
Gudstjenester og arrangementer i Øster Lindet Sogn

Dato: Tid:

August 
Søndag 08. 10.30 KB Gudstjeneste

Søndag 15. 09.00 EK Sanggudstjeneste

Søndag 22. 10.30 JP Gudstjeneste

Søndag 29. 09.00 JP Gudstjeneste

September
Søndag 05. 10.30 JP Konfirmation

Søndag 05. 15.00 Mahalia Jackson Tribut gospelkoncert i kirken

Søndag 19. 10.30 JP Høstgudstjeneste med spillemands-

musik og efterfølgende menighedsmøde

Onsdag 22. 19.00 JP Meditationsgudstjeneste

Søndag 26. 09.00 EK Gudstjeneste

Oktober 
Søndag 03. 09.00 JP Gudstjeneste

Søndag 17. 09.00 EK Sanggudstjeneste

Søndag 24. 10.30 KB Gudstjeneste

Søndag 31. 09.00 EK Gudstjeneste

November  
Søndag 07. 17.30 JP Alle Helgen Gudstjeneste med 

efterfølgende spisning 

Søndag 21. 10.30 JP Gudstjeneste

Fredag 26. 15.00 Lindehusets krybbespil i kirken

Søndag 28. 13.30 JP Børnegudstjeneste med efterfølgende 

julemandsvækning

JP: Joanna Pedersen - EK: Erling Kristensen  - KB: Kim Bach 

Redigeret af menighedsrådet · Tryk: Rødding Bogtrykkeri ApS

Menighedsrådsmøder:
Onsdag 11. august 2021 kl. 16.30.
Onsdag  8. september 2021 kl. 16.30.
Onsdag  6. oktober 2021 kl. 16.30.
Onsdag  3. november 2021 kl. 16.30.
Onsdag  1. december 2021 kl. 16.30

Kirkebil:
Det er til enhver gudstjeneste muligt for handicappede og ikke mobile pensio nister at
blive kørt til gudstjeneste (omkostningsfrit). Ring til Solveigs Taxa på tlf. 7484 1668
senest kl. 12.00 dagen før.

Se også kirkens hjemmeside www.sogn.dk/oesterlindet.

Nr. 3 August - September - Oktober - November 2021

Øster Lindet Sogns
Kirkeblad

“Teologi for voksne” i Ribe Stift,
- hva’ er nu det for noget?

I Ribe Stift har vi startet et 3-årigt kursusforløb i teologi , som vi kalder “Teologi for
voksne”. Der er tale om teologisk voksenundervisning for alle interesserede. Det
3-årige kursus starter her i efteråret 2021. Som medlem af arbejdsgruppen bag kur-
susforløbet vil jeg her fortælle lidt om det.

“Og hva’ ska’ det så lige være godt for!?” kunne du, min kære læser, spørge. Til det
vil mit korte svar være: Det skal være godt for kirkens liv og vækst! 
Og mit lidt længere svar vil være følgende: Når det gælder “kirkens liv og vækst” er
det myndige lægfolk slet og ret en livsnerve i den evangelisk-lutherske kirke. Det dér
ord “lægfolk” betyder bare alle i kirken, der ikke er teologisk uddannede og præster.
Og til det at være et “myndigt” lægfolk hører at være et kyndigt lægfolk, nærmere
bestemt et teologisk kyndigt lægfolk. Med andre ord: det myndige lægfolk rimer på
det kyndige lægfolk!
På mange niveauer - eksempelvis i sognet, i den lokale offentlighed, i menighedsråd,
provstiudvalg, stiftsråd og folketingets kirkeudvalg - er det myndige lægfolks stem-
me en livsnerve, hvis folkekirken skal fortjene navnet evangelisk-luthersk.

“Teologi for voksne” i Ribe Stift er et tilbud om at fordybe sig i troen, et tilbud om at
få mulighed for at reflektere nærmere og dybere over teologiens og kirkens store
spørgsmål, - og derved også være med til at inspirere og styrke kirkens liv og vækst
både i ens eget sogn og mere bredt.
“Teologi for voksne” er også simpelthen et tilbud til alle voksne med interesse for
kristendommens verden og det religiøse univers, som har sat sit præg på dansk kultur
i 1000 år. 
Teologi for voksne i Ribe Stift foregår som sagt som et kursusforløb over 3 år.  Der
undervises i hovedtemaerne inden for teologiens grundlæggende fag: Det Gamle

Samtale med præsten
Husk, det er altid en mulighed at tale med præsten om alt mellem himmel og jord.
Samtalerne er fortrolige.
Kontakt: Joanna Pedersen tlf. 20 40 82 34 - Erling Kristensen tlf. 20 40 82 36



Testamentes og Det Nye Testamentes tekst og teologi, Kirkehistorie, Systematisk teo-
logi (dogmatik, religionsfilosofi og etik) og Praktisk teologi (herunder gudstjeneste,
diakoni, spiritualitet og sjælesorg).
Underviserne har alle høj faglig teologisk kompetence på hver deres fagområde.

Undervisningen foregår i Treenighedskirken i Esbjerg. Kursets officielle navn er som
sagt "Teologi for voksne”, og vil du vide mere, så gå ind på vores hjemmeside, som
udførligt fortæller nærmere om det hele. 
Hjemmesidens adresse er: https://www.teologi-for-voksne.dk/
Tilmeldingen til 1. årgang har været overvældende, og vi har fyldt helt op! Men til
næste år starter vi en ny årgang, samtidig med at den gamle forsætter på 2. år, og så
vil der være mulighed for at tilmelde sig.       
Var det noget for dig?          Du skal være vel mødt!

