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Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne

december - januar - februar 2018/19

GUDSTJENESTER
2. 14.00 1. s. i advent: . . . . . . . . . . . Uge
Syng julen ind
Fælles med den tyske menighed
9. 10.30 2. s. i advent . . . . . . . . . . . . Bjolderup
Børnekor fra skolen medvirker
16. 10.30 3. s. i advent . . . . . . . . . . . . Bjolderup
20. 09.00 Skolens juleafslutning . . . . Bjolderup
23. 09.00 4. s. i advent . . . . . . . . . . . . Bjolderup, HBJ
24. 11.00 Juleaften for børnefamilier . Bjolderup
13.30 Juleaften for alle . . . . . . . . Uge
15.00 Juleaften for alle . . . . . . . . Bjolderup
25. 10.30 Juledag . . . . . . . . . . . . . . . . Bjolderup
26. 10.30 2. juledag . . . . . . . . . . . . . . Uge
30.
Julesøndag / ingen gudstjeneste
JANUAR
1. 16.00 Nytårsdag . . . . . . . . . . . . . . Bjolderup
Vandretur 14.30 fra Urnehovedhallen
6. 10.30 Helligtrekongers søndag . . Bjolderup

13. 10.30 1. s. e. helligtrekonger . . . . Bjolderup
20. 10.30 2. s. e. helligtrekonger . . . . Uge
24. 17.30 Spaghettigudstjeneste . . . Uge
Med efterfølgende spisning
i Uge forsamlingshus
27. 09.00 3. s. e. helligtrekonger . . . . Bjolderup, HBJ
31. 19.00 Stillegudstjeneste . . . . . . . Uge
FEBRUAR
3. 10.30
10. 09.00
17. 10.30
24. 10.30

4. s. e. helligtrekonger . . . . Bjolderup
Sidste s. e. helligtrekonger . Bjolderup, HBJ
Søndag septuagesima . . . . Uge
Søndag seksagesima . . . . . Bjolderup

MARTS
3. 10.30 Fastelavnssøndag . . . . . . . Bjolderup
Tøndeslagning efter gudstjenesten
HBJ = Henrik Bo Jacobsen

RSA: Robert Strandgaard Andersen · KG: Katrine Gaub · FB: Frederik Birkler · MLR: Marianne Leonhard Ring · HBJ: Henrik Bo Jacobsen
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Sognepræst
Martin Bangsø
Uge Bygade 11, Uge
6360 Tinglev
21 29 12 37
mhb@km.dk
Organist
Anette Mouritsen
20 54 40 71
organist.bu@gmail.com
Kirkesanger
Børge Eggertsen
60 96 22 38
borge@bbsyd.dk
Kirketjener og graver
Bjolderup:
Ghita Holm
Tlf. 40 71 42 36
bjolderupkirke@mail.dk
Uge:
Irmgard Kolb
Tlf. 51 79 21 41
ugekirke@mail.dk
MobilePay
Bjolderup og Uge sogne:
58589
(benyttes bl.a.
ved indsamlinger)

Praktiske oplysninger / Kommende arrangementer

Julebanko for
hele familien

Nytårsvandring
1. januar 2019

Onsdag d. 5. december i Uge
Forsamlingshus kl. 17.30.
Vi begynder med spisning og derefter
er der banko. Pris: 50,- pr person 25,kr. for børn under konfirmationsalder.
Tilmelding senest d. 1. december til
Inga på tlf. 40 76 71 79.

Vi mødes med vandrestøvlerne på ved
Urnehovedhallen kl. 14.30, hvorfra
Evald Meilandt har tilrettelagt en passende gåtur. Turen går til Bjolderup
Kirke, hvor der venter varm kaffe og te
foruden champagne og kransekage i
våbenhuset før gudstjenesten kl. 16.00.

