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Månedens salme

Menighedsrådet indkøbte for få år siden 
salmebogstillægget ”100 salmer”. Vi prø-
ver nu at lære nogle af de nye salmer 
bedre at kende ved at sætte dem på 
nummertavlen hver søndag gennem en 
måned.

I september synger vi til høstgudstjene-
sten nr. 809 ”Du lagde i det mindste frø”. 
I denne salme har Michael Nielsen givet 
os en ny høst- og takkesalme.

I oktober synger vi nr. 813 ”Solen 
begynder at gløde”. Lars Busk Sørensen 
har digtet denne salme. De centrale ord 

lyder: ”Mørket i verden har tabt”. Når 
Kristus kommer til os, vinder lyset over 
mørket, ligesom lyset vinder, hvor solen 
står op og trænger mørket på flugt.

I november synger vi nr. 881 ”O, Gud 
bag svarløs dag”. Organist Ina Gram 
skriver: Jeg er især faldet for den smuk-
ke melankolske melodi, der gennem 
verset virker rodløs, men falder til ro til 
sidst. Den passer perfekt til den inderlige 
tidløse bøn, som salmen er. ”Dagen” er et 
billede på livet, og vi beder om at Gud 
vil træde frem og gå sammen med os 
gennem tilværelsen.



KALENDER FOR EFTERÅRET
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Søndag d. 5. september kl. 8.30: 
Udflugt til Sønderjylland med afgang 
fra Rolfsted kirke. Til dette arrangement 
var der tilmelding mellem d. 1. og 15. 
august.

Onsdag d. 8. september kl. 16.30: 
Fyraftensgudstjeneste i Rolfsted.
Jens Schou medvirker på klarinet.

Onsdag d. 15. september kl. 14-16:
Sangeftermiddag i Ferritslev Fritidshus. 
”Tradition og fornyelse i den nye Høj-
skolesangbog”. 

Tidligere højskoleforstander Birgitte 
Hansen giver os et overblik over, hvil-
ke sange der er bevaret, og hvilke nye 
sange der er kommet med. Vi vil synge 
af de sange, som vi kender og elsker og 
lære nogle af de sange, som vi sikkert 
hurtigt vil komme til at holde af.
Pris inkl. kaffe og kage: 30 kr. 
Tilmelding til Ferritslev Fritidshus 
tlf. 6598 1315. 

Søndag d. 26. september kl. 9.30:
Høstgudstjeneste i Rolfsted.
Kirkens kor medvirker.

Søndag d. 26. september kl. 11:
Høstgudstjeneste og høstfrokost i 
Søllinge.

Koret medvirker 
ved gudstjenesten.
Der er efterfølgen-
de høstfrokost i 
konfirmandstuen. 
Tilmelding til 
høstfrokost senest 

tirsdag d. 21.9 til Svend Hansen, tlf. 
6598 1885 eller 2170 4885 eller pr. 
mail: lenesvendhansen@gmail.com 
eller til Birte Jacobsen, tlf. 6598 2003 
eller pr. mail bijac@km.dk

Onsdag d. 13. oktober kl. 16.30:
Fyraftensgudstjeneste i Rolfsted.
Juniorkoret fra Rolfsted skole medvirker 
ved Cammila Torp og Kristina Hedelius.

Tirsdag d. 26. oktober kl. 19 i Rolfsted 
kirke: Organist Povl Christian Balslev:
”I sangens tjeneste”. Povl Christian Bal-
slev fortæller om komponisterne Thor-
vald Aagaard og Oluf Ring ud fra sin 
nye bog, som udkommer i september. Vi 
synger undervejs sange med melodier af 
de to komponister.

Onsdag d. 27. oktober kl. 16.30:
Fyraftensgudstjeneste i Hellerup.
Juniorkoret fra Rolfsted skole medvirker.

Søndag d. 7. november kl. 16:
Alle Helgens gudstjeneste i Rolfsted kirke.
Kirkens kor medvirker.

fortsættes...



