. 

Formiddagskaffe i Brückerstuen 
Mange af os trænger 4l at komme ud og tale med andre igen. 
Derfor indbyder vi 4l formiddagskaffe i Brückerstuen, hvor vi 
kan samles stadig med respekt for Covid 19. Du medbringer 
selv brød - vi laver kaffen. Vi indbyder følgende dage: 
Mandag d. 14. september kl. 10.00 
Tirsdag d. 20. oktober kl. 10.00 
Onsdag d. 11. november kl. 10.00 
Torsdag d. 17. december kl. 10.00



Naturvidenskablige foredrag 

- streamet direkte fra Århus Universitet
6. oktober kl. 19.00 - 21.00 
Rejsen ud i rummet  
Hvordan kommer rumsonde og sateli>er egentlig op i 
rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvor-
dan anbringes de der? - Ja, det er raketvidenskab! Hør 
også om, hvordan en rummission designes og plan-
lægges med eksempler fra aktuelle rummissioner.  

3. november kl. 19.00 - 21.00 
Dybhavet - nyt fra en ukendt verden 
Forskere har fundet uventet liv på de største havdyb-
der og dybt i havbunden. Hør om organismer, der er 
4lpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i 
havbunden, som har genera4ons4der på tusinder af år, 
og som er afgørende for livsforholdene på jorden. 

10. november kl. 19.00 - 21.00 
Smagen af øl! 
Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens be-
tydning for øllets aroma, om malt og humle m.m. 
Under foredraget får du serveret små smagsprøver på 
5 udvalgte øltyper. 
Tilmelding: SMS 4l 26201208, Lene Balle. Pris: 30,- kr 

17. november kl. 19.00 - 21.00 
Tilblivelsen af det moderne menneske 
Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores 
forståelse af menneskets historie. Kom med på en tur 
gennem menneskets gene4ske historie med nedslag i 
nogle af de begivenheder, der skabte de befolknings-
grupper, vi kender fra nu4dens verden.



24. november kl. 19.00 - 21.00 
Grønlands Indlandsis 
Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og gem-
mer stadig på mange hemmeligheder. Hør om 
forskernes nylige fund af meteorkrater under isen, og 
om den globale opvarmnings påvirkning på indlands- 
isen - overlever indlandsisen eller er den dødsdømt? 

Med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab kan du 
komme tæ>ere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for 
naturvidenskab. Det er forskere som forelæser, niveauet er højt, og 
du vil blive udfordret, men du kan få udby>e af alle foredrag uanset 
dine faglige forudsætninger. 

Du kan kun opleve foredragene mens de aDoldes.Foredragene 
bliver altså ikke 4lgængelige på ne>et eLerfølgende. 

Læs mere om program og de enkelte foredrag på: 
heps://ofn.au.dk  

Hos os er foredragene i Brückerstuen. Prisen er 25,- kr, men så 
serveres der også kaffe og kage i pausen. Der er mulighed for også 
at købe en øl eller et glas vin. 
Ved foredraget om øl d. 10. november er prisen 30,- kr, men det 
inkluderer så også smagsprøver! Husk 4lmelding 4l de>e foredrag! 
Tag gerne en ven og naboen med! 

Husk - Du kan al4d finde de nyeste oplys-
ninger om de forskellige foredrag, arrangementer 
m.m. på vores Facebook side. 
Søg eLer Aagaard Frimenighed. 
 
Vi arbejder pt. også på at få en ny og bedre 
hjemmeside, hvor det vil blive mere overskueligt 
at finde frem 4l de enkelte arrangementer.



Niels Mølgaard 

- udsIller i september Il november

Niels Mølgaard er bosiddende i Tørring. 
Uddannet voksenunderviser og 
billedkunstlærer på Silkeborg Seminarium, 
Vejle Kunstskole og Silkeborg Kunstskole. 
Niels har deltaget i flere censurerede 
uds4llinger og været kurator for flere 
kunstuds4llinger med danske og 
interna4onale kunstnere. 
 
Medlem af Kunstnergruppen C-Kometen 
og underviser i maleri på AOF-Vejle. 
Malerierne, der uds4lles her er landskaber 
med horisonter malet med akrylmaling. 
Forskellige teknikker er beny>et - pensel, 
spartel og fingre.

Ellen Madsen, Hedensted, maler med 
akryl på lærred. Hun tager udgangspunkt i 
dagligdagen; - Rum, former, fliser og kvin-
der. Ellen fortæller en historie med 
billederne, og historien kommer oLe i 
processen, mens hun maler. 

Billederne er mere eller mindre abstrakte 
og farverige med mange lag maling. 
I en del af billederne kan vi se, at Ellens 
kristne tro og livsholdning toner frem. 
Enten mens hun arbejder eller bageLer, 
når hun går og betragter billedet. 
 
