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Kirkebladene i Danmark

Kirkebladet

Rolfsted sogn

Søndag d. 25. februar (2.s. i fasten): Kl. 11.30, Peter Jensen
Søndag d. 04. marts (3.s. i fasten): Kl. 10, med kor
Onsdag d. 07. marts (Fyraftensgudstjeneste): Kl. 16.30, med Duo Askou Andersen
Søndag d. 11. marts (Midfaste): Kl. 10
Søndag d. 18. marts (Mariæ Bebudelse): Kl. 11, familiegudstjeneste
Søndag d. 25. marts (Palmesøndag): Kl. 11.30, Peter Jensen
Torsdag d. 29. marts (Skærtorsdag): Kl. 19
Fredag d. 30. marts (Langfredag): Kl. 10
Søndag d. 01. april (Påskedag): Kl. 10
Mandag d. 02. april (2. påskedag): Kl. 10, med kor
Søndag d. 08. april (1.s.e. påske): Kl. 10
Onsdag d. 11. april (Fyraftensgudstjeneste): Kl. 16.30, med Rolfsted skoles juniorkor
Søndag d. 15. april (2.s.e. påske): Kl. 11.30, Peter Jensen
Søndag d. 22. april (3.s.e. påske): Kl. 10, Peter Jensen
Fredag d. 27. april (Bededag): Kl. 11.30
Søndag d. 29. april (4.s.e. påske): Kl. 10, konfirmation
Søndag d. 06. maj (5.s.e. påske): Kl. 10, konfirmation
Torsdag d. 10. maj (Kr. himmelfart): Kl. 11.30, Peter Jensen
Søndag d. 13. maj (6.s.e. påske): Kl. 10
Søndag d. 20. maj (Pinsedag): Kl. 10
Mandag d. 21. maj (2. pinsedag): Kl. 14, friluftsgudstj. i Kværndrup
Søndag d. 27. maj (Trinitatis): Kl. 9

GUDSTJENESTER I ROLFSTED 2018

KALENDER FOR KIRKE OG PRÆSTEGÅRD

1. marts
Ny folder om kirken fremlægges i 
våbenhus og konfirmandstue.
Tom Møller Pedersen har udfærdiget en 
ny folder om Rolfsted kirkes historie, 
arkitektur og inventar. Den lægges den 
1. marts frem i våbenhus og konfir-
mandstue, hvor interesserede kan tage et 
eksemplar med hjem. 

7. marts 
Kl. 14.30: Hyggeklubben på besøg i 
præstegården.
Kl. 16.30: Fyraftensgudstjeneste med 
Duo Askou Andersen på violin og accor-
deon.

11. marts kl. 11.15
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
De, der kunne tænke sig at være med til 
indsamlingen denne dag, kan kontakte 
Thorkil Jacobsen på tlf. 65982003.

18. marts kl. 11
Familiegudstjeneste.
3. klasse fra Ferritslev Friskole er med.

20. marts kl. 19.30
Vælg en sang!
Kom og sæt dit præg på denne sang-
aften, hvor deltagerne selv bestemmer, 
hvad der skal synges fra højskolesangbo-
gen. Vi håber, mange har lyst til at byde 
ind med sangforslag til denne aften!
Ring til Birte Jacobsen med sangforslag 
senest den 10. marts. Tlf. 6598 2003.

8. april kl. 11
Efter gudstjenesten den 8. april kl. 
10 er der rundvisning i og omkring Rolf-
sted kirke. Tom Møller Pedersen fortæller 
om kirken, dens arkitektur og inventar. 
Dette sker i forlængelse af udgivelsen af 
den nye folder om kirken.

11. april 
Kl. 16.30: Fyraftensgudstjeneste. 
Rolfsted skoles juniorkor medvirker.
Kl. 17.15-18: Åbent hus i konfirmand-
stuen med præsentation af 10 nye male-
rier lavet af 5. klasse fra Rolfsted skole.

21. maj, 2. pinsedag kl. 14
Friluftsgudstjeneste i Kværndrup.
Hele Midtfyns Provsti inviteres til fri-
luftsgudstjeneste i Bakkelunden, Kværn-
drup. Indgang mellem Kirkevej 2 og 4.
Kom og vær med til en festlig pinse-
gudstjeneste i forhåbentlig dejligt vejr.
Et pinsekor deltager. Koret øver i Ringe 
kirke torsdag d. 17. maj kl.19-21. Alle, 
der har lyst til at synge med, kan senest 
d. 3. maj tilmelde sig hos organist Ulla 
Poulsen, tlf. 20320152 eller pr. mail: 
up@hoerlyck-jessen.dk
Efter gudstjenesten er der mulighed for 
samvær i det grønne. Medbring kaf-
fekurv samt evt. tæppe og stol. Der er 
bænke på pladsen. Der kan parkeres på 
kirkens og på skolens parkeringsplads.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjene-
sten i Kværndrup kirke, og kaffen kan 
drikkes i kirken eller konfirmandstuen.