Stillegudstjeneste i Uge Kirke

En eftermiddag
om Uge Kirke

Torsdag den 31. januar kl. 19.00-19.30
afholder vi stillegudstjeneste i Uge
Kirke. En stillegudstjeneste er en kort
gudstjeneste, hvor der er tid til fred og
ro midt i en travl hverdag. Der vil være
afdæmpet musik, læsninger fra Bibelen
og tid til ro og bøn. Stilheden fastholdes
til slut ved at vi alle i stilhed går ud af
kirken og hjem. Fyldte af fred og ro og
Guds nærvær!

Torsdag d. 21. februar kl. 14.30 i Uge
Kirke.
Der er mange spændende historier om
Uge Kirke. Dem vil vi sammen dykke
ned i. Anette Mouritsen går i magasinerne og finder fortællinger og billeder
frem fra gamle tider. Hvis der er andre,
der har en anekdote eller to bliver der
også plads til det. Medbring gerne fotos
eller avisudklip.
Der vil blive tid til en kop kaffe undervejs.

Kimen
udgives af menighedsrådet
Redaktion:
Anette Mouritsen (redaktør)
Martin Bangsø
Edel Kristensen
Janne Rasmussen
Design og tryk
Tinglev Bogtrykkeri
Deadline
Stof vedr. kirkeblad skal
senest d. 21. januar 2019
indsendes til Kimens
redaktør Anette Mouritsen
organist.bu@gmail.com
Kirkebil
Kirkegængere, som ønsker
kørsel til og fra gudstjenester og sognearrangementer kan bestille bil hos
DanTaxi Aabenraa på
tlf. 70 10 78 00
Hjemmeside
Bjolderup-uge.dk
Forsidebillede:
Våbenstilstandsdagen i
Bjolderup.

Søndag
2. december kl. 14.00
Eftermiddagen begynder i Uge kirke,
hvor vi synger julen ind med elskede julesalmer- og sange. Vores julekor medvirker, og det bliver en god og hyggelig
oplevelse for hele familien.
Både den danske og tyske præst og menighed deltager.
Derefter forsætter vi til forsamlingshuset, hvor julemanden skal vækkes ved

Erlings hytte. Sammen danser vi om juletræet og Det lille teater fra Gråsten
opfører et julespil med dukker »Troldehøj og Nissehøj«. Bagefter spiser vi risengrød, får æbleskiver og gløgg og
julemanden deler slikposer ud.
Pris 25 kr. Gratis for børn under 3 år.
Arrangør: Uge foreninger, Deutsche Gemeinde og Bjolderup og Uge sogne

Nyt fra menighedsrådet / Præsentation
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Hilsen fra formanden

Præsentation af Irmgard

Nu nærmer vi os årets afslutning og kan se tilbage på
et spændende år med mange nye tiltag her i vore
sogne. Vi glæder os over de aktiviteter, der løbende
bliver sat i gang og ikke mindst over vore gode gudstjenester.
Denne hilsen bliver kort, da meget af det, der er at
skrive, står i gengivelsen af menighedsrådets orienteringsmøde. Blot en hilsen herfra med ønsket om en
glædelig jul og et velsignet nytår.

Ja, så blev det min tur. Jeg har
nu efterhånden arbejdet i Uge
i 17 år. Lidt om mig selv.

Gud, lad da blot det ny år til os komme,
for det er godt alt, hvad du har bestemt,
og vi skal se, når årets gang er omme,
alt godt er sket og intet glemt.
(Holger Lissner »Et år er endt«)
De bedste hilsner,
Leif Andersen

Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 12. december kl. 16.00
Onsdag d. 9. januar kl. 16.00
Onsdag d. 20. februar kl. 16.00
Alle møder afholdes i Uge Præstegård og er
offentlige.