Da Ellen eksperimenterer en del med 
maleteknikker og s4larter, er billederne 
ret forskellige. 

Kunst i Brückerstuen

Ellen Madsen 

- udsIller i november og december

Brückerstuen er normalt åben i graverens arbejdsId samt ved vores arrangementer.



                    En i skaren sagde :l Jesus: »Mester, sig :l min bror, at han skal skiAe arven med mig.« Men han svarede: 
»Menneske, hvem har sat mig :l at dømme eller skiAe mellem jer?« Og han sagde :l dem: »Se jer for og vær på 
vagt over for al griskhed, for et menneskes liv aIænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« Og 
han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad 
skal jeg gøre? For jeg har ikke plads :l min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og 
bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige :l mig selv: Så, min 
ven, du har meget gods liggende, nok :l mange år. Slå dig :l ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde :l ham: 
Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler 
sig skaQe, men ikke er rig hos Gud.« AMEN -  (Luk 12,13-2) 

                    I 1955 i byen Montgomery i Alabama, USA, sa>e den sorte syerske Rosa Parks sig i den del af en bus, 
der udelukkende var reserveret 4l hvide. Da chaufføren bad hende om at fly>e sig ned bag i bussen, 
nægtede hun. Hendes eLerfølgende arresta4on gav næring 4l en sort boykot af Montgomerys busser, 
hvilket affødte en historisk beslutning i USA’s højesteret, som gjorde raceadskillelse i offentlig transport 
ulovlig. Lederen af boyko>en var den unge bap4stpræst med den ph.d. i teologi Dr. Mar4n Luther King. 
O>e år eLer talte King d. 28. august 1963 4l mere end 250.000 på trappen 4l Lincoln Memorial i Wash-
ington D.C. Det var kulmina4onen på marchen for arbejde, frihed og lighed. Talen er jo kendt som den 
store ”I have a dream” tale. Mar4n Luther King var jo en gudsbenådet taler og prædikant. Talen den dag 
i 1963 emmer af ordvalg og rytmen i Bibelen. Den skaber et billede af et Amerika, som ikke kan leve op 
4l sit løLe om et Nyt Jerusalem, som et hjem i lighed og respekt for alle Guds børn. King drama4serede 
en – som han sagde ”skammelig 4lstand for sorte på en øde ø af faKgdom på et umådeligt hav af ma-
teriel fremdriL. Mens han byggede op 4l sit klimaks i talen – en fores4lling – drømmen – om lighed 
mellem racerne, dykkede han dybere og dybere ned i gammeltestamenteligt billedsprog og idealismen i 
Det Ny Testamente og skabte et landskab af ”fantas4ske bakker og mæg4ge bjerge, hvor en dag hver 
dal skal højnes og de krumme steder skal gøres lige”.  

                    ”I have a dream” – men desværre er det jo blevet tydeligt i dagens USA, at Kings drøm endnu ikke er 
gået i opfyldelse. 

                    Mar4n Luther King var en retorisk begavelse. Hans greb om 4lhørerne der på trappen og i den mindste 
bap4stkirke var enestående. Hans greb med at starte sit indløb 4l hvert et nyt afsnit med ”I have a 
dream” var fængende og godt tænkt. 

                    På Standford University i Californien er der i dag et fakultet, der hedder Kings Ins4tute. De har en fan-
tas4sk hjemmeside med Marin Luther Kings taler og prædikener. Man kan dels høre mange af dem som 
en lydfil, men selvfølgelig også selv læse taler og prædikener. 

                    Og netop 4l i dag 1. søndag i Trinita4s med teksten om den rige mand, findes Kings prædiken. King 
kunne jo det, som jeg misunder meget – han kunne holde prædikener uden manuskript. Teksten, der 
ligger på hjemmesiden er altså en direkte udskriL i hans prædiken 4l denne søndag i 1967. King prak-
4serer jo netop denne karisma4ske prædikens4l med sin dynamiske stemme, hvor menigheden in-
dimellem kommer med 4lråb som ”yes Lord”, ”Amen” eller ”Halleluja”. Noget, som er os lidt fremmed i 
Ågård. 

                    Kings prædikener er lange – meget lange! Og de er fyldt med retoriske godbidder, hvor evangeliet 
blandes godt og grundigt op med hans kamp for borgerreKgheder. Men som han siger i prædiken: ”Jeg 
har ingen andre ambi4oner i livet end at leve et kristent liv. Jeg har ingen planer om at gå ind i poli4k. 
Jeg har ingen andre planer end at forblive prædikant”. 

