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Månedens salme

Salmebogstillægget ”100 Salmer” har 
givet os mulighed for at synge flere 
nye salmer. For at få lært flere af disse 
salmer, har vi nu en ”månedens salme”, 
som vi sætter på de dage, hvor det kan 
passe ind i salmerækken.

I december synger vi nogle gange den 
svenske salme, som er oversat til dansk 
”Nu tændes tusind julelys”, nr. 824.  
Her synger vi om julens budskab og 
stjernen over Betlehem som det lys, der 
vækker glæden til live i det mørke og 
triste hjerte.

I januar synger vi en glad morgensang 
skrevet af Johannes Møllehave, ”Den-

ne morgens mulighed”, nr. 814. Tit-
len siger det væsentlige. Hver morgen 
byder på nye, gode muligheder for at 
tage imod livet med glæde. 

I februar synger vi Simon Grotrians 
vintersalme ”Guds nåde er en vinter-
gæk”, nr. 826. Grotrian bruger helt 
specielle billeder i digtet. Vers 2, 3 og 4 
begynder med sætningerne ”Guds rige 
er en ammesø”, ”Guds øje er en tor-
densol” og ”Guds kærlighed er skænket 
dig”. Det handler om Guds storhed over 
for os mennesker, som kæmper med 
livet.



KALENDER FOR VINTEREN
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Fredag d. 3.12 kl. 15
Fyraftensgudstjeneste med krybbespil. 
3. klasse fra Rolfsted skole medvirker.

Søndag d. 19.12 kl. 19
De Ni Læsninger
Ved gudstjenesten læses De Ni Læs-
ninger og kirkens kor og et orkester 
medvirker.

Juleaften
Gudstjeneste kl. 14 og 15.30

Nytårsdag d. 1.1 kl. 16
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 
”Godt Nytår” over et glas vin i kirke-
rummet.

Søndag den 2.1 kl. 11
Salmegudstjeneste i Søllinge kirke
Denne dag samles menigheden i pasto-
ratet i Søllinge kirke. Har du lyst til at 
vælge en salme til denne dag og fortæl-
le lidt om den, da ring til Birte Jacobsen 
tlf. 6598 2003 senest den 10.12. 

Onsdag d. 12.1 kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste.
Denne dag medvirker Ida Franck på 
cello. 

Søndag d. 16.1 kl. 14
Konfirmanderne fra Ferritslev friskole 
medvirker ved gudstjenesten.

Onsdag d. 19.1 kl. 19-21
Sangaften i Rolfsted kirke 
Sognepræst Birte Jacobsen og organist 
Ina Gram finder de skønne vintersange 
og -salmer frem til denne aften. Og der 
bliver nok plads til et par aftensalmer 
og nogle af de nye sange også.

Søndag d. 23.1 kl. 14
Konfirmanderne fra Broskolen medvir-
ker ved gudstjenesten.



Konfirmanderne startede op i den forløbne 
uge. I onsdags og i torsdags var det derfor 
naturligt at lade denne søndags tekst være 
dagens historie. Så jeg fortalte lignelsen 
om den gældbundne tjener. Derefter læste 
vi den, som Mattæus fortæller den. Og 
endelig fik konfirmanderne et arbejdsark, 
hvor de skulle besvare en række spørgs-
mål. 
Spørgsmålet i midten lød: Hvad er tilgivel-
se? En konfirmand svarede: Tilgivelse er, 
at man lægger noget bag sig. Det er en god 
måde at sige det på. Man har tilgivet, når 
man ikke lader noget, der fyldte på en dår-
lig måde, få lov at fylde mere. Man lægger 
det bag sig. Man bruger ikke energi på det 
mere. Man er kommet fri af det.

