
Klimapilgrimsvandring d. 25. februar, 2023	!
Dagene er blevet længere og de første forårsbebudere har meldt deres ankomst. 
I haver og i markskel vælder forårets første sarte blomster frem. Marts er 
overgang. Fra mørke til lys. Fra vinter til vår. 	

I kirken har vi taget hul på fastetiden. Fra gammel tid har faste haft smag af 
afsavn og afkald – meget passende afstemt efter tiden på året, hvor forrådene var 
blevet små, og sulten bankede på døren. 	

Men også i dag rummer fastetiden en gave og opfordring til os. Om at tage en 
pause fra hverdagens mylder og holde fast i det egentlige: Tilværelsen med det 
andet menneske. Livet som en uforskyldt gave.	

I det lys peger fasten fremad og forbereder os til påskens højtid og evangeliets 
forunderlige nyskabelse: At Kristus er opstået til nyt liv for og med os. 	

/Søren Peter Villadsen	

!!

!
Ovsted-Tåning-Hylke kirkers månedsbrev marts 2023



Kommende gudstjenester i marts	!
Søndag den 5. marts	

2.s.i.fasten	
Hylke kirke kl. 9:30	!

Søndag den 12. marts	
3.s.i.fasten	

Ovsted kirke kl. 11:00 - Med dåb	

! !
Søndag den 19. marts	

Midfaste	
Ovsted kirke kl. 9:30	
Tåning kirke kl. 11:00	!!
Søndag den 26. marts	

Mariæ Bebudelse	
Hylke kirke kl. 11:00 - Med dåb	!



Månedens salme - ‘Du spør mig om håbet'	!
I OTH kirker er marts indsamlingsmåned for 
Folkekirkens Nødhjælp og vi vil synge den smukke salme ‘Du spør mig om 
håbet’, som har vundet Folkekirkens Nødhjælps 100-års sangkonkurrence 
og er henholdsvis skrevet og komponeret af Lisbeth Smedegaard Andersen 
og Mads Granum.	!
Omdrejningspunktet for ‘Du spør mig om håbet’ er håb og handling. To 
ord som hænger uløseligt sammen for vindersangens skabere.	!
”Man kan føle sig så magtesløs og alene med sin elendighed, at også håbet 
forsvinder. Men i det øjeblik andre så som Folkekirkens Nødhjælp i en 
konkret handling viser, at der er et håb, så vækkes det igen, og så får man 
nye kræfter.” 	!
Det var grunden, ifølge hende selv, til at Lisbeth Smedegaard Andersen 
valgte at takke ja, da komponisten Mads Granum spurgte hende, om hun 
ville lave en tekst i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps 100-års 
jubilæum i 2022.	!
Det satte gang i så mange gode tanker om håbet, at de to endte med at 
skabe en sang, som en enig jury kårede som vinder blandt de 188 indsendte 
bidrag.	!
Sangen kan høres her.	!
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp	
Grib muligheden for at handle, når 
Folkekirkens Nødhjælp samler ind til 
mennesker, der lider under sultkatastrofe, 
jordskælv og krigen i Ukraine.	
I OTH kirkerne samler vi ind i hele marts 
måned. Vi tager imod dit bidrag	
i kirken eller via indbetaling på MobilePay.	!

https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/jubilaeumssang