Erling Kristensen

ding og Øster Lindet sognekirker. Du kan også få billet ved døren. Det bliver en ople-
velse ud over det sædvanlige.

Høstgudstjeneste med Folkemusik
Søndag den 19. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste. Der deltager Spillefolket,
to violiner og en guitar, med musikalske indslag, der passer godt til en høstgudstjeneste.
Efter gudstjenesten inviteres menigheden til det årlige menighedsmøde, hvor menig-
hedsrådet fortæller om det forgangne år i kirken, regnskabet gennemgås, og vi ser på
det, der skal ske fremad.

Alle Helgen 
er hos os altid noget særligt. I år er det søndag den 7. november med gudstjeneste kl.
17.30. Her medvirker musikeren Jeppe Rasmussen, der spiller waldhorn. Det bliver en
stemningsfuld aften, hvor vi mindes vore døde. Navnene på dem der døde det sidste år
læses op, og der er mulighed for at tænde lys i kirken for dem vi har mistet. Efter guds-
tjenesten er der fællesspisning i Landsbyhuset for alle interesserede. Det er nødvendigt
med tilmelding til spisningen; hold øje med opslag.

Krybbespil
er et optrin hvor hele juleevangeliet fremføres af de dejligste børn fra Lindehuset. Det
foregår fredag den 26. november kl. 15.00. Børnene er klædt ud, og der synges, fortæl-
les og dramatiseres. Her er alle meget velkomne. 

Julemanden kommer til Ø. Lindet
søndag den 28. november, hvor vi starter i kirken med familiegudstjeneste kl. 13.30.
Her er store og små meget velkomne, også med nissehuer på. Sammen går vi efter
gudstjenesten over gaden, hvor julemanden med følge kommer. Der er altid godteposer
til børnene og dans omkring juletræet.

Nyt menighedsråd
Nu kan vi igen mødes fysisk og uden
mundbind. Hvor er det dejligt.
Menighedsrådet holdt en lille pause
under sidste møde og blev fotografe-
ret på trappen til vores lokaler i
1913-bygningen. Fra venstre i for -
reste række er det Ib Clemmensen,
Ellinor Jensen, Lene Bennedsen og
Allan Jensen. Fra venstre i bagerste
række er det Helle Mikkelsen, Joan-
na Pedersen, Erling Kristensen og
Henning Jensen.

Arrangementer:
Konfirmation
foregår altid første søndag efter påske. Sådan var det også i år, men kun to konfirman-
der valgte 11. april, mens fem valgte at vente til 5. september kl. 10.30 i håb om, at der
da vil være færre corona-restriktioner. Konfirmander den 5. september er:
Freja Pabst, Tøndervej 4, Øster Lindet, 6630 Rødding
Karoline Roed Markussen, Terpvej 79, Stenderup, 6630 Rødding
Emilie Børager Jensen, Præstegårdsvej 9, Øster Lindet, 6630 Rødding
samt to, der ikke ønsker offentliggørelse.
Telegrammer kan afleveres fra kl. 9.30-11.00 i menighedslokalerne overfor kirken,
Præstegårdsvej 18. TILLYKKE til vore konfirmander.

Mahalia Jackson Tribut
Jazz i Trekanten, Trekantsområdets Festuge og Øster Lindet Kirke inviterer til
GOSPELKONCERT søndag den 5. september kl. 15.00.
Mahalia Jackson levede 1911-1972 og var amerikansk gospelsangerinde. Hun blev
med god grund kaldt The Queen of Gospel. Hendes numre fremføres af Margrete
Grarup, som nu for tredje gang gæster vores kirke, fordi hun synger helt fantastisk
dejligt. Hun akkompagneres af Jakob Mygínd på sax, Ole Bech på guitar og Niels Ole
Sørensen på hammond, alle er fra Nordjylland.
Billetter fås for 80 kr. Der er link til billetsalg på den facebookside, der hedder Rød-

Sognepræster og kirkekontor:
Sognepræst og begravelsesmyndighed Mail:                                        Tlf.
Joanna Pedersen, Søndergyden 10, Rødding     jop@km.dk        2040 8234
Sognepræst Erling Kristensen erlkr@km.dk 2040 8236
Kirkekontor Søndergyden 10, 6630 Rødding
Sekretær Camilla B. Hansen 
(træffes bedst mandag og torsdag formiddag) 7484 1156

Kirkens ansatte: 
Graver og kirketjener Helle Mikkelsen graverosterlindet@gmail.com 7484 6559
Gravermedhjælper 
Lene Østergaard Hansen graverosterlindet@gmail.com 7484 6559
Organist Karsten Hesse karstenhesseh@netscape.net 2917 5464
Kirkesanger Ellinor Jensen jensen.ellinor@gmail.com 2276 6129

Menighedsråd: 
Henning Jensen (formand) henningjensen812@gmail.com 4017 5277
Ellinor Jensen (kontaktperson, næstformand) 

jensen.ellinor@gmail.com 2276 6129
Ib Clemmensen (kirkeværge) ibclemme@gmail.com 4158 6009
Allan Jensen (kasserer) allanjensen_69@hotmail.com 5356 2803
Lene K.H. Bennedsen (sekretær) lenehb@hotmail.com 4016 0348
Regnskabsfører Maria Hansen (udenfor menighedsrådet)

menighedsraad@lindevejbogforing.com 2988 6315


