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DAG KIRKEÅRET NR. VIUM HERBORG TROLDHEDE

MARTS
6. 1� s� i fasten 10.30

Kirkekaffe i 
præstegården

9.00

13. 2� s� i fasten 10�30 9�00
17. 19.30 Ryt-

misk gudstj�
20. 3� s� i fasten 14�00 K� Lund 11�00 K� Lund
27. Midfaste 10�30 K� Lund 9.00 K� Lund

APRIL
3. Maria bebudelse 10�30 9�00

10. Palmesøndag 9.00 10�30
14. Skærtorsdag 16�00 19�30
15. Langfredag 16.00

Musikgudstj�
17. Påskedag 9.00 10.30 Påske-

middag kl. 12 
i præstegården

10.30 K� Lund

18. 2� påskedag 10�30 K� Lund
24. 1� s� e� påske 9.00 10�30
30. 10.30  

Konfirmation
MAJ

1. 2� s� e� påske 10�30 9�00
7. 10.30

Konfirmation
8. 3� s� e� påske 9.00 K� Lund 10�30 K� Lund

13. St� bededag 10.30
Konfirmation

15. 4� s� e� påske 10�30 14�00 Afslutn� 
minikonfirm�

22. 5� s� e� påske 9.00  
J� Esmarch

26. Kr� himmelfart 9.00 10�30
29. 6� s� e� påske 10�30 9.00

JUNI
5. Pinsedag 10.30 Gudstjeneste i Præstegårdshaven
6. 2� pinsedag 10�30

Se side 3 nederst

KIRKEKAFFE  
Nr. Vium-Herborg 

menighedsråd  
serverer kaffe efter den 
første kl� 9�00 guds- 
tjeneste hver måned� 

Troldhede  
menighedsråd  

serverer kaffe efter alle 
gudstjenester kl� 9�00�
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

AT VÆRE MEDLEM AF MENIGHEDSRÅDET 
Som nyvalgt medlem af menighedsrådet i Nr� Vium-Herborg i 2020, har jeg i det seneste år stiftet 
bekendtskab med en masse nye ting: Ny terminologi, nye forretningsgange og arbejdsrutiner� Hel-
digvis sidder der flere erfarne personer i rådet, så jeg har det første år brugt en hel del tid på at lytte 
godt efter og stille mange spørgsmål, som forhåbentlig har været rimeligt relevante� I begyndelsen 
blev det forskellige sekretæropgaver, der skulle skabes et overblik over - dvs� dagsorden, møderefera-
ter m�v� Senere er stillingsbeskrivelsen blevet udvidet, således at jeg nu også fungerer som kasserer-
medhjælp� Jeg finder det væsentligt, at der hersker et godt samarbejde mellem menighedsråd og de 
øvrige aktive i lokalsamfundet� Og jeg håber som medlem af aktivitetsudvalget også at kunne bi-
drage hertil� Endvidere sætter jeg pris på, at kirken anvendes så bredt som muligt, og jeg ser bl�a� 
frem til gode musikalske oplevelser i kirkerummet, det være sig gospel-workshop, rytmiske gudstje-
nester, orgelkoncerter m�v� At være medlem af menighedsrådet har vist sig at være et meget alsidigt 
arbejdsområde, som nok i begyndelsen kan forekomme lidt uoverskueligt, men som bliver rigtig 
interessant, efterhånden som man får overblik over opgaverne�  Jeg håber således fremover, sammen 
med mine kolleger, at kunne bidrage til et godt og konstruktivt menighedsråds-arbejde�

Maren Margrethe Madsen, Nr. Vium-Herborg Menighedsråd

BEMÆRKNINGER TIL GUDSTJENESTELISTEN  
Alle gudstjenester i kursiv er uden nadver� 
Gudstjenester med rødt har tilknyttet aktivitet i præstegården�

AT VÆRE MEDLEM AF MENIGHEDSRÅDET 
Jeg blev valgt ind i menighedsrådet ved sidste valg� Det har været noget af en opgave, ny i en coro-
natid, online møder, aflyste gudstjenester på stribe, arealkrav og meget mere� Jeg er kirkeværge, og 
der har været meget det sidste år� En af de ting, der har taget meget tid, er 5 års-syn af ombygning 
og tilbygning af kirken� Vi har efter en del møder, fået lavet de ting der skulle rettes og repareres, så 
jeg synes vi kan være meget tilfredse med det, der er lavet� Det er efter min mening en meget lys og 
smuk kirke, vi har fået� Som I husker, har vi fået nyt tag på kirken og efter et år er der 1 års-syn� Der 
var kun nogle ganske få ting, der skulle rettes, så håndværkerne har været dygtige� Vi har fået meget 
teknik i kirken de sidste 5 år� Vi sender alle gudstjenesterne online, og jeg er glad for at vi har Flem-
ming til at være tovholder� Det er en mulighed mange benytter sig af, og det er en ny måde at 
komme ud til menigheden på� Vi har også maskiner på kirkegården, og dem har jeg også lidt med 
at gøre, dog er det graveren, der ved mest om, hvad vi har brug for� Det har været et spændende og 
udfordrende år der, er gået� Jeg er glad for at være sammen med de andre menighedsrådsmedlemmer 
og præst, samt ansatte� Vores opgave er at skabe de bedst mulige rammer om gudstjenester og andre 
aktiviteter i vores menighed her i Troldhede�                                                                                                                                    

Kirkeværge Jens Futtrup, Troldhede menighedsråd
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DET SKER I IM

MARTS
 1. Bibelkredsene mødes�
8. Bibelkursus i Finderup v� tidl� pastor 

Bjarke Nørholm Pihl, Skjern
10. Bibelkursus i Hanning v� tidl� pastor 

Bjarke Nørholm Pihl, Skjern�
18. kl. 18.00 Basar v� volontør for Viva Im-

pact Camilla Neesgaard Nielsen� Hun for-
tæller om hendes oplevelser på Filippinerne

22. Alle Hjem med generalforsamling v� Kri-
sta Rosenlund Bellows, Landsleder
Indre Missions Tværkulturelle Arbejde� 
Emne: »Flygtninge og andre nye i landet«

29. Bibelkredsene mødes�

APRIL
5. Videoaften ved Jan Holm Mortensen� 

Emne: »Påsken i Gl testamente«.
12. ”Påskehygge”� Vi synger nogle dejlige for-

års- og påskesange�
19. Videoaften ved Jan Holm Mortensen� 

Emne: »Påsken i Ny testamente«.
26. Bibelkredsene mødes�

MAJ
3. Pastor Jens Borg Spliid viser filmen 

»To verdener«
10. Besøg i Bibelland i Brejning� Nærmere 

information senere.
17. Bibelkredsene mødes�
24. Tale ved Hans Jørgen Hedegård, Blåhøj� 
31. Fælles bibeltime med oplæg ved Sprint/

video: »Med fra på arbejde«

JUNI
7. Ydre Missionsaften Åbne Døre v� Maria 

Serner-Pedersen, Hjerm�

Hvor intet andet er nævnt begynder møderne kl. 
19.30. Adressen er: Missionshuset, Kirkegade 14, 

Troldhede  6920 Videbæk . 
Formand: Marius Christensen, Bjørslevvej 6, 

Troldhede 6920 Videbæk 2493 8529

MARTS
8. Bibelstudie: Kreds 1: Niels Jørn

 Kreds 2: Marie og Henning
Kreds 3: Hanne og Jens Anton
Kreds 4: Dorthe og Karsten

15. Besøg af Åbne døre v/Maria Serner 
Pedersen

25. kl� 18�00 Bazar v� Annette Ingemansen
29. Møde v� Bjarne Lindgren, Ringkøbing

APRIL
5. Møde v� Anders Carl Jensen, Timring

12. Optakt til påske v� Marie Eriksen
21. kl� 18�00 Familieaften v� Jonna Iversen,

Bækmarksbro
26. Møde v� Erik Dahl, Lem

MAJ
3. Bibelundervisning v� Heri Elttør, 

Aulum
10. Bibelstudie: Kreds 1: Birgit og Preben

 Kreds 2: Lilly og Leo
 Kreds 3: Maren og Jens Anton
 Kreds 4: Heidi og Bjarke

17. Møde v� Erik Kloster, Ringkøbing
20.

- 22.
Camping på Mørkholt

24. Bibelstudie: Kreds 1: Anny og Ernst
Kreds 2: Britta
Kreds 3: Lena
Kreds 4: Rebecca og Thomas

31. Bibelstudie: Kreds 1: Susanne og Jens
Kreds 2: Erik
Kreds 3: Anni-Mette og Jørgen
Kreds 4: Laura og Bo

Hvor ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30
Kontaktperson: Jens Anton Nørremark, Mobil: 