”Vi må skelne mellem sag og person”. Det 
er noget, vi siger, når vi skal hjælpe os selv 
til ikke at vende ryggen til en person, som 
vi er uenig med. Man kan tage afstand 
fra noget, den anden siger eller gør. Men 
det bliver ved med at være vigtigt, at vi 
ikke skrider ud i foragt for den anden. Der 
er håb, så længe der er en rest af agtelse 
tilbage.
”Et menneske er større end sin skæbne”. 
Sådan har den norske digter Knut Hamsun 
sagt. Hamsun endte som en bitter mand. 
Han havde haft nazistiske sympatier både 
før og under 2. verdenskrig. Han havde 

været tydelig med sine sympatier. Det 
kunne ikke undgå at give bagslag efter 
krigen. Han blev straffet for at have stået, 
hvor han havde stået. Ikke med fængsel, 
men med foragt. Han blev en isoleret 
mand på sine gamle dage.
Jeg kom til at tænke på Hamsun, da min 
mand og jeg for et par uger siden vandre-
de Bornholm rundt. Vi kom en dag til Oluf 
Høst-museet. Vi så hans malerier og læste 
om hans liv. Det blev pludselig klart for 
os, at Oluf Høst havde måttet kæmpe med 
et mørke i sit liv, da han mistede sin søn, 
Ole Høst. Sønnen havde sammen med en 
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Han brød mure ned
Prædiken 7. s. e. trin. d. 18.07.21  

Onsdag d. 10. november kl. 16.30: 
Fyraftensgudstjeneste i Rolfsted.

Organist Tina Christiansen medvirker 
sammen med fløjtenist Monica Schmidt 
Andersen.

Søndag d. 28. november kl. 11:
Gudstjeneste i Rolfsted.
Kirkens kor medvirker.

Søndag d. 28. november kl. 19.30:
Adventskoncert i Hellerup kirke.
Organist og dirigent Povl Christian Bal-
slev, Svendborg, gæster os denne aften 
med Vor Frue Kirkes Kantori.  De synger 
et blandet program af danske advents-
salmer i nye arrangementer samt en 
afdeling med engelske sange. Efter kon-
certen bydes på kaffe i Søllinge forsam-
lingshus.

Tirsdag d. 30. november kl. 19.30: 
Koncert i Ferritslev Fritidshus med Fyns 
Amatørsymfoniorkester 
ved dirigent Rasmus 
Grønne. Fejring af 
250-året for Beetho-
vens fødsel. Solist på 
violin: Ellen Vogns-
gaard Brunsbjerg. 



gruppe digtere og kunstnere været optaget 
af de tanker, som lå bag nazismen. Og han 
havde taget det valg at melde sig som fri-
villig til den tyske hær. Han blev optaget 
i det tyske SS og blev sendt til østfronten, 
hvor han faldt i 1944, i Ukraine. Det havde 
været en stor sorg for ægteparret Høst, at 
deres søn tog dette valg, og at det skulle 
ende, som det gjorde. Og de kom som 
nærmeste familie til at betale en høj pris. 
Dette, at de mistede deres søn på denne 
måde, betød, at de også mistede venners 
og families nærhed og støtte. Det var en 
tid, hvor mennesker oplevede alting meget 
stærkt, vi kan godt sige i sort-hvidt. Ægte-
parret Høst oplevede i en årrække at være 
sat uden for både i det lille bornholmske 
samfund og i forhold til familie og venner 
rundt om i hele landet.

Det er svært for os i dag at sætte os ind 
i, hvordan livet har været dengang. Men 
vi kan leve os ind i, hvordan det må have 
været bredt at møde foragten hos andre 
mennesker. Foragt er nedbrydende for det 
menneske, der oplever det. Det er noget, 
vi godt ved. Foragt er et våben. Det er et 
foruroligende effektivt våben og derfor et 
våben, som vi helst aldrig må tage i brug.

Men findes der ikke situationer, hvor det 
er på sin plads at bruge dette våben? I 
selvforsvar? Eller i forhold til et menneske, 
som gennem hele 2. verdenskrig blev ved 
med at agitere for nazismen? Vi prøver 
at undskylde og retfærdiggøre os, hvor vi 
skrider ud i foragten. 
I beretningen om familien Høst hører det 
med, at en nær ven, som betød meget for 
dem, aldrig slog hånden af dem, men blev 
ved med at komme og være der som en 