Jeg er opvokset på en gård i
Vilsbækmark som ca. den midterste af en søskendeflok på
fem (jeg deler plads 3 med min
tvillingebror). Efter endt skolegang kom jeg et år i huset. Det
var så ikke lige mig, så derefter
har jeg stort set arbejdet i det grønne område.
Opvæksten og livet på landet har sat sine spor og ikke
sluppet mig. Med tiden fik jeg så min uddannelse som
anlægsgartner. Nu, efter mine forældres bortgang,
har jeg overtaget den gamle slægtsgård, og vi er i fuld
gang med at renovere den.
Jeg er gift med Viggo og har en søn, en svigerdatter
og to børnebørn. To piger. I vor sparsomme fritid går
vi til dans. Det har vi efterhånden gjort i mange år.
Efter min fars død overtog jeg også hans biavl. En virkelig interessant hobby.
Jeg har skrevet en bog om mine bedsteforældre og
udgivet den. Ellers går jeg gerne ude og ordner haven.
Jeg kan også godt lide at arbejde med træ og skabe
noget. Vi har bygget sommerhus i Norge. Et dejligt
land med storslået natur. Vi nyder at holde fri deroppe, afskåret fra alt det, som venter på at blive ordnet derhjemme.
Graver Irmgard Kolb

Orienteringsmøde i Bjolderup d. 28. oktober 2018
Efter gudstjenesten i Bjolderup Kirke kl. 10.30 var der
spisning inden orienteringsmødet gik i gang. Mødet
blev indledt med en sang og menighedsrådsformanden Leif Andersen fortalte om året, der var gået. Et
år, der har indeholdt mange nybrud og bolde, der er
blevet kastet i luften, men, hvor ikke alle er landet
endnu. Hvilket nok også er godt nok, da vi nu står i
en anden situation med hensyn til bygninger. Leif udtrykte glæde og taknemmelighed over arrangementer
og gudstjenester i sognene og over præst, medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.
Inga fra kirkegårdsudvalget fortalte kort om projekter
fra kirker og kirkegårde og Evald fra Aktivitetsudvalget
gennemgik arrangementerne, der har været i årets løb
og som alle har mødt fin opbakning.
Derefter fik Martin Bangsø ordet og fortalte om Alphakurset, der er et samarbejde med Hjordkær, konfir-

mandholdet, og de
andre arbejdsgrene,
der optager ham. Til
sidst udtrykte Martin
stor glæde over at være
i Bjolderup og Uge
Sogne.
Den sidste del af mødet
bestod af information
og kommentarer omkring Bjolderup Præstegård, der er blevet
erklæret for uegnet til beboelse pga. skimmelangreb.
Planen er at bygge en ny præstegård og en ny sognegård i Bjolderup, men mange detaljer er stadig uvisse.
Referatet fra mødet ligger på hjemmesiden bjolderupuge.dk.
Anette Mouritsen
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Historisk artikel

Bjolderupstenen
Runestenen er en dæksten, der har ligget over stormanden Ketil Urnes grav i Bjolderup kirke. Tidsmæssigt kan den føres tilbage til begyndelsen af
1200-tallet – kort tid efter at kirken er opført, og det
kan formodes, at Ketil Urne har været ophavsmanden
til byggeriet af Bjolderup kirke, der har en størrelse,
der er en stormand værdig.
Motivet er et livtrækors, der viser, at korsets rødder
slår rod i vore hjerter og kristendommen vokser sig
stor og stærk. Livtrækorsets blade, der er økseformet,
kunne så måske antyde, hvad der ellers ville ske med
menigheden.
Dækstenen har ligget i kirkens gulv, så menigheden
kunne se motivet, og runerne, der vender den modsatte vej, fortæller præsten, der var den eneste, der
kunne læse, at »Ketil Urne ligger her«. Bjolderupstenen har siden haft en omskiftelig skæbne. Efter en
lang årrække i kirkens gulv, blev den brugt som dørtærskel, og menighedens træsko har slidt på midterstykket af motivet. Senere har stenen været anbragt i
kirkegårdsdiget.
Efter opførelsen af våbenhuset i 1816 blev den flyttet
ind her i ly for vejr og vind. Denne placering varede
kun kort, hvorefter menigheden (præsten) solgte sognets eneste runesten til museet i Kiel. Her har den så
ligget indtil Kielermuseets 150 års jubilæum i 1986.
I den anledning blev Bjolderupstenen overrakt til rigsantikvar Olaf Olsen, der repræsenterede Danmark ved
festlighederne på Gottorp slot i Slesvig.
Den 15. august 1987 blev Bjolderupstenen indviet –
eller genindviet på den plads i våbenhuset, rigsantikvaren og kirkearkitekt Rolf Graae havde anvist.
Kl. 15.00 blev der afholdt en festgudstjeneste overværet at bl.a. den slesvig-holstenske kulturminister
Peter Bendixen, kirkeminister Mette Madsen, kulturminister H.P. Clausen, biskop Olav Lindegaard samt

