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belsesmyter. En myte foregår ikke i 
nogen bestemt tid, ej heller et kon-
kret geografisk sted. Den foregår 
også ofte uden for vores verden. 
Der kan også være eventyrlige 
træk i myten, så som at dyrene kan 
tale, og der medvirker ofte en gud 
eller flere guder i myten.

I Mellemøsten havde man 
mange forskellige skabelses-
myter. To af dem er havnet i 
bibelen. De står allerførst i bi-
belen, i Det Gamle Testamen-
te. Den første af de to 
skabelsesmyter i bibelen er 
kendetegnet ved, at gud ska-
ber ved at udtale det, han vil 
skabe. Og Gud sagde: der 
skal være lys. Og der blev lys. 
Det er i denne første skabel-
sesmyte, at Gud skaber jor-
den på 6 dage  og hviler på 
den syvende. I den anden 
skabelsesmyte, er gud langt 
mere menneskelig. Han for-
mer mennesket af jord og 

blæser livsånde i det. 

Fordi vandet i den første skabelses-
beretning ses som noget farligt, 
som Gud skal få til at samle sig, så 

maj måned har der været kon-
firmationer i hele landet. Her i 

Nim, Underup og Føvling havde vi 
også fornøjelsen af konfirmationer 
i alle tre kirker. Det er en stor dag, 
selvfølgelig specielt for konfirman-
den, som sammen med familien 
har set frem til denne dag. 

Ind i mellem møder jeg ele-
ver, der siger, at de ikke vil 
konfirmeres, fordi de ikke tror 
på, at Gud har skabt jorden. 
Mit korte svar er, at det heller 
ikke er det, det handler om. 
Man kan være overbevist om 
alle mulige teorier om, 
hvordan jorden blev til, og så 
alligevel være kristen. 

Vi ved ikke, hvordan jorden 
blev til. I dag er der flere na-
turvidenskabelige teorier så 
som teorien om Big Bang, som 
er den mest almindelige anta-
gelse og mest udbredte viden-
skabelige teori om universets 
oprindelse. Den teori er, at jorden 
blev til ved en kæmpe eksplosion 
for 13,7 milliarder år siden.

For mange tusinde år siden havde 

man ikke den viden, vi har i dag. 
Derfor fandt man selv på nogle 
fortællinger om, hvordan jorden 
var blevet til. Fortællingerne pas-
sede til det geografiske område, 
man boede i. I Norden havde man 
den fortælling, at der fandtes en 
kold verden Niflheim, der udeluk-

kende bestod af mørke, tåge og is. 
Her herskede dragen Nidhug.
 
Sådanne fortællinger om, hvordan 
jorden er blevet til, kalder vi ska-

2 Egnsmuseet Stjernholm (Skanderborgvej 1, Nim, 8740 Brædstrup),
danner rammen om søndagens gudstjeneste den 24. juli kl. 14.00. 

Velkommen til gudstjenesten d. 24. juli 

Nej, du skal ikke tro på, 
at Gud har skabt jorden, 

for at blive konfirmeret! 
I
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Kirkelig vejviser

3Når man ikke vil sige hele sandheden og dog vil sige noget, så 
indvikler man sig snart i usandhedens net, og den konsekvente 
fortsættelse af disse net bliver selve løgnen.

Og løgnen er al urets kilde og begyndelse!
Heinrich Laube, 1806-1884 

alt ikke er oversvømmet, antager 
forskere, at den første skabelsesbe-
retning er blevet til i en befolkning, 
som levede ude ved havet. Havet 
kan være lumsk og farligt og over-
svømme store områder.

I den anden skabelsesberetning er 
vandet derimod noget livgivende, 
for Gud får det til at regne, så frøe-
ne kan spire og planterne gro. Der-
for antager man, at denne myte er 
blevet til inde i landet, måske i en 
ørkenbefolkning, som havde brug 
for vand. 

Ja, sådan troede man, at jorden 
blev skabt den gang for mange tu-
sinde år siden. I dag har vi som 
sagt en helt anden viden. Og at 
være kristen handler ikke om at tro 
på, at skabelsesmyter er videnska-
belige forklaringer på jordens tilbli-
velse. At være kristen handler om 
at tro på Jesu budskab, og at det 
Jesus sagde og gjorde, har betyd-
ning for vores måde at være på bå-
de over for os selv og over for 
andre.
                       Åse Merete Morsø

for at blive konfirmeret! 

Anden pinsedag 
mandag d. 6. juni er 
der mulighed for hele 
to gudstjenester:  

Kl. 10.00
er der friluftsgudstjeneste for hele 
Horsens provsti i Lunden.

Ølsted gospelkor beriger 
gudstjenesten og sluttelig er der 
kirkekaffe. 

 

Om aftenen kl. 19.00
er der gudstjeneste i vores egen 
Føvling Kirke ved Åse Merete 
Morsø. 

Her er der også god musik fra 
vores organist, der vil kræse lidt 
for os. 

2. pinsedag
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Søndag d. 5.
Pinsedag | Joh 14,15-21

9.30 Underup, Isaksen
11.00 Tamdrup, Isaksen

Mandag d. 6.
2. pinsedag | Joh 6,44-51
10.00 Friluftsgudstjeneste i Lunden,

for Horsens Provsti
19.00 Føvling, Morsø

Søndag d. 12.
Trinitatis søndag | Matt 28,16-20

9.30 Tamdrup, Morsø
11.00 Nim, Morsø

Søndag d. 19.
1. s. e. trinitatis | Luk 12,13-21

9.30 Føvling, Isaksen
11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 26.
2. s. e. trinitatis | Luk 14,25-35

9.30 Tamdrup, Morsø
11.00 Nim, Morsø

5.

12.

19.

26.

Søndag d. 7.
8. s. e. trinitatis | Matt 7,22-29

9.30 Underup, Isaksen
11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 14.
9. s. e. trinitatis | Luk 12,32-48 el. 18,1-8

9.30 Tamdrup, Uth
11.00 Nim, Uth

Søndag d. 21.
10. s. e. trinitatis | Matt 11,16-24

9.30 Tamdrup, Uth
11.00 Føvling, Uth

Søndag d. 28.
11. s. e. trinitatis | Luk 7,36-50
11.00 Tamdrup, Uth
19.00 Underup, Uth

Søndag d. 4.
12. s. e. trinitatis | Matt 12,31-42

9.30 Nim, Uth
11.00 Tamdrup, Uth

14.

21.

28.

Søndag d. 3.
3. s. e. trinitatis | Luk 15,11-32

9.30 Føvling, Isaksen
11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 10.
4. s. e. trinitatis | Matt 5,43-48

9.30 Underup, Isaksen
11.00 Føvling, Isaksen

Søndag d. 17.
5. s. e. trinitatis | Matt 16,13-26
11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 24.
6. s. e. trinitatis | Matt 19,16-26
14.00 Friluftsgudstjeneste på

Stjernholm, Isaksen

Søndag d. 31.
7. s. e. trinitatis | Matt 10,24-31

9.30 Føvling, Isaksen
11.00 Tamdrup, Isaksen

3.

10.

17.

24.

31.

Gudstjenester og særlige anledninger

Juni Juli August

7.

Nim Kirke
Præstevænget 2 

Underup Kirke
Bygaden 9 

Føvling Kirke
Hårupvej 19B

Nim | Underup | Føvling
sogne i Tamdrup Pastorat

6.

September

4.