                    Kings prædiken 4l denne søndag over beretningen i Lukasevangeliet, kalder han ”Hvorfor Jesus kaldte 
en mand et yols”. Nu er det som sagt en lang lang prædiken, men den første del handler om, at den rige 
mand ikke forstod at skelne mellem den materielle rigdom og rigdommen hos Gud. Den anden halvdel 
af prædiken handler om, at Jesus kalder den rige mand et yols, fordi han ikke vil indse, at hans liv kun er 
4l på denne jord, fordi han – som vi jo alle er - er aDængig af andre. King refererer 4l, at manden i 
lignelsen siger mig og mit – så mange gange – nemlig 15 gange - , at han mister evnen 4l at sige os og 
vores. 

                    Og med Mar4n Luther Kings prædiken i baghovedet så videre 4l mine overvejelser denne søndag.  

Prædiken Il 1. søndag eZer TrinitaIs 2020



                    For hvis vi skal opfinde en kategori, der kan rumme historien om den rige bonde, kan vi måske kalde det 
for en ”krise-lignelse”. Jeg er med på, at selve ordet krise ikke er nævnt direkte i forbindelse med histo-
rien, men den bliver jo fortalt i anledning af en arvesag, som er nået 4l det kri4ske punkt, hvor ingen kan 
blive enige. Af den grund beder parterne Jesus om at være dommer i sagen. 

                    Et spades4k dybere, så handler historien vel om døden og 4lværelsens foreløbighed. Livet har vi jo kun 
på foreløbighedens vilkår. Ansigt 4l ansigt med døden bliver det klart, at rigdommen ingen rolle spiller, 
uanset, hvor meget vi ejer. Men det er sådan set ikke konfronta4onen med døden, der udgør krisen i 
historien.  

                    Den egentlige krise opstår i den situa4on, hvor vi gnider os i hænderne og konstaterer, at det slet ikke er 
så ringe endda. I virkeligheden går det rig4g godt. Det kri4ske punkt indtræder, når det går så godt, at vi 
ikke – og her flugter jeg med Mar4n Luther King – at vi ikke behøver at tænke andre – hverken Gud 
eller mennesker – ind i vores liv. 

                    Som regel tænker vi, at situa4onen er kri4sk, når det går skidt, og det så er det, vi kalder en krise. I vore 
dage er vi gået fra den ene krise 4l den anden. Først var der en energikrise. Så kom der en miljøkrise 
eLerfulgt af en klimakrise. Undervejs har der været flere økonomiske kriser, senest finanskrisen. Lige nu 
oplever vi en verdensom- spændende sundhedskrise, som 
givetvis også får store økonomiske konsekvenser. Krise 
er nærmest blevet en nor- mal4lstand. Når der er rig4g 
slemt siger vi jo, at krisen kradser. 

                    Men i lignelsen udløses krisen interessant nok ikke af en man-
gelsitua4on, men derimod en overflodssitua4on. Det er den, 
der er sandhedens øjeblik. For det er i den situa4on, vi skal 
afgøre, hvad vi vil bruge alle vores muligheder 4l. 
Grundlæggende er det al4d et valg mellem at gøre det rig4ge 
eller at gøre det forkerte. Hvad skal jeg bruge mit udby>e, 
mine penge, min magt 4l?, tænker den rige bonde. Jo, jeg vil 
investere i noget, som er nyt- 4g for mig selv, siger han. Spis, 
drik, saml sammen og være glad – og så døde han af en blod-
prop. 
Som udenforstående, når det bliver s4llet op for os, kan vi jo let 
se tåbeligheden. Vi kan sagtens se, at livet er vig4gere 
end både høstudby>e og rig- dom. Vi kan sagtens se udefra på 
den rige bonde og som King kalder ham – at han er et yols.  

                    Men - hvad så, når vi selv står i den situa4on? Hvad er så det vig4gste? Hvad skal jeg bruge mine mu-
ligheder, min rigdom og min magt 4l? 

                    Den rige bondes tåbelighed består i, at han ikke tænker på andet eller andre end sig selv. Han taler om 
det ”jeg vil” og om ”det, der er mit”. Han har alle mulighederne, men taler kun om sig selv og sit eget. 
”Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig”. Det er en hård dom. Men hvor der afsiges en dom er der også en 
lov. Det loven siger er, at selvom vi gør livet 4l vores eget, kræves det af os igen. Det er en livslov, som 
minder os om, at livet aldrig er noget, vi har af os selv og for os selv. Vi har det kun ved at få det givet. 
Livet består ikke i at eje, men i at få det givet og selv give det ud. Det er en lov, som lukker op for livet i 
stedet for at spærre det inden i kornsiloer og bankbokse. Livet går ikke ud på, at det skal kunne betale 
sig at leve. Meningen er snarere, at det ikke skal kunne betale sig. Men vi skal bare være 4l i al vores 
gøren og laden sammen med og for andre. 