Kirkebil 
Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og 
arrangementer i konfirmandstuen. 
Man bedes ringe til Ferritslev Taxi dagen før, 
man ønsker at bruge den, tlf. 6598 1122. 
Brug den endelig.

Ferie og fridage
Birte Jacobsen har ferie d. 14.-22. april og fri  
d. 11. maj. Sognepræst Peter Jensen, Årslev, 
passer embedet, tlf. 4035 9268.

Forsidefoto: Arnold Mikkelsen

Efter gudstjenesterne d. 4. marts, d. 1. april og d. 10. maj bydes på kaffe i våbenhuset.
Information om gudstjenestetidspunkter kan altid findes på www.sogn.dk – Rolfsted sogn.

Menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 14. marts kl. 19. 
Tirsdag d. 10. april kl. 19.
Onsdag d. 16. maj kl. 19.



I sidste uge kom en konfirmand og spurgte: 
”Hvad er forskellen på en ideologi og en tro? 
Når man har en ideologi, så tror man jo også 
på noget”. 
Jeg svarede, at en ideologi er en tro på, at 
man kan ændre noget med et politisk pro-
gram. Med en ideologi vil man prøve at skabe 
samfundet, sådan som man mener, det bør 
være. Og det kæmper man så for. En tro, når 
vi taler om religion, har at gøre med, at man 
har et håb, at man bevarer sit livsmod, også 
når livet er svært. Det har også noget med 
det gode og kærligheden at gøre, at man tror 
på, at det gode findes, at kærligheden findes, 
uanset hvordan livet ser ud, også når livet 
somme tider udvikler sig på en dårlig måde.  
Jeg gik hjem og slog op i et leksikon for at se, 
hvad der stod om ordet ”ideologi”. Her stod: 
En ideologi er en overordnet idé om, hvordan 
samfundet skal opbygges. En ideologi er et 
sammenhængende system af politiske idéer. 
f. eks. liberalisme, konservatisme, socialisme 
eller kommunisme. Ideologierne opstod i 1700 
og 1800-tallet, og de blev grundlag for de 
politiske partier. 
Leksikon gav mig nogle fine ord, der sagde, at 
med en ideologi har man en idé om, hvordan 
samfundet bør være, og det arbejder man så 
på ved politisk arbejde.
Men hvad er så forskellen på en politisk ideo-
logi og tro? 
Her må vi svare, at troen berører os helt ind i 
det inderste. Når der tales til vores tro, så tales 
der til vores hjerte. Så er det kærligheden og 
glæden indeni os, der kaldes på. 
Når vi vækkes for en ideologi, så har vi en 
tro, der gør os klar til at arbejde på at ændre 
samfundet i en bestemt retning. Her vil vi 
have retfærdighed i det ydre. Vi vil have sam-
fundet indrettet, så alt er så retfærdigt som 
muligt.
Men har de to ting så ikke noget med hinan-
den at gøre? 
Jo. Tro skulle gerne gøre, at vi er klar til at 
gøre noget godt over for andre mennesker. 
Men man kan bare ikke lave politiske pro-
grammer på tro. Livet skulle gerne være et 

godt liv. Der skulle gerne være rimelighed i 
den måde, vi behandler hinanden på. Det vil 
både det menneske sige, som kalder sig tro-
ende, og det menneske sige, som er optaget af 
en politisk ideologi. Men man kan ikke lave et 
politisk program på en religiøs tro. En religiøs 
tro er langt dybere end en ideologi.
Og her kommer vi nu tæt på dagens tekst i 
dag. Jesus slutter med at sige: Giv kejseren, 
hvad kejserens er, og giv Gud, hvad Guds er. 
Med det svar lægges der op til, at vi tænker 
over, om kristendom og politik har noget med 
hinanden at gøre. Eller: På hvilken måde kri-
stendom og politik har noget med hinanden 
at gøre.
Vi har lyttet til tre tekster i dag. Oppe fra 
alteret hørte vi først profeten Amos. Han 
talte dunder til de rige, som kun tænker på 
at udnytte og udbytte de fattige. Han sagde: 
”Hør dette, I, som knuser den fattige og vil 
gøre det af med den hjælpeløse”. Derefter gik 
han løs på dem, fordi de rige havde det med 
udnytte de fattige i landet. Det er tydeligt, at 
for Amos har troen på Gud og den måde, man 
behandler hinanden på, meget med hinanden 
at gøre. Han er overbevist om, at han taler på 
Guds vegne, når han taler dunder til de rige, 
og siger, at de skal behandle de fattige ordent-
ligt. Men det er ikke et politisk program. Det 
handler om, at man skal vise de svage et godt 
hjerte i den måde, man behandler dem på.
Går vi så videre til den anden tekst, vi hørte, 
Paulus’ ord, så er der straks tale om et tæt-
tere forhold mellem kristendom og politik. 
Han skriver: ”Alle skal underordne sig under 
de myndigheder, som står over dem, for der 
findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud”. 
Aha, tænker vi. Kan man så alligevel lave et 
politisk program på kristendommen? Og skal 
vi underordne os under enhver tænkelig myn-
dighed?
Lidt efter forklarer Paulus. Han skriver: ”De 
styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør 
det gode, men dem, der gør det onde! Vil du 
slippe for at frygte myndighederne, så gør det 
gode.. . . Ikke for ingenting bærer myndighe-
derne sværd; de er Guds tjenere og skal lade 

