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marts 2020 – september 2020
Til himlene rækker din miskundhed Gud

Til menigheden.
Kalenderen siger det skulle være vinter nu. Mange af vores børn /børnebørn har aldrig endnu prøvet at boltre sig i sne, hvis de ikke har prøvet
den oplevelse i forbindelse med udlandsrejser. Dog har vi fået så rigeligt
med vinterfugtighed. Det er næsten sådan, at vi kan sige, hver dag sit
regnvejr. Natur og bygninger bærer efterhånden præg af den megen
nedbør, vores fælles bygninger, kirke og præstegaard er ingen undtagelse. Længe har vi talt vedligehold af kirkens spir, og dele af taget med
dets skifferbelægning. En total renovering er ingen mulighed, grundet
økonomi, men der overvejes stadig i bestyrelsen, hvordan det mest nødvendige kan foretages. Årsmødet d. 23. marts vil være oplagt at forelægge mulighederne, med efterfølgende dialog.
Forårets arbejdslørdag i juni, blev gennemført med fin tilslutning.
Mange opgaver, der ligger udenfor det daglige vedligehold blev gennemført, tak for det. Vores graver, Judith har gennem længere tid været
plaget af et dårligt knæ, derfor var vi i forbindelse med adventstidens
grandækning, nødsaget til at tilbyde Judith lidt hjælp. Det blev gennemført ved et samarbejde med nabokirkens gravermedhjælper, der brugte
sin mandags frihed hos os. Det glædelige er, at Judiths knæ er i bedring.
Samarbejdet med nabosognene fungerer fint. De afholdte fællesmøder
har været gode, med fin tilslutning. Det sidste af sin art, var hos os, med
tidligere korrespondent i Rusland Leif Davidsen på talerstolen. Menighedssalen var fuld, og vi fik mange førstehånds indtryk med hjem. På

tidligere årsmøder har bestyrelsen fremlagt tanker om fælles administration med andre Sjællandske valgmenigheder, ikke mindst på baggrund
af en lovgivning, der kræver et medlemstal på mindst 50 for at opretholde skattefradrag. Vi er ikke i nærheden af dette tal, men kan alligevel
se en udvikling. Problemstillingen har vi forlagt en organisation der hedder Isobro, en organisation der rådgiver private foreninger. Vi er gennem foreningen Frie grundtvigske fri- og valgmenigheder medlemmer
der. Der er nogle muligheder, men en stor hindring for dette er, at det
kræver fælles regnskab, og dermed fælles aktiver og passiver med de
involverede menigheder. Hvilket umiddelbart sætter en stopper for et
sådant tiltag.
På gensyn til årsmødet.
PBV. Hans Dalgaard
Møder
Årsmødet 2020 foregår i de to sønderjyske frie menigheder i Rødding og
Bovlund. Her vil 100 året for afstemningen, hvor Sønderjylland stemte
sig hjem til Danmark blive markeret. Mødetidspunktet er ikke oplyst
endnu, men man kan følge med på foreningens hjemmeside: friegrundtvigske.dk, der vil på et tidspunkt komme et nærmere program.
At gå på vandet
I Matthæusevangeliet kap. 14,22-33 fortælles, at Jesus kommer gående
på vandet ud mod disciplene, som er kommet i havsnød og kæmper med
bølgerne. Da disciplene ser Jesus, bliver de skrækslagne, men Jesus beroliger dem: ”Frygt ikke, det er mig!« Så sker der noget med Simon Peter: ”Befal mig at komme ud til dig på vandet,” siger han, og Jesus svarer:
»Kom!« Peter træder ud og går på vandet, men pludselig er det, som han
vågner op og ser den stærke storm. Han bliver bange, og begynder at
synke: ”Frels mig, Herre,” råber han i sin angst, og straks er Jesus hos
ham, og trækker ham op med ordene: ”Du lidettroende, hvorfor tvivlede
du”.

Denne fortælling kan få folk til at vælge kristendommen fra. ”Gå på vandet? Nej, det er for langt ude.”
Men så tænker man altså for firkantet. Brug fantasien og forstå i billeder. Kan man måske ikke blive så glad og lykkelig, så man svæver. Og så kan
man gå på vandet. Det er et billede på en sindstilstand – en følelse af
lethed – af tro på at livet er godt, og vil os det bedste.
Den bibelske fortælling skal altså, som så mange andre bibeltekster,
forstås poetisk – altså billedligt i overført betydning. Ligesom denne
tekst fra salmernes bog:
”Frels mig, Gud, for vandet når til halsen, Jeg er sunket i bundløs dynd, og kan
ikke få fodfæste. Jeg er kommet ud på det dybe vand, Strømmen skyller sammen
over mig.”
Ingen kan vel være i tvivl om, at det er billedet på en livssituation – et
billede på afmagt og fortvivlelse. Et billede på et menneske, der er kommet ud i store vanskeligheder, måske fordi det er faret grundigt vild i sit
liv eller har oplevet en større rystelse.
Vi kommer ikke udenom sådanne hændelser. Og de er med til at danne
os. Det er ved den slags hændelser, at vi lærer os selv at kende. Og også
vor Gud, hvis vi er troende.
Mange har i sådan en situation oplevet, at hvis man af hjertet ud af sin
angst beder Gud om hjælp, billedligt rækker hænderne op som Peter, så
falder der så meget ro over én, at man kan tænke mere klart og overordnet og se en vej ud.
Når den vanskelige livssituation er gennemlevet, har vi fået en større
livsfylde, en større horisont. Og måske større visdom.
Med venlig hilsen Anita og Aksel
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