støtte og samtalepartner. Det kom til at 
betyde meget for dem.
Og går vi nu tæt på dagens evangelium, 
må vi spørge: Er det ikke forståeligt, at en 
overtolder, som er blevet rig på at presse 
folk til at betale mere ved toldboden, end 
de egentlig skulle, ender som en isoleret 
mand, fordi folk ikke kan lade være med 
at foragte ham?
Vi ved kun alt for godt, hvad der er på 
spil. Men her må vi spørge: Hvad mon det 
gør ved et menneske, når vi viser foragt? 
Mon det gør den anden bedre? Det gør det 
nok ikke.
Foragten kan være det forståelige svar. 
Men foragten bliver aldrig det stærke svar. 
Foragten vil kun komme til at fastholde 
den anden, hvor han eller hun er. Den vil 
aldrig flytte den anden.
Her er det, Jesus viser os det, som er stær-
kere end foragten. Det menneske, som selv 
har vist foragt, og det menneske, som er 
blevet mødt med foragt, møder han ikke 
med foragt. Havde han gjort det, så havde 
vi ikke haft noget at fortælle hinanden i 
dag. Når vi har noget at fortælle hinanden 
i dag, så er det fordi Jesus kaldte Zakæus 
ned fra træet og erklærede, at han nu 
i dag ville komme og være gæst i hans 
hus. Jesus har uden tvivl kendt Zakæus’ 
historie. Han har vidst alt. Han har set 
Zakæus som den isolerede mand, han var. 
Netop derfor går han hen og kalder ham 
ned fra træet.
Lukas fortæller så dejligt enkelt. Zakæus 
er en lille mand. Derfor er han klatret op 
i et morbærfigentræ for at få ham at se, 
da han er på vej ind i byen. Og så hører 
vi, at da Jesus kom til stedet, så han op 
og sagde: ”Zakæus, skynd dig at komme 
ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus”. 
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Så skyndte Zakæus sig ned og tog glad 
imod ham.
Det er en herlig lille fortælling om, at en 
mur kan brydes ned på et øjeblik. ”Skynd 
dig at komme ned!”. Nogen få ord. Så er 
muren brudt ned.
Men samtidig forsøger de andre at for-
stærke den mur, som var der. ”Alle, som 
så det, gav ondt af sig og sagde: ’Han er 
gået ind som gæst hos en syndig mand’”. 
Folket kan ikke lide Zakæus på grund af 
den måde, han er blevet rig på. Og de 
straffer ham med foragten. Foragten er 
deres våben. Og der er ingen tvivl om, at 
det er et våben, der virker. Zakæus lider 
under at møde kulde alle vegne. Han lider 
under at være blevet isoleret. Foragten har 
været en straf. I foragten lukker man den 
anden ude. Der er en hævn i den. Men 
den kan hverken vende noget eller bygge 
noget godt op.

Det, som Lukas fortæller om, er menneskers 
menneskelige reaktion. Det kunne være os 
alle. Og intet vendes til det bedre. Når vi 
har noget at fortælle i dag, er det fordi vi 
møder noget, der er større. Vi hører om 
en mand, der ikke giver los for foragten. 
Han løfter sig op over vores menneskelige 
mønstre. Han bryder mure ned. Han ved, 
hvad foragten gør ved os. Det, han gør, er 
at bryde den, så alle bliver berørt af det, 
både Zakæus og alle dem, som stod der og 
så, at han gik med Zakæus hjem. Og det, 
som er så herligt smittende i beretningen, 

er, at Jesus går med Zakæus hjem, fordi 
han ikke kan lade være med det. Han ser 
den lille, trængte mand, og det er umuligt 
for ham at gå udenom ham.

Jesus kan ikke se et menneske, som er 
alene og lukket ude, uden at stile direkte 
hen mod det menneske. Han bryder iso-
lationen. Det gør han igen og igen. Hvor 
mure er bygget op, bryder han dem ned. 
Han lukker ind, aldrig ude, uanset hvad 
han måtte have på et menneske. Han giver 
aldrig los for foragten. Det forandrer livet 
for Zakæus. Han tør op. Zakæus’ egen 
foragt for alle dem, han har snydt, melder 
sig nu som hans dårlige samvittighed. 
Det, han har snydt de andre for, vil han 
give dem firedobbelt tilbage.  Og så det 
pudsige: Halvdelen af, hvad han ejer, vil 
han give til de fattige. Vi kan spørge: 
Hvorfor ikke det hele, nu han er i gang 
med at forsikre om sine forbedringer? Nej, 
halvdelen! Meget er forandret for Zakæus. 
Men ikke alt. Han er stadig et menneske.
Men hans liv er forandret. Muren omkring 
ham er brudt ned. Noget nyt er spiret frem, 
både for ham og for dem, der har stået 
ved siden af. Hverken de andres foragt 
eller hans egen foragt fik lov at stå. Ham, 
manden fra Nazareth, braser ind i dem til 
begge sider for at bryde deres kulde. For-
agten er utilladelig. Det viser han dem med 
sit eget liv. Og det forandrer – deres – og 
vores liv.
 BJ

Menighedsrådsmøder:
Torsdag d. 23. september kl. 19. / Torsdag d. 28. oktober kl. 19.