Bjolderup kirkes menighed. En festlig og minderig dag
for sognet.
Desværre er Bjolderupstenen siden blevet flyttet fra
sin plads, så den nu hænger på væggen, så runeskriften står på hovedet.
Kaj Snabe

Julehjælp
Menighedsrådet i Bjolderup og Uge har – og får i løbet af juletiden – tilgængelige midler til at hjælpe familier, der synes at
tidens krav til juleræset bliver for meget for dem.
Sådanne familier kan sende en ansøgning til formanden for
menighedsrådet om hjælp til at komme gennem en dyr måned.
En sådan ansøgning vil blive behandlet diskret af præst og menighedsråd i al fortrolighed.
Ansøgningen må være sendt til Leif Andersen på
mail friis.andersen@gmail.com inden d. 20. december 2018.

Præsten har ordet

Andagt
Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det
gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! (2. Korintherbrev kap. 5 vers 17)
Når man bliver kristen, bliver man et nyt menneske.
Man er ikke længere den samme, for man har begyndt et nyt liv. Man er ny. Noget nyt er blevet til.
Hvordan det? Jeg ser stort set ens ud nu i forhold til,
da jeg ikke var kristen. Man kan ikke sådan lige se på
mig, at jeg er kristen. Nogle siger, at kristne er gode
mennesker. De kristne gør gode gerninger. Kristendom er noget med at være god mod andre. Men er
det forbeholdt de kristne at være gode mod andre?
Jeg kender mange ateister, som gør gode gerninger,
og som opfører sig ordentligt. Jeg kender også nogle,
som ikke gør. Både kristne og ateister og alt midt imellem.
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ældrene til hjælp. Det er sådan en relation, Johannes
taler om i sit evangelium, når han bruger ordene om
at blive Guds barn.
Gud ønsker at være sammen med os. At være tæt på
os. At have en relation til hver enkelt af os. På samme
måde som forældre ønsker at være sammen med
deres børn. Og Guds børn har brug for Gud akkurat
lige så meget, som barnet har brug for sine forældre.
Så hvordan er man som kristent menneske sammen
med Gud? Det er man på samme måde, som et barn
er sammen med sine forældre. Ved at tale med – bede
til Gud. Ved at råbe på hjælp, når man har brug for
hjælp. Ved at sige tak, når der er grund til at sige tak.
Ved at være åben og ærlig i sit forhold til Gud og til
sig selv. At stå ved, at man ikke kan alt selv.