20 48 05 17. MobilePay: 89608

TROLDHEDE IM FISKBÆK IM
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DET SKAL VI DA MED TIL

SPAGHETTIPÅSKE-
GUDSTJENESTER I 

HERBORG OG TROLDHEDE
Torsdag den 31. marts kl. 17.00 i Herborg 
kirke� Efterfølgende spiser vi spa-
ghetti og kødsovs sammen i 
Kuben� Vi slutter ca� kl� 19� 
Tilmelding ikke nødvendig.

Fredag den 1. april kl. 17.00 i Troldhede 
kirke� Efterfølgende spiser vi spaghetti og 
kødsovs sammen i Missionshuset� Vi slutter 
ca� kl� 19� Tilmelding ikke nødvendig. 

GUD OG GOURMET
Vi tager hul på rækken af gode oplevelser 
med både eftertanke og smag i skøn for-
ening� 

Der er Gud og Gourmet hver tredje måned. 
Tilmelding til præsten er nødvendig, og nær-
mere oplysninger får du ved tilmelding. 

Lørdag den 19. 
marts kl. 13.00 
- 24.00 i Nørre 
Vium Sports- og 
Kulturcenter.

PÅSKEUGEN ER VORES STØRSTE HØJTID
Derfor har vi lagt et spændende program� Der vil være en rød tråd lige fra Palmesøndag til 2� På-
skedag� Gudstjenesterne fremgår af planen på side 2� Derud over har vi planlagt:

Langfredag: Om formiddagen viser vi filmen »The Passion of the Christ« i præstegården fra kl� 10� 
Der vil være rigeligt med indtryk for øjnene� Om eftermiddagen mødes vi til en særgudstjeneste for 
hele pastoratet i Herborg Kirke, kl� 16� Der vil være rigeligt med indtryk for ørerne (se bagsiden)�

Påskedag: Påskemiddag i præstegården� Der er to gudstjenester samtidig (kl� 10�30) i henholdsvis 
Herborg og Troldhede� Derefter mødes vi i præstegården kl� 12, hvor vi spiser lam med rodfrugter 
og bitre urter, græske kartofler og gorgonzolasauce� Af hensyn til maden skal vi bede om tilmel-
ding til præsten senest en uge før.
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DET SKAL VI DA MED TIL

KONCERT OG 
FÆLLESSPISNING

Onsdag den 2. marts kl. 17.30 
i Herborg Kirke

Lad os sammen indlede fastetiden på en god 
måde! Kom og vær med, når der er koncert 
med Henrik Skærbæk Jespersen i Herborg 
kirke� 

Efterflg� er 
der fælles-
spisning i 
Kuben og 
askeonsdags-
gudstjeneste 
kl� 19�30�

FYRAFTENSKONCERT 
I HERBORG KIRKE

Vores egen organist, Margit Toftdahl, sætter 
sig ved orglet og slutter arbejdsdagen af for 
os med musik onsdag den 23. marts kl. 
17.00. Gratis adgang!

FASTETIDSANDAGT I TROLDHEDE KIRKE
For at øge fokus på fastetiden og styrke vores åndelige samvær, indbyder vi til andagter i Troldhede 
kirke hver torsdag formiddag i fastetiden� Første gang den 3. marts og sidste gang den 14. april.