MENIGHEDSRÅDET:

Bodil Schaap, formand: 
Ådalen 33, 5863 Ferritslev, 
tlf. 2530 1923, schaap@ferritslevnet.dk

Bente Hegaard Skytthe,  
næstformand og lokalkasserer:
Johannevej 13, 5863 Ferritslev
tlf. 7175 8902, benteskytthe@hotmail.com

Herdis Hanghøi, kontaktperson for de ansatte:
Fasanvej 26, 5863 Ferritslev

Lisbeth Christensen, kirkeværge: 
Ådalen 28, 5863 Ferritslev, tlf. 2267 1231

Kirsten Fredslund, sekretær
Lundsbjergvej 59, 5863 Ferritslev

Lone Kristensen
Ørbækvej 894, 5863 Ferritslev

ANSATTE:

Sognepræst: 
Birte Jacobsen, Skindegyde 5, 
Rolfsted, 5863 Ferritslev, 
tlf. 6598 2003, 
BIJAC@KM.DK
Mandag er fridag.

Sognepræst i Ryslinge:
Jakob Olesen, Højskolevej 2, 5856 Ryslinge,
tlf. 6267 1077/ 2033 2927, 
JADO@KM.DK
Mandag er fridag.

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

Organist: 
Ina Gram, tlf. 2068 6642,
Ina_gram@hotmail.com

Navne og adresser
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Babysalmesang
Organist Ina Gram indbyder til babysal-
mesang i efteråret.

Det begynder torsdag d. 26. august 
kl. 10.00-11.15 i Rolfsted kirke. 

Det foregår hen over otte torsdage. 
Der er sang, musik, leg og samvær.
Den musikalske del varer ca. 45 minut-
ter. Og der afsluttes med en halv times 
snak og hygge over en kop kaffe/te.

Tilmelding senest den 23. august til Ina 
Gram på mail ina_gram@hotmail.com 
eller på tlf. 2068 6642.

Der startes et hold, hvis mindst seks 
babyer er tilmeldt d. 23. august. 
Det er muligt at træde ind på holdet d. 
2. september.

    &



Udgivet af Rolfsted menighedsråd og sognepræst Birte Jacobsen (ansvh.). Næste blad udkommer ultimo november 2021

DATO  ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP
05.09 14. s. e trin. udflugt 9 JO ingen

08.09 fyraften 16.30 BJ

12.09 15. s. e. trin. Ingen ingen 9 JO

19.09 16. s. e. trin. 11 BJ ingen ingen

26.09 17. s. e. trin. 9.30 BJ høstg. kor 11 BJ høstg. kor, frokost  19.30 BJ høstg.

03.10 18. s. e. trin. 11 JO ingen ingen

10.10 19. s. e. trin. 11 BJ 9 JO ingen

13.10 fyraften 16.30 BJ

17.10 20. s. e. trin. Ingen ingen 11 BJ

24.10 21. s. e. trin. 9.30 JO  ingen ingen

27.10 fyraften   16.30 BJ 

31.10 22. s. e. trin. 9.30 BJ 11 BJ ingen

07.11 Alle helgen 16 BJ, kor 19.30 BJ, tværfløjte ingen

10.11 fyraften 16.30 BJ

14.11 24. s. e. trin. Ingen ingen 11 JO

21.11 sidste s. i kirkeåret 11 BJ ingen ingen

28.11 1. s. i advent 11 BJ ingen 19.30 Koncert

Fridage: Birte Jacobsen har ferie 21.-23. september og d. 1.-9. oktober og d. 12.-16. november. 
Embedet passes af Jakob Olesen, tlf. 2033 2927.

GUDSTJENESTELISTE EFTERÅR 2021

Der bydes på kaffe efter gudstjenesterne d. 3.10 og d. 21.11. Gudstjenestetider kan altid findes på www.sogn.dk
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