I Johannesevangeliet står der, at alle dem, der tager
imod Jesus bliver Guds børn. At være kristen er at
have en tæt relation til Jesus. En relation, der ligner
den, som et barn har til sine forældre. En relation,
hvor man ikke skammer sig over at bede om hjælp.
På samme måde som barnet, der uden at tænke nærmere over det, som det selvfølgeligste råber på hjælp
fra sin mor eller far, når der er noget, det ikke magter
selv. »Mooaaaar« eller »faaaaar«. Og så kommer for

At være kristen er at leve sit liv sammen med Gud.
Hvordan gør man så det? Man er sammen med Gud,
der hvor andre, der kender og lever sammen med
Gud, færdes. Eksempelvis i kirken. Man taler med og
lytter til Gud gennem bøn og ved at læse i Bibelen,
hvor Gud har åbenbaret sig selv og sin vilje for os. Og
ved du ikke hvordan, du skal starte på det med at
bede til Gud, så har Jesus lært os en bøn, som er et
rigtig godt udgangspunkt for at begynde på et liv
sammen med Gud. Den bøn hedder Fadervor, og den
kan du finde i Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 913. Hermed en udfordring til at slå op i din Bibel – og
måske endda læse mere end blot Fadervor.

Alphakursus

Præsten flytter

Alphakurset er ved at være slut, når denne udgave af
Kimen er på gaden. Det har været et forrygende kursus med rigtig god tilslutning fra både Hjordkær og
Bjolderup-Uge. Vi vil gentage kurset igen til næste år,
og har du lyst til at være med, så tøv ikke med at kontakte mig.

Jeg får det næste års tid (eller mere) bopæl i den nuværende sognegård i Uge indtil en ny præstegård i
Bjolderup er opført. I den periode vil vore sognes aktiviteter blive flyttet til andre lokaliteter. Hold jer opdateret på hjemmesiden og på Facebook for seneste
nyt.

Juleaftensgudstjenester
Gudstjenesten kl. 11 den 24. december i Bjolderup vil
særligt henvende sig til børnefamilier. Jeg håber på at
se rigtig mange børn og forældre den formiddag. Det
bliver hyggeligt, rart og måske lidt sjovt. Og så er der
en lille gave til alle familier. Kl. 15 i Bjolderup og kl.
13.30 i Uge er mere traditionelle julegudstjenester.

Tillykke til Børge
med de 15 år som
kirkesanger.
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Det sker i dit sogn / Mit møde med kirken

Det sker i dit sogn...

Mit møde med kirken

eneste i
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Bjolderup Kirke d. 16
auktion på festlig vis.

Mit første møde med kirken
skete i en meget ung alder.
Faktisk så ung, at jeg ikke selv
erindrer det. Mine forældre
har altid været trofaste kirkegængere, og derfor blev vi
som børn også taget med
derhen. Det at komme med til
gudstjeneste er nok noget,
jeg skønner mere på i dag,
end jeg gjorde som barn. De
første mange år jeg kom i kirken, var det nok mere mine
forældres ønske, end det var mit.
På et tidspunkt i mit teenageliv blev mødet med kirken mere personligt for mig. De første år af mit liv,
har jeg nok mest levet på mine forældres tro, hvis
man kan sige sådan, men i teenageårene begyndte
tilhørsforholdet til kirken at blive mit eget.
Jeg nyder den dag i dag at komme til gudstjeneste,
selvom jeg med skam må erkende, at det ikke sker så
ofte, som jeg gerne ville. Det glæder mig også, at
gudstjenesten af i dag ikke er helt så formel, som den
var dengang i min barndom.
Med venlig hilsen
Preben Kristensen

Høstofferet 2018
Tak for enhver gave, der blev givet i forbindelse
med vore høstgudstjenester.
Det indsamlede beløb blev 7095,00 kr.
I oktober fik
Uge Kirke e
n tiltrængt
indvendigt.
reparati

onskalkning

Beløbet fordeles mellem:
MOK-klubben
1500,00 kr.
Teen-klubben
1500,00 kr.
Spejderne
1500,00 kr.
Den Blå Oase
2300,00 kr.
Julehjælp
295,00 kr.

MobilePay i kirkerne

Søndag d. 4. november mindedes
vi de afdøde fra
Bjolderup sogn om formiddagen og
Uge om aftenen.
Der blev tændt lys for alle.

Da færre og færre efterhånden
bærer kontanter, har vi valgt at få
et MobilePay-nummer til kirkerne
især til brug ved indsamlinger. Det
er 58589. Der kan stadig betales
med kontanter også. Vi har indsamling i kirkerne hver søndag. Formålet bliver
annonceret ved gudstjenesten og står også
nævnt i gudstjenestelisten på kirkernes hjemmeside.

Dåb / Vielser / Dødsfald
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Dåb:
12. august: Simon Stokbæk
Saldern, søn af Tina Stokbæk Mathiesen og Per Saldern

Dåb:
19. august: Frida-Caitlin
Metcalfe, datter af Karina
Kristensen Metcalfe og Daniel Morell Metcalfe

Dåb:
15. september: Estella Lykkehus, datter af Nicole Hellwagen og Jørgen Lykkehus

Dåb:
16. september: Milan Skøtt
Petersen, søn af Malene
Skøtt og Chris Clausen Petersen

Dåb:
30. september: Mia Langballe Madsen, datter af Pernille Langballe Siig Andersen
og Jens Østergaard Madsen

Dåb:
30. september: Maila Fernow Bruun, datter af Camilla Fernow Bruun og
Sonny Salomonsen

Dåb:
4. november: Majse Schmidt
Nielsen, datter af Anna
Schmidt og René Nielsen

Vielse:
15. september: Nicole Hellwagen og Jørgen Lykkehus
i Bjolderup Kirke

Babysalmesang
i Bjolderup Kirke
Så skal der synges og danses igen!
Velkommen til en ny sæson af babysalmesang med opstart torsdag d. 21. februar kl. 9.30. I alt 8 torsdage med
hygge, skønsang, sjove og skøre oplevelser – det er, hvad du har i vente, hvis du
deltager i babysalmesang i Bjolderup
Kirke. Og dit barn kommer til at føle sig
tryg og kendt med kirkens rum og salmernes klang. Vi synger salmer, men
også små sange og beder Fadervor. Vi
tænder lys og puster sæbebobler. Vi danser og spiller på instrumenter.
Hver gang synger vi i godt en halv time
og slutter med en forfriskning. Medbring

Dødsfald:

et tæppe eller en lille dyne til dit barn.
Det er gratis at deltage. Tilmelding til organist og musikpædagog Anette Mouritsen på organist.bu@gmail.com eller 20
54 40 71.
Velkommen til alle babyer og deres forældre!

Bjolderup:
Lis Østergaard
Andersen
* Født d. 13. 06. 1949
✝ Død d. 19. 08. 2018
Niels Jørn Nielsen
* Født d. 04. 11. 1937
✝ Død d. 03. 09. 2018
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Kommende arrangementer

Danmission
Mandag d. 14. januar kl. 14.30
hos Ingrid Callesen,
Ternevænget 187, Tinglev.
Mandag d. 4. februar kl. 14.30
hos Kristine Knudsen,
Urnehovedvej 91, Bolderslev.
Bibelkreds
Torsdag d. 24. januar kl. 19.30
hos Ruth og Svend Erik Schulz,
Vestermarken 21, Tinglev.
Torsdag d. 28. februar kl. 19.30
hos Kristine og Jørgen Knudsen,
Urnehovedvej 91, Bolderslev.
KFUM & KFUK’s bibelkreds
kontaktperson:
Edel Kristensen, 20 74 61 67
Alle aftner kl. 19.30
Onsdag den 19. december
hos Kirsten og Flemming
Jørgensen, Hjordkærvej 28
Onsdag d. 16. januar
hos Edel og Carl-Henrik
Kristensen, Stadionvej 9
Onsdag d. 20. februar
hos Esther og Johannes
Hermannsen, Skansevej 1
Møder i missionshuset,
Vestergade 5
kontaktperson:
Edel Kristensen, 20 74 61 67
Onsdag d. 5. december
kl. 14.30: adventsfest,
hvor vi får besøg af medarbejdere og kor fra Den blå Oase i
Aabenraa. Gratis kaffebord.
Tirsdag den 11. december
kl. 18: julehygge med fællesspisning, pyntning af juletræ m.m.
Uge 2 – Evangelisk Alliance bedeuge – hver aften kl. 19.30:
mandag d. 7. i Bolderslev
tirsdag d. 8. i Hjordkær (IMU)
onsdag d. 9. i Bolderslev (fælles
med Hjordkær) ved missionær
Mette Hornstrup Schmidt
torsdag d. 10. i Hjordkær
fredag d. 11. i Hjordkær kirke
med efterfølgende samvær i Missionshjemmet
Onsdag d. 30. januar kl. 18.30:
generalforsamling, der indledes
med fællesspisning