Der vil blive læst fra Bibelen, holdt en kort refleksion over teksten og indbudt til fællesbøn�

Vi kan hver især lægge de ting frem for Gud, som vi går og tumler med� 

Der vil også blive lagt op til, at vi kan bruge hinanden til forbøn, indtil vi ses igen�

Forventet varighed på ca� 25 minutter�
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DET SKAL DET SKAL VI DA MED TIL VI DA MED TIL

TAIZÉ-GUDSTJENESTE OG „MIDDAG PÅ TVÆRS“
Onsdag den 20. april kl. 17.30 i Herborg Kirke

Kom og vær med til at fejre gudstjeneste på mange sprog på samme tid� Tag din udenlandske nabo 
under armen og oplev, hvordan vi sammen kan bede og synge - på hvert vores sprog, men stadig 
bevare fællesskabet� Bagefter gudstjenesten er der fællesspisning i Kuben på den anden side af vejen, 
hvor vi smager på nogle udenlandske specialiteter�

THOMASMESSE
Onsdag den 18. maj kl. 19.30  

i Nr. Vium Kirke

Thomasmesse er en stillegudstjeneste, hvor 
du i dit eget tempo kan bevæge dig rundt i 
kirken og besøge små stationer� Du kan 
bede, tænde lys, tænke over korsets betyd-
ning for dig, få et manakorn eller få forbøn 
ved præsten� Stemning og samvær med Gud 
er i centrum� 

BESØGSTJENESTEN I SOGNENE
Har du brug for en besøgsven, eller kender du en der har - hører vi gerne 
fra dig� Vi har frivillige, der står på spring for at hjælpe� 

Kontakt vores Lokale venner i Troldhede: Tove Kølbæk 29414258 eller Inga 
Christensen 29403080. Besøgsvenner i Nr. Vium- Herborg: Marie og Hen-
ning Eriksen: 29878003. Vores præst Jens Borg Spliid kan kontaktes på en-
ten mail: jebs@km.dk eller mobil: 20233730

KONCERT MED ORGANIST 
OG KORLEDER 

ANNETTE SØVNDAL
Tirsdag den 24. maj kl. 19.30 
i Herborg Kirke

Kirkekoncert med klassisk pro-
gram, hvor vi får lejlighed til at 
mærke bredden i vores orgel�  

Gratis adgang!
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BØRNESIDER

Gemt skat. Find skatten og også 10 mønter

Lysestager. 
Find tre par.
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BØRNESIDER

Find 10 forskelle mellem de to billeder af en skomager

Hvad er dette? 
Farv alle felter, 
der har en prik.



10

KOLLEKTLISTEN FOR NR. VIUM-HERBORG OG TROLDHEDE PASTORAT
Måned Nr. Vium - Herborg 

- Troldhede
Nr. Vium  
- Herborg

Troldhede Mobile- 
Pay

kontonr. +  
CPR nr.

Marts KFUM ś soldater-
mission

630073 8075 0000117840

April KFUM ś sociale 
arbejde 

3100-9000488

Maj Danmarks Folkekir-
kelige Søndagsskoler 
(DFS)

88677 7170

Alle 3 
mdr.

Menighedsplejen i 
alle 3 sogne

84363 7788-0005000578

Indsamlingen kan foregå på MobilePay, kontooverførsel eller ved kontanter i kirkebøsserne� 

KOLLEKT & KONFIRMATION

KONFIRMATION 2022

Nr. Vium Kirke
lørdag d. 30. april kl. 10.30 
• Silas Frost Lynge
• Thea Marie Tronier   
 Risbjerg
• James Alex Jørgensen
• Alfred Julius Mynster   
 Jønson
• Nicole Lupa Christensen
• Nicholas Sylvester Skjærbæk
• Malthe Bjørn Ebdrup
• Johan Hovaldt Kirkegaard  
 Madsen
 

Herborg Kirke
lørdag d. 7. maj kl. 10.30
• Pelle Bech Jensen
• Josefine Rønnow Byskov
• Agnes Trankjær
• Freja Dammark Astrup
• Mathilde Tokkesdal   
 Knudsen
• Emil Tang Thomsen
• Julie Venø Nielsen
• Jannick Hamborg Pommer
• Emil Engberg Leedsøe
• Emil Andersen
• Benedikte Elisabeth   
 Borg  Spliid
 

Troldhede Kirke
St. Bededag 
fredag d. 13. maj kl. 10.30
• Madikan Svalø Hansen
• Caroline Wedel Hansen
• Mathilde Olsen Hansen
• Maja Kirkegaard Sørensen
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I den frodige sommer oplever man, at »skønnere er 
liljens dragt, end Salomon i al sin pragt«, og senere 
kommer høsten i hus, for »Nu falmer skoven trindt 
om land«, inden vinteren melder, at »I sne står urt 
og busk i skjul«�

Naturens mangfoldighed og artsrigdom gør, at 
man ikke kan have et stykke bart jord i ret lang tid, 
før der kommer planter 
på det (muligvis kaldet 
ukrudt)� I vores sogne 
kan man følge dette i 
brunkulslejerne ved Kul-
søen; ved Nørre Vium; og 
i Fiskbæk� Her var der for 
65 år siden kun golde 
sandtipper, men man plantede nøjsomme træarter, 
og græsser og urter indfandt sig langsomt� Nu står 
brunkulslejerne med store hugstmodne træer og en 
varieret naturskov�

Mens landbruget stort set kun har 1-årige afgrøder, 
som skal høstes hvert år, har skovens træer en helt 
anden tidshorisont� Nåletræer kan høstes efter 50 
- 80 år; de hurtige løvtræarter (poppel) kan høstes 
efter 30 år, mens øvrige løvtræer (bøg, ahorn, eg) 
skal vokse i 100 - 150 år� I nogle tilfælde »høstes« 
skoven ikke, men der bliver løbende fældet en del af 
de ældste træer for at give lys og plads til unge selv-
såede træer�

Så gå ud og nyd foråret! Naturen er der hver dag, 
hver årstid, og hvert år� I mange år�

Peder Brøgger

TEMA

Om at nyde naturen
Mennesker har gennem 
alle tider haft et uund-
værligt samspil med na-
turen� Selv i vores indu-
strialiserede verden er 
det naturen, som giver os 
det daglige brød ved at 
lade planter vokse frem, 
der kan give os korn, 
grøntsager, frugt og kød�

Naturen er ikke kun det spiselige, den påvirker i 
høj grad også vore øvrige sanser gennem årstidernes 
variation� Alle følelser kan komme i brug, når man 
følger en afgrøde fra spiring og vækst til moden-
hed, for at ende med høst og dvaletid�

Personligt holder jeg mest af foråret, hvor det er 
livsbekræftende at betragte grønne spirer og friske 
skud og grønne blade, Mange digtere er blevet in-
spireret af foråret� Grundtvig skrev i 1817 »Bonde-
blomst, hvad vil du her?« malende om påskeliljen 
og sammenlignede den med opstandelsens påske-
morgen� Kaj Munks salme om den blå anemone er 
også velkendt, og især vestjyder forstår glæden over, 
at den sarte lerjordsplante kunne overleve på vores 
forblæste egn�

Foråret er også starten på en ny generation for fug-
le og pattedyr� Ved at sætte redekasser op i haven 
eller på huset, har man mulighed for at følge den 
hurtige udvikling hos stære, spurve og mejser på 
tæt hold�
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TEMA

Anders And er kanibal� På julebordet på Paradis-
æblevej 111 kommer der som i så mange andre 
hjem and på menuen� Men det gør ikke noget� 
Gradsforskellen mellem de umælende stegte ænder 
på bordet og den antropomorficerede familie rundt 
om fadet er så stor, at hverken figur eller læser tager 
anstød� Noget helt andet, hvis det var fætter Høj-
ben, der lå svøbt i svesker og andesovs, men det er 
kun i Anders’ bedste drømme, det sker� Er det end 
ren fantasi, så er billedet ganske sigende for den 
evolutionsbaserede etik: gradsforskellen kan væg-
tes så højt, at den tæller som en artsforskel, og an-
defamilien kan uden skrubler stikke gaflen i fadet� 

For ligesom der af skabelseslæren følger en forplig-
telse på naturen og medskabningen, sådan følger 
der også et etisk værdisæt af en evolutionsbaseret 
tilblivelseshistorie� Af skabelsen følger forpligtel-
sen, fordi det er din medskabning, skabt som Guds 
gave, fuldendt efter Guds vilje, og i forhold til 
mennesker, fordi det ubetinget om ethvert men-
neske gælder, at det er skabt i Guds billede� Skabel-
sen er derfor grundlaget for al kristen etik, som 
også Luther skriver om de ti bud: naturen lærer os 
det samme� Ikke desto mindre er det nærmest lige 
så let som at klø sig selv i nakken at finde teologer 
fra alle kirkens fløje, som mener at skabelseslære og 

evolutionslære sagtens kan forenes� Dette kan 
imidlertid alene ske, så længe evolutionslæren fri-
holdes for etisk ansvar, men netop dette er en 
umulighed�

Evolutionslæren bygger først og fremmest på tan-
ken om survival of the fittest, den stærkestes over-
levelse� Dette tager udgangspunkt i den iagttagel-
se, enhver kan gøre sig i naturen, hvor ulven æder 
de svageste individer, mens de sunde og stærke dyr 
lever videre og således gennem ulvens omvendte 
udvælgelse sikrer den næste generations sundhed 
og styrke� Dette er via en umådelig fantasifuldhed 
og et par millioner år, som i denne sammenhæng 
gives mere villigt end kredit i banken, blevet til en 
tanke om arternes udvikling fra amøbe til menne-
ske� Men netop den grundlæggende tanke om den 
stærkestes overlevelse, gør evolutionslæren usolida-
risk� Usolidarisk fordi den hele tiden må lade de 
svageste falde fra, og det er her vi ser, at evolutions-
læren allerede har fået konsekvenser for etikken i 
den vestlige verden� For netop det gør vi i vort 
samfund ved at sortere fostrene efter forskellige 
sygdomme og ved at lade uligheden mellem top og 
bund vokse i samfundet som aldrig før, så eliten 
kan lade pøblen blive tilbage, når de stikker af til 
Mars, i fald jorden skulle blive ubeboelig i nærme-
ste fremtid� 

I sammenhæng hermed bliver det afgørende at 
kunne skelne mellem de enkelte individer� Og lige-
som i Anders And bliver det med nødvendighed en 
gradsforskel, eftersom en egentlig artsforskel ikke 
eksisterer, da evolutionen trods udviklingens trin 
dog er en gradvis udvikling henover et utal af sta-
dier� Spørgsmålet er alene, hvor man skal sætte lin-
jen mellem værdigt og uværdigt liv, dvs� liv som 
umiddelbart kan afsluttes uden etiske kvaler� En 
mulighed er at sætte den ved alt biologisk levende, 
hvilket dog vil medføre menneskets egen død, 
hvorfor den laveste praktisk mulige grænsedrag-
ning er ved krybdyr� En anden mulighed er at 

Evolutionslærens etiske bivirkninger
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TEMA

sætte skillelinjen ved aben, som vi så i ophavsrets-
sagen for makaben Naruto, eller som de fleste 
mennesker gør: Umiddelbart over eller under de 
svært handicappede mennesker� Der kan imidler-
tid ikke sættes en objektiv neutral linje ud fra evo-
lutionslæren, da udviklingen er så trinløs og kom-
pleks, at den subjektive skelnen mellem værdigt og 
uværdigt liv alene vil hænge på en personlig mo-
ralsk overbevisning, hvorfor argumentet også kan 
anvendes til racisme, at mennesker med lavere IQ 
eller andre særheder, er mindre udviklede og derfor 
også mindre værd at regne� I øjeblikket ses denne 
tendens i sin modsætning i den hypermoralitet 
som straks råber »racist«, hvis nogen gør den mind-
ste antydning af, at der er forskel på folk, fordi for-
skellighed er krumtappen i evolutionslærens etik�

Men ligesom evolutionslæren således kan anvendes 
til at lave gradbøjning mellem mennesker, kan den 
også anvendes på individplanet, som det allerede 
sker: det endnu ikke udviklede foster regnes som 
mindre værd og kan uden skrubler fjernes, og snart 
vil vi også se, at ældre med svære sygdomme som 
demens vil kunne regnes som så svært degenerere-
de, at de bliver fraregnet den menneskelige værdig-
hed og kan ombringes ved eutanasi� Provenuet skal 
selvfølgelig bruges til at holde de rigeste i live og fri 
for sygdom� 

