
Gudstjenester og arrangementer i Øster Lindet Sogn 
 

Dato: Tid: 
April                    
Tirsdag 05. 19.30 Påskekoncert  - se omtale 
Søndag 10. 10.30 EK Børnegudstjeneste  – se omtale 
Torsdag 14. 19.00 EK Skærtorsdag gudstjeneste  
Fredag 15. 09.00 JP Langfredag gudstjeneste  
Søndag 17. 10.30 JP Gudstjeneste 
Søndag 24. 10.30 JP Gudstjeneste med konfirmation – se omtale 
 
Maj         
Søndag 01. 09.00 EK Gudstjeneste 
Søndag 08. 09.00 JP Gudstjeneste 
Søndag 22. 11.00 JP Festgudstjeneste (bemærk tidspunktet)   

- se omtale 
Torsdag 26. 09.00 KB Kr. Himmelfart gudstjeneste  
Søndag 29. 10.30 JP Gudstjeneste 
 
Juni  
Søndag 05. 10.30 EK Gudstjeneste 
Torsdag 09. 19.00 JP Aftengudstjeneste med konfirmandind- 

skrivning - se omtale 
Søndag 19. 10.30 EK Gudstjeneste 
Søndag 26. 09.00 KB Gudstjeneste 
 
Juli  
Søndag 03. 10.30 KB Gudstjeneste 
Søndag 10. 10.30 JP Gudstjeneste 
Søndag 24. 10.30 EK Gudstjeneste 

 
August  
Søndag 07. 10.30 KB Gudstjeneste 
Lørdag 13. ?? Sogneudflugt - se omtale 
Søndag 14. 09.00 JP Gudstjeneste 
Søndag 21. 09.00 JP Sanggudstjeneste    
JP: Joanna Pedersen - EK: Erling Kristensen - KB: Kim Bach  

Redigeret af menighedsrådet · Tryk: Rødding Bogtrykkeri ApS

Menighedsrådsmøder:  
(Menighedslokalet, Øster Lindet Præstegårdsvej 18, Øster Lindet, 6630 Rødding)   
Onsdag den 20. april kl. 16.30 
Onsdag den 18. maj kl. 16.30 
Onsdag den 08. juni kl. 16.30 
Onsdag den 24. august 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.  
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 

Nr. 2 April - Maj - Juni - Juli - August 2022 

Øster Lindet Sogns 
Kirkeblad

Med dette kirkeblad er der også medtaget indsamlingsmateriale fra Folkekir-
kens Nødhjælp.  
I år går det indsamlede beløb til krigens ofre i Ukraine. Vi vil gerne opfordre 
alle til at støtte dette: 

Tak til alle bidrag til 

indsamling for krigens ofre

SMS:               UKRAINE til 1911 (100 kr.) 

MOBILEPAY:  117545 (Valgfrit beløb) 

Præstens klumme: 
 
Samvittighed, samviden med sig selv, - og med Gud  
Citat, Søren Kierkegaard:"…det Mange, ja de Fleste kalde Samvittighed er slet 
ikke Samvittighed, men vapeurs, Opstød fra Maven, Gavtyvestreger o. s. v. – en 
Ridefogeds Samvittighed .." 
 
I den kristne tradition opfattes samvittighed som et af de menneskelige fæno-
mener, hvor mennesket på intens måde bliver stillet overfor Gud. Det er en 
tankegang som er meget tydelig hos Kierkegaard, og det vil jeg sige en lille 
smule om. 
Hele Kierkegaards tænkemåde lægger stærk vægt på den enkelte og på inder-
liggørelse. Og det er hans syn på samvittigheden også udtryk for. F. eks. kan 



han sige det sådan her:”Thi hvad er det at være og ville være den enkelte? Det 
er at have og at ville have Samvittighed”. 
For Kierkegaard hænger det sådan sammen, at når næsten elskes med ægte 
næstekærlighed, så elskes i ét hermed Gud, og når Gud elskes, så elskes i ét 
hermed næsten. Og dette kærlighedens trekantsforhold er en "samvittigheds-
sag"  siger Kierkegaard. 
Hele denne "kærlighedens etik" møder man i flere af Kierkegaards opbyggelige 
værker og ikke mindst hans etisk-religiøse hovedværk "Kærlighedens Gerninger". 
 
Når Kierkegaard siger sådan om samvittigheden, må det ikke forveksles med, at 
han mener, at samvittig-heden uden videre er Guds stemme. For Kierkegaard 
er samvittigheden ikke en snus bedre end den norm eller de værdier den en -
kelte har gjort til sine, og som samvittigheden så står i forhold til eller bygger 
på. Det kan sagtens være et forløjet, ondt eller hyklerisk grundlag, - “….en ride-
fogeds Samvittighed”, som Kierkegaard siger, - eller en Putins samvittighed. 
Nej, det afgørende ved samvittigheden er, at den så at sige er det "sted" hvor 
du og jeg har mulighed for at fastholde os selv i ansvar. Og når den enkelte på 
næstekærlighedens grundlag i