Vi talte frem og tilbage om dette med 
tilgivelse. ”Er tilgivelse noget, vi har brug 
for”, lød et spørgsmål. Her svarer alle: Ja! 
”Er tilgivelse noget, vi har krav på?”, lød 
et andet spørgsmål. Her var der tvivl, men 
vi fandt nu ud af, at det er det ikke. Nej, 
vi har ikke krav på tilgivelse, for så ville 
det ikke give mening, at vi jo dog prøver 
at gøre os umage med livet. Vi prøver 
at undgå at komme til at gøre hinanden 
ondt. Og så er der ind imellem noget, der 
alligevel går galt, hvor vi så må prøve at 
gøre det godt igen og tilgive hinanden. 
Her ved vi godt, at tilgivelsen er en gave. 
Det er ikke noget, vi bare kan forlange. Det 
er noget, vi kan håbe på. Og det er noget, 
der giver os en ny begyndelse, når livet er 
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Tilgivelse er, at man lægger noget bag sig
Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, d. 31.10.2021.

Søndag d. 30.1 kl. 10
Champagnebrunch 
i Søllinge forsamlingshus.
Dagens gæst er operasanger Jesper Buhl.
Jesper Buhl fortæller denne dag ud fra 
egne erfaringer om dette at leve tæt på 
et menneske, som er ramt af demens.
Der er en kort gudstjeneste kl. 10 
ved Birte Jacobsen. Herefter bydes på 
brunch. Og Jesper Buhl får ordet og 

vil også synge et par sange undervejs. 
Tilmelding til Bodil Schaap, tlf. 2530 
1923 eller mail: schaap@ferritslevnet.
dk senest den 23. januar.
Deltagerbetaling: 75 kr. Betales på selve 
dagen.

Søndag d. 6.2 kl. 19.30
Musikgudstjeneste i Hellerup kirke.
Sanger Maja Husted Sørensen og Carl 
Mølhave Jørgensen, som spiller saxofon 
og klaver, medvirker ved gudstjenesten.

Onsdag d. 9.2 kl. 16.30
Fyraftensgudstjeneste
Kirkens kor medvirker.



gået i sort på grund af noget forkert, der er 
sket. Når vi tilgiver, sætter vi hinanden fri. 
Og det mærkelige er, at vi også selv sættes 
fri, når vi har tilgivet et andet menneske.

Og her kan vi så gå tæt på lignelsen i dag. 
Jesus fortæller den, fordi disciplen Peter 
har spurgt, hvor ofte han skal tilgive, 
om det er nok, hvis han tilgiver 7 gange. 
Jesus svarer, at sådan kan Peter ikke stille 
det op. Du skal ikke bare tilgive 7 gange, 
du skal tilgive 77 gange, svarer han. Man 
kan ikke sådan sætte en grænse for, hvor 
meget man skal tilgive. Og derefter fortæl-
ler han så lignelsen.

Der var en konge, som havde mange 
skyldnere. En dag beslutter kongen, at nu 
vil han gøre regnskabet op med alle sine 
skyldnere. Den første, han kalder ind, 
skylder ham 10.000 talenter. – Når Jesus 
fortalte historier, brugte han ofte samme 
metode, som man bruger i dag, den med at 
overdrive. Det fremmer forståelsen. 
En talent var virkelig meget, måske en 
årsløn. Denne tjener skyldte altså 10.000 
årslønninger. Kongen forlanger nu, at tje-
neren skal betale denne gæld tilbage. Og da 
han ser, at tjeneren ikke kan betale, befaler 
han, at han og hans kone, hans børn og 
hele hans ejendom skal sælges og gælden 
betales. Det kunne en konge dengang kræ-
ve. En tjener var som en slave af kongen. 
Selv om tjeneren er i en umulig situation, 
kaster han sig ned for kongen og beder om 
udsættelse. Så skal han nok betale, som 
han siger. Her er det, kongen får medliden-
hed med ham. Han slår en streg over hele 
gælden og lader ham gå som en fri mand.
Men så sker det, som er tankevækkende. 
Denne tjener, som lige har fået sin store 