 Kristendom og politik vreden ramme dem, der gør det onde”. Til 
sidst siger Paulus, at når vi betaler skat, så er 
de styrende Guds tjenere, når de tager vare 
på det med skatten. ”Giv alle, hvad I skylder 
dem: den, der har krav på skat, skat, . . . den, 
I skylder frygt, frygt, og den, I skylder ære, 
ære”.
Kristendom og jødedom handler ikke kun 
om tro. Det handler også om livet, hvordan 
vi lever. Derfor findes De Ti Bud som en ret-
tesnor for livet. Og derfor fortæller Jesus ofte 
historier, som handler om, hvordan vi skal 
leve. Alt det, der handler om, hvordan vi skal 
leve, er det, der har med loven at gøre. Og 
den er også bygget ind i religionen. 
Vi har brug for nogle fælles spilleregler. Vi 
har brug for en fælles lov. Og den lov, vi føl-
ger, den har med det politiske liv at gøre. Og 
her må vi sige: det politiske liv, de politiske 
programmer, de er neden under det hele fun-
deret i noget af det, religionen har lært os. 
Det er der mange mennesker i dag, som ikke 
rigtig vil sige Ja til. Men - mon ikke det er 
sådan? Det kan vi hver især tænke over.
Allerede for 2000 år siden havde det politiske 
liv noget med religion at gøre. Når Paulus 
siger, at der ikke findes nogen myndighed, 
som ikke er fra Gud, så vil han have os til at 
se, at den lov, som kejseren eller statholderen 
står for, er en lov, alle skal følge. Alle skal 
følge den, for loven er til for at fremme det 
gode og hæmme det onde, og vi må regne 
med, at den tjener os alle sammen. 
Men Paulus ved godt, at en kejser eller en 
statholder ikke kan skabe Guds rige på jor-
den. Det er bare nødvendigt, at der er en 
fælles lov for alle, og den lov skal så være så 
god som mulig for alle. Derfor siger han, at 
alle skal underordne sig under de myndighe-
der, som står over dem.
Andre steder taler Paulus om, at vi menne-
sker alle er lige. I Kristus er der ikke forskel 
på mand og kvinde, jøde og græker, træl og 
fri, siger han. Og han taler ofte om det liv, 
som har med vores samvittighed at gøre. Gud 
er nådig og barmhjertig. Gud tilgiver os. Og 
Gud gør os retfærdige af sin nåde, af kær-
lighed til os. Her hører vi Paulus tale om det, 
der er større end loven, at vi er elskede men-
nesker, og at vi må leve vores liv ud fra det.
Her kommer vi så til dagens evangelium.

Vi har hørt Mattæus fortælle om Jesus, den-
gang nogle farisæere prøvede at sætte en 
fælde for ham. De kom hen til Jesus for at 
fange ham i ord. ”Er det tilladt at give kej-
seren skat eller ej? ” spørger de. Hvis Jesus 
svarede ”Ja”, kunne de anklage ham for at 
være tilhænger af den romerske kejser. Jøder-
nes land var besat af romerne. Og kejseren 
stod i spidsen for denne besættelse. Svarede 
Jesus ”Ja”, kunne de ligefrem anklage ham 
for at være landsforræder.
Men svarede Jesus ”Nej”, kunne de angive 
ham til den romerske statholder og sige, at 
han var én af de jødiske oprørere. Uanset 
hvad Jesus svarede, ville de kunne have 
noget på ham. 
Men i stedet for at svare Ja eller Nej, sender 
Jesus spørgsmålet tilbage mod dem selv. ”Vis 
mig skattens mønt”, siger han. De tager en 
mønt, en denar, frem og viser dermed, at de 
selv benytter kejserens mønt. Her peger Jesus 
nu på billedet på mønten og spørger: ”Hvad 
ser I her på mønten? Hvem forestiller dette 
billede? Og hvem har lavet indskriften? ”
De svarer, hvad de ser: ”Kejseren”. Og derpå 
følger det berømte svar: ”Så giv kejseren, 
hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er”. 
Skal vi tale med de ord, Jesus bruger, kan vi 
sige, at vi giver kejseren, hvad kejserens er, 
på den måde, at vi overholder de spilleregler, 
som nu engang gælder i vores samfund. Så 
meget giver vi kejseren.
Men hvad er der så tilbage til Gud? Ja, der 
er det største tilbage. Hjertet. Kærligheden. 
Det liv, vi lever som hele mennesker. Møn-
ten bærer kejserens billede. Vi mennesker er 
skabt i Guds billede. Vi rummer meget mere 
end det, der er at sige om os som samfunds-
borgere. Vi har et hjerte. På den indre kamp-
plads kæmper godt og ondt om pladsen. Det 
er her fra, vi spørger efter en nådig Gud. Og 
det er her, Gud kommer os i møde med tilgi-
velse, lys og kærlighed. 
Når Jesus siger ”Giv Gud, hvad Guds er! ”, så 
siger han: Husk, at du er skabt i Guds billede! 
Du er skabt med dybde og ånd. Du er skabt 
til at leve det gode. Men livet er ofte svært. 
Her må du stole på Gud, at han følger dig og 
tilgiver og giver dig en ny begyndelse igen 
og igen. Sådan giver du Gud, hvad Guds er! 
 bj

Menighedsrådet:
Bodil Schaap, formand: 
Ådalen 33, 5863 Ferritslev, tlf. 2530 1923, scha-
ap@ferritslevnet.dk

Bente Hegaard Skytthe, næstformand:
Johannevej 13, 5863 Ferritslev

Lisbeth Christensen, 
kontaktperson for de ansatte:
Ådalen 28, 5863 Ferritslev

Irene Kyed, kirkeværge: 
Rolfvej 1 st., 5863 Ferritslev, tlf. 6111 3442, ire-
neambo@hotmail.com

Hanne Larsen, lokalkasserer: 
Skovgårdsvej 5, 5863 Ferritslev, tlf. 6598 1696, 
hannelarsen1717@gmail.com

Susanne Madsen
Rolighedsvej 7, 5863 Ferritslev

Sognepræst: 
Birte Jacobsen, Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 Fer-
ritslev, tlf. 6598 2003, bijac@km.dk. 
Træffes bedst hverdage først og sidst på eftermid-
dagen. Mandag er fridag. 

Graver: 
Anders Jeppesen, Pårupvej 58, Ellinge, 
5540 Ullerslev, tlf. 4014 9683, 
rolfstedkirkegaard@gmail.com

Organist: 
Kirsten Thusgaard, Skovgårdsvej 3, 
5230 Odense M, tlf. 6611 2906.

Søndag d. 29. april kl. 10:
Cathrine Bøgelund Knudsen Ørbækvej 852, Rolfsted
Christian Rønning Rasmussen Elværksvej 16, Rolfsted
Emmely Lykke Green Sørensen Tvevadgyden 5, Rolfsted
Gustav Degnemark Larsen Lykkebovej 19, Rolfsted
Karoline Lindegård Tvevadgyden 14, Rolfsted
Katrine Marie Eckhardt Andersen Lykkebovej 23, Rolfsted
Laura Holgersen Engbøl Storm Lykkebovej 13, Rolfsted
Lærke Kronblad Ørbækvej 830, Rolfsted
Malthe Kirk Knudsen Ørbækvej 974, Ferritslev
Nicklas Bergholdt List Hudevad Byvej 3, Hudevad
Nicklas Stampe Larsen Ørbækvej 831, Rolfsted
Nikolaj Johnson Ørbækvej 843, Rolfsted
Oliver Andersen Holtze Lykkebovej 1, Rolfsted
Oliver Timmermann Skovvej 1, Kappendrup
Simone Thrane Pedersen Rolighedsvej 32, Rolfsted
Tobias Askebjerg Christensen Labirksgyden 82, Birkum
Tobias Hilgaard Toftegaard Hansen Lærkevej 12, Rolfsted

Søndag d. 6. maj kl. 10:
Anne-Sofie Kramer Kilsvej 4, Ullerslev
Jakob Talbro Åbyvænget 1, Skårup
Maria Høy Thomsen Rolighedsvej 19, Rolfsted 
Martin Lundgaard Broe Ådalen 12, Ferritslev
Olivia Snede Kristensen Nyborgvej 13, Ferritslev
Simone Petersen Rødebro 6, Haundrup

Konfirmationer i 2019, 2020 og 2021
Konfirmanderne fra Broskolen: i 2019 d. 28. april, i 2020 den 26. april og i 2021 d. 25. april.
Konfirmanderne fra Ferritslev Friskole: i 2019 d. 5. maj, i 2020 den 3. maj og i 2021 d. 2. maj.

Prædiken d. 19. november 2017 over Mt. 22,15-22

Navne og adresser

Konfirmander 2018