For evolutionslæren er i sin grund og væsen egoi-
stisk� Det handler om at jeg skal frem, hvorfor den 
også er promiskuøs og selvfølgelig ikke kan lade sig 
hindre af en gammelkristen seksualmoral� For 
mens den ubændige seksualdrift i hele teologihi-
storien ses som et brist hos et menneske, finder den 
i evolutionslæren den bedst tænkelige undskyld-
ning for at lade drifterne få afløb, da driften her 
alene ses som en biologisk betinget drift til for-
plantning for sikring af genernes overlevelse� For 
der er kun to muligheder: overlevelse eller under-
gang� Derfor må alle midler også drages til nytte 
for min overlevelse, uanset hvad det koster med-

mennesket� Det er mig, det handler om, og det er 
her, enhver teolog med respekt for sig selv burde 
sige stop og råbe vagt i gevær� For hvad er egoisme 
andet end syndens grundvæsen� Altså er evoluti-
onslæren ikke kun i modsætning til skabelsesbe-
retningen og Det gamle Testamente, men hele den 
kristne etik og Det nye testamente� 

Ja alene det, at evolutionslæren er blevet religion 
som alle absolut skal tro (nej ikke tro, for dette kal-
des viden, uagtet de stadigt manglende beviser) og 
at skoler mister deres understøttelse, hvis de for-
sømmer at undervise i dette system, burde være 
nok til at overbevise enhver om, at et sådan uvæsen 
må både fordømmes og bekæmpes, et overgreb på 
trosfriheden som det er�

Skabelsen er ikke bare en lille bisag, en parentes i 
kirkens trosbekendelse, som bekvemt kan omgås 
for verdens venskabs skyld� For skabelsen hænger 
uløseligt sammen med hele Guds historie i evange-
liet, den historie, som handler om, at din overle-
velse ikke sker på bekostning af andres overgang� 
Men at selv hvor tusinder er strandet i ørkenen 
med fem brød og to fisk, er der nok for alle, for der 
er en Gud i denne verden, som tager sig af, ikke 
den rige og stærke, men den fattige og svage� 

Gør man alligevel forsøget og vil forene de to, da 
bliver det på evolutionslærens præmisser og konse-
kvensen for teologien ses tydeligt� Hvor der blandt 
teologer tidligere fandtes en nøje forbindelse mel-
lem skabelse og genløsning, ligger begge i dag hen 
i ingenmandsland som ligegyldige og menings-
tømte metaforer i forkyndelsen� For der er sam-
menhæng i teologien, og hvor denne sammenhæng 
brydes med et fremmedelement som evolutionslæ-
ren, der opløses det teologiske system, og tilbage 
sidder vi med et kaos af mennesketanker, der alene 
venter på et Big Bang for at falde sammen� 

Sognepræst Mads Jakob Thorlund Jakobsen
Skt. Marie sogn, Sønderborg
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TEMA

Der er noget skønt over foråret� Foråret kalder no-
get nyt frem i os� »Den kedsom vinter gik sin gang, 
den dag så kort, den nat så lang forandrer sig så lem-
pelig; den barske vind, den mørke sky må fly. Man 
frygter ej, at sne og slud skal møde dem, som vil gå ud; 
thi lad os gå at skue på, hvor smukt naturen sig betér 
og ler«. Sådan synger Ambrosius Stub� Nu er den 
mørke tid forbi, det begynder at pible op af jorden� 
Himlen bliver mere blå, solen vender tilbage, da-
gene længes, fuglene vender tilbage� Viben flyver 
over marken, mens kornet sås� Lysten til at være 
aktiv vender tilbage, humøret stiger og vi får lyst til 
at gå i gang med forårets udfordringer� Vi kan se 
hvordan foråret vender tilbage, og plante på plante 
titter frem, og buske og træer springer ud� Det er 
livsbekræftende! Det er Guds skaberværk når det er 
aller skønnest� Det er som at være med på skabel-
sens morgen, hvor Gud skabte alt - og så at det var 
såre godt�

Dog er det ikke alt� I kirken fejrer vi også det fest-
lige halvår� Der er både påske og pinse� Midt i for-
året hører vi, hvordan englen kommer til Marie, og 
fortæller hende, at hun skal føde et barn, selv om 
hun ikke havde vidst af en mand� Sønnen hun skal 
føde er Jesus, verdens frelser� Et liv begynder� Jesus 
kunne være kommet som et voksent menneske� 
Det gør han, når han kommer igen� Han valgte at 
komme til verden, som et barn - født af en kvinde� 
Det lille frø, begyndte midt i foråret, for at vokse 
op, blive menneske� For til sidst - om foråret - i 
påsken, at dø for hele verdens synd� For senere at 
fare op til sin Fader, hvor han sidder i dag� 

Foråret er ikke bare hvor Gud minder os om ska-
berværket, den vidunderlige natur� Men det er også 
den tid, hvor Gud viser os hans sindelag, hans kær-
lighed� I påsken var han villig til at ofre alt, for at 
give os del i himmeriget� Derfor skal dette vokse 
gennem sommeren, som naturens afgrøder gør� 

Det er ikke bare at så om foråret� Lod vi det så bare 
passe sig selv, vil ukrudt og andet kvæle det� Sådan 
må Ordet - evangeliet vokse og plejes sommeren 
igennem - indtil høsten�

Tænker vi på menneskelivet, taler vi om livets ef-
terår� Det er tiden hvor arbejdslivet er ved at slutte, 
og kræfterne ebber ud� Det er som når naturen har 
givet os årets frugt, så går den også i dvale, for som 
at dø hen i vinterens kulde�

Men så bliver det forår igen� Sådan ligger der også 
et livets forår foran os� Det er den dag hvor Jesus 
kommer igen, for at oprette sin herlighed� I mange 
film, hvor menneskelivet vises, og det skal vises 
hvad der sker i evigheden� Så er det ofte, at vinteren 
golde tid bliver til en blomstrende forår, hvor det 
hele springer ud, og står så flot� 

Her er foråret et billede på hvordan det skal være 
når Jesus kommer igen� Da skal alt blive nyt� Ska-
berværket skal bryde frem, som vi aldrig har set det 
her på jord� Livet får lov til at vise sig, sådan som 
Gud har tænkt det fra evighed af� Ingen storm skal 
komme og piske bladene af, eller tørke skal øde-
lægge det, som så så flot ud i foråret� Alt skal være 
fuldkomment� Men det største af alt, er at vi skal få 
lov at møde Jesus i sin herlighed�  Livets efterår fin-
des ikke mere� Skaberværket skal ikke visne og dø 
hen, men stå i sin herlighed - altid - evigt!  Her 
udfolder livet sig, som når det er aller skønnest� 

Det begyndte en forårsdag i Jerusalem - påskemor-
gen� »Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jor-
dens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden 
står, nu efter vinter kommer vår livsaligt i Guds rige« 
(DDS 234). Sådan synger Grundtvig det� Så forår 
giver også længsel efter det evighedens forår, hvor 
vi for evigt skal opleve - Evighedens forår, hvor li-
vet skal udfolde sig, og hvor Gud selv er lyset og 
livet�

Forårets komme

Flemming Najbjerg, graver 
i Troldhede Kirke
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1. marts - 9. april
  7�45  Jeg vil din pris udsjunge
10�07  Lover den Herre
11�35  Velkommen lærkelil
15�45  Nu blomstertiden kommer
18�45  Natten er så stille
10. april - 18. april
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PS!

Langfredag i dit sogn
Kl. 10.00 mødes vi i præstegården og ser 
»The Passion of the Christ«� Der er indkøbt 
licens til visning� Filmen skildrer på reali-
stisk vis, hvordan Jesus må have oplevet sin 
sidste tid� Romerne taler latin, Jesus og di-
sciplene taler aramæisk, og billedsiden er im-
ponerende� Filmen gør et stort, følelsesmæs-
sigt indtryk!

Det føles nærmest, som går du ved siden af 
Jesus på Via Dolorosa…

Kl. 16-.00 mødes vi til musikgudstjeneste i 
Herborg Kirke, hvor vi skiftevis vil lytte til 
Lidelseshistorien og musikalske indslag til 
eftertanke præsenteret af organist Michael 
Østergaard Jensen, Brabrand Kirke, og 1� 
violonist i Aarhus Symfoniorkester, Matthias 
von Niessen� Den bliver en laaang gudstjene-
ste - men det burde det vel også være Lang-
fredag?