KFUM og KFUK’s MOK-klub
er desværre indstillet på ubestemt
tid på grund af for få deltagere
STØTTEFORENINGEN
for KFUM-spejderne
indkalder til generalforsamling
mandag den 4. marts kl. 19.30 i
Æ Spejderhus
Dagsorden iht. vedtægterne

Spaghettigudstjeneste
Festlig gudstjeneste for børn og
lækker mad bagefter for hele familien! Det lyder skønt lige midt i
ulvetimen, ikke? Det er endda
ganske gratis!
De næste gange er torsdag d. 24.
januar og torsdag d. 28. marts kl.
17.30-19 i Uge kirke. Spisningen
foregår i Uge forsamlingshus. Velkommen!

Fastelavnsgudstjeneste i
Bjolderup Kirke
Søndag d. 3. marts kl. 10.30 fejrer vi fastelavn i Bjolderup.
Vi begynder med gudstjeneste
for alle i kirken! Kom gerne udklædte. Efter gudstjenesten er
der tøndeslagning med kåring af
kattekonge, kakao og boller ved
mandskabshuset på Bjolderup
Kirkegård.
Velkommen
til en festlig
dag
– det er helt gratis!

Følg os på FACEBOOK
- og bliv opdateret om nye arrangementer.
Like vores side: »Bjolderup og Uge kirker«

Spaghettigudstjenester
- hvad er det?
Fire gange om året har vi en særlig
børnevenlig gudstjeneste sidst på
en hverdagseftermiddag. »Spaghettigudstjenester« hedder de,
fordi vi ALTID får spaghetti bagefter.
Spaghettigudstjenesterne er bygget
op efter samme skabelon hver
gang, men med hver sit særlige
tema. Vi har bl.a. hørt om Skabelsen, Påsken og Bøn. Hver gang begynder med en velkomstsang, hvor
vi med en fagtesang byder hinanden velkommen i Guds hus. Martin
fortæller om emnet ved at bruge
nogle ting fra sin skattekiste og
med andre spændende metoder.
Tit er konfirmanderne også i sving
– én har fået vasket sine fødder, en
anden er blevet båret af Martin op
ad kirkegulvet. Alt sammen med
det formål, at gøre bibelhistorien
levende for børnene i kirken. Det er
skønt at se, så grebet børnene bliver af at høre fortællingerne, når de
bliver fortalt på en spændende og
sjov måde. Inden vi skal over til spaghettien, synger vi nogle flere sange sammen, præsten lyser Velsignelsen og vi beder Fadervor med
fagter til. Det hele sluttes af med en
sang om, at Gud holder af os og vil
bevare os til vi ses igen.
Så er der mad-tid! Vi synger et
bordvers, spiser spaghetti og kødsovs sammen (lavet af nogle frivillige, der efterhånden er blevet
eksperter i den ret), efterfulgt af en
afslappet stemning med tid til at
lege, tegne eller andre kreative ting
- og kaffe til de voksne. Aftenen
rundes af med en aftensang.
Der er altid god opbakning til spaghettigudstjenesterne. Det er dejligt
– og gør det meget sjovere at være
dem, der står for dem.
Anette Mouritsen