                    Mar4n Luther King lægger i sin prædiken op 4l landing med følgende udsagn, som desværre er lige så 
aktuelt i dag som den dag i 1967, hvor den blev holdt i Mount Pisgah Missionary Bap4st Church. Han 
sagde: 

                    ”Bonden sagde, han ikke vidste, hvad han skulle s4lle op med al sin rigdom. Åh – bare jeg kunne have 
rådgivet ham. Der er sultne maver overalt i verden, der skal fyldes, der er tomme lommer, der kunne 
fyldes. Amerika i dag, mine venner, er så rig på materiel rigdom. Vi har vores lader – men lad os nu også 
blive rig på re^ærdighed for alle – hvide såvel som sorte”.  

                     Amen.                                 Henrik Jensen 



September

05.09 Kl. 11.00 Lørdagsdåb

06.09 Kl. 14.00 Høst- og FriluLsgudstjeneste i Madpakkehus - se omtale - 

13.09 Kl. 10.00 14. søndag eLer Trinita4s. Indskrivning af nye konfirmander

20.09 Kl. 10.00 15. søndag eLer Trinita4s.  - se omtale - 

27.09 Ingen

Oktober

04.10 Ingen Skulle have været Årsmøde i de grundtvigske menigheder, men det er aflyst  
grundet Covid 19

10.10 Kl. 14.00 Vielse

11.10 Ingen ELerårsferie

18.10 Ingen ELerårsferie

25.10 Kl. 10.00 20. søndag eLer Trinita4s

November

01.11 Kl. 17.00 Alle Helgen - se omtale -

08.11 Kl. 10.00 22. søndag eLer Trinita4s

15.11 Kl. 10.00 23. søndag eLer Trinita4s

22.11 Ingen

29.11 Kl.10.00 1. søndag i advent

December

06.12 Kl.19.30 2. søndag i advent - musikgudstjeneste - se omtale

13.12 Kl. 10.00 3. søndag i advent

20.12 Ingen

24.12 Kl. 15.30 JuleaLen

25.12 Kl. 10.00 Juledag

26.12 Ingen

27.12 Ingen

Gudstjenester



 

Samlet oversigt over gudstjenester og arrangementer

September:

06.09 kl. 14.00 Høst og FriluLsgudstjeneste i engen - se omtale - 

09.09 kl. 18.00 Fællesspisning i Brückerstuen

13.09 kl. 10.00 Gudstjeneste - indskrivning af nye konfirmander

14.09 kl. 10.00 Formiddagskaffe i Brückerstuen

15.09 kl. 19.00 Opstart li>eraturkreds

20.09 kl. 10.00 Gudstjeneste med eLerfølgende fejring af Inge Østerlund - se omtale - 

24.09 kl. 09.30 Højskoledag - HUSK 4lmelding

26.09 kl. 10.00 Fælles kordag for 1.-3. klasse - HUSK 4lmelding

28.09 kl. 19.00 Foredrag af 4l. konfirmand Anne Thusen Holst om bu4kken „RAA“

Oktober:

06.10 kl. 19.00 Naturvidenskabligt foredrag 

07.10 kl. 18.00 Fællesspisning i Brückerstuen

20.10 kl. 10.00 Formiddagskaffe i Brückerstuen

22.10 kl. 19.00 Foredrag „Bonderøven“ - HUSK billetbes4lling på eLerskolen

25.10 kl. 10.00 Gudstjeneste

27.10 kl. 19.00 Kirkekoncert med Anne Dorthe Michelsen og Maria Bramsen - se omtale -

November:

01.11 kl. 17.00 Alle Helgen gudstjeneste med eLerfølgende suppe i Brückerstuen

03.11 kl. 19.00 Naturvidenskabligt foredrag 

04.11 kl. 19.00 Foredrag med Preben Kok i Brückerstuen

06.11 kl. 19.30 FilmaLen i Brückerstuen

08.11 kl. 10.00 Gudstjeneste

10.11 kl. 19.00 Naturvidenskabligt foredrag 

11.11 kl. 10.00 Formiddagskaffe i Brückerstuen

15.11 kl. 10.00 Gudstjeneste

16.11 kl. 18.00 Fællesspisning i Brückerstuen

17.11 kl. 19.00 Naturvidenskabligt foredrag 

24.11 kl. 19.00 Naturvidenskabligt foredrag 

29.11 kl. 10.00 Gudstjeneste

December:

02.12 kl. 19.00 Jule Krea aLen - HUSK 4lmelding - 

06.12 kl. 19.30 Jule Musikgudstjeneste med eLerfølgende kaffebord

08.12 kl. 18.00 Fællesspisning i Brückerstuen

11.12 kl. 19.30 FilmaLen i Brückerstuen



 

December:

13.12 kl. 10.00 Gudstjeneste

17.12 kl. 10.00 Formiddagskaffe i Brückerstuen

24.12 kl. 15.30 JuleaLensgudstjeneste

25.12 kl. 10.00 Juledags gudstjeneste
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