gæld eftergivet, møder nu en anden tjener, 
som skylder ham 100 denarer. Det svarede 
til 100 dages løn. Ham griber han fat i og 
forlanger, at denne anden tjener betaler 
med det samme. Og da den anden ikke kan 
det, kastes han i gældsfængsel. Det ser de 
andre. Og de har det dårligt med det, de 
har set. Nogen går derfor ind til kongen 
og fortæller, hvad der er sket. Herefter 
kalder kongen den første tjener tilbage og 
minder ham om, hvor meget han selv er 
blevet eftergivet. Han spørger: Når du selv 
er blevet så meget eftergivet, burde du så 
ikke have eftergivet den anden tjener den 
lille gæld, han havde til dig? Og lignelsen 
slutter dér, hvor denne første tjener også 
kastes i gældsfængsel for at leve dér indtil 
hele gælden er betalt.

Fælden klapper for den første tjener, fordi 
han ikke fatter, at tilgivelse forpligter. Han 
er selv meget tilgivet. Det lukker han øjne-
ne for, da den anden beder om hans tilgi-
velse. Han har straks glemt sin egen gæld 
og det, han selv er eftergivet, og gør sig 
derefter hård over for den anden. Sådan 
leger vi ikke. Det er pointen i lignelsen.

Lignelsen minder os om, at vi alle har 
gæld. Vi har alle brug for tilgivelsen. Skal 
vi leve i forsonlighed, så må tilgivelsen 
flyde både den ene og den anden vej. Gør 
vi os hårde over for den anden, er vi selv 
med til at stoppe tilgivelsens strøm. Dér 
kan vi ikke mere selv forvente, at tilgivel-
sen vil flyde til os.
Når det handler om tilgivelse, så er der 
ingen af os, der er eksperter. Men vi ken-
der jo livet, og vi ved, hvor det hele bliver 
svært. De erfaringer, vi har, er omtrent 
ens. Vi kan blive enige om, at vi alle har 
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brug for tilgivelse, og at det er vigtigt, at 
vi også selv tilgiver andre. Vi har også 
erfaret, hvordan vi både sætter den anden 
fri og selv sættes fri, når vi pludselig kan 
tilgive. 

Dér, hvor det bliver for alvor svært, er 
dér, hvor vi skal svare på, om man altid 
skal tilgive. Skulle man tilgive en Hitler? 
Det, den mand satte i gang, må vi se som 
noget, der var ubegribeligt ondt. Og util-
giveligt.

En kvindelig filosof Hannah Arendt har 
skrevet om dette. Hun siger et sted, at en 
ondskab kan være så forfærdelig, at det 
ikke giver mening at fælde dom.
Skal vi prøve at forstå, hvad hun mener, 
så må det hænge sammen med, at det, 
denne mand begik, lå helt uden for, hvad 
vi kan se som almindelig menneskelig 
adfærd. Hans handlinger ligger så langt 
fra anstændig menneskelig adfærd, at 
vi ikke kan tale om det med almindelige 
ord som ”en ond handling, der kalder på 
dom eller tilgivelse.” Noget af det, Han-
nah Arendt har fat i, er, at det totalitære 
system kan sætte en sådan ”ondskabens 
maskine” i gang, så vore almindelige 
spilleregler for at skelne mellem godt og 
ondt er sat ud af kraft. Den ondskab, som 
udøves med vilje, den ondskab, som sættes 
i system, den ondskab, som er overlagt 
ondskab, den kan vi ikke sige skal tilgives. 

Ikke mellem os mennesker. Tilgivelse giver 
først mening, hvor der er en anger, hvor 
der er fortrydelse. Og selv dér kan det være 
meget svært.
Men har der været ét eneste menneske, 
som kunne tale om, at tilgivelsen altid skal 
have en ny chance, så var det ham, som 
fortalte denne lignelse. Han fastholdt en 
tålmodighed med andre mennesker, også 
dér hvor han selv mødte den uforklarlige 
ondskab. Han bevarede håbet for de men-
nesker, som var blevet forført, og bad for 
dem.
Hannah Arendt har skrevet om tilgivelsen, 
at tilgivelsen er et mirakel, og at tilgi-
velsen er som en ny begyndelse, som en 
fødsel. Historien om Jesus fra Nazareth 
skubber til noget i os, siger hun. Den 
kalder på den nye begyndelse. Hver gang, 
vi hører om ham, mærker vi, at livet ikke 
lader sig lukke til. Hannah Arendt taler om 
fødthed. Hele tiden fødes noget nyt imel-
lem os. Troen og håbet peger hele tiden på 
en ny åbning. Et sted siger hun: Troen og 
håbet finder måske sit fremmeste udtryk i 
evangeliets budskab: ”Et barn er født os!”

Vor Herre kommer til os. Han kommer som 
den, der giver uden at sætte betingelser. 
Derfor kan han fortælle en lignelse om, at 
tilgivelsen skal flyde mellem os, som den 
altid vil flyde fra ham.
 BJ

Menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 12. januar kl. 19. / onsdag d. 9. februar 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 i Hellerup og Søllinge kirker 
Organist Ina Gram indbyder til et vin-
terforløb med babysalmesang de tre før-
ste torsdage i december i Hellerup kirke og 

de tre første torsdage i januar i Søllinge 
kirke. Det begynder torsdag d. 2.12 kl. 
10-11.15 i Hellerup kirke.
Der er sang, musik, leg og samvær. Den 
musikalske del varer ca. 45 minutter. Og 
der afsluttes med en halv times snak og 
hygge over en kop kaffe/te.
Tilmelding til Ina Gram på mail ina_
gram@hotmail.com eller på telefon 2068 
6642. Der startes et hold, hvis mindst 
seks babyer er tilmeldt. Babyer med for-
ældre fra Rolfsted sogn og andre sogne 
er også velkomne. 

Adresser:
Hellerup kirke: Hellerupvej 18 A, 5750 
Ringe. Søllinge kirke: Søllingevej 61 A, 
5750 Ringe.

    &



Udgivet af Rolfsted menighedsråd og sognepræst Birte Jacobsen (ansvh.). Næste blad udkommer ultimo februar 2022

DATO ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP
03.12  fyraften 15 BJ m. 3. kl.

05.12  2. s. i advent 11 JO 9 JO  ingen

12.12  3. s. i advent ingen ingen 11 BJ

19.12  4. s. i advent 19 BJ Ni læsninger 16 BJ Ni læsninger ingen

24.12  juleaften 14 BJ og 15.30 BJ 15.30 JO ingen 

25.12  Juledag 9.30 BJ ingen 11 BJ 

26.12  2. juledag 11 JO ingen ingen 

01.01  Nytårsdag 16 BJ ingen 14.30 BJ

02.01  Hellig3Konger ingen 11 salmegudstj. BJ ingen 

09.01  1.s.e.H3K 11 JO ingen ingen

12.01  fyraften 16.30 BJ

16.01  2.s.e.H3K 14 BJ m. konfirmander ingen 11 BJ

23.01  3.s.e. H3K 14 BJ m. konfirmander 9 JO ingen

30.01  4.s.e.H3K ingen 10 BJ champ.brunch ingen

06.02  Sidste s.e.H3K 11 BJ ingen 19.30 BJ musikg.

09.02  fyraften 16.30 BJ

13.02  Septuagesima ingen 11 BJ ingen

20.02  Seksagesima 11 JO ingen ingen

27.02  Fastelavn ingen ingen 9 JO

Birte Jacobsen har fri d. 4.12, d. 18.12, d. 21.-23.12 og d. 30.12, d. 22.1 og ferie d. 19.2 til d. 
27.2. Embedet passes af Jakob Olesen tlf. 2033 2927.

GUDSTJENESTELISTE VINTEREN 2021-2022

Der bydes på kaffe efter gudstjenesterne i Rolfsted d. 5.12, d. 9.1 og d. 6.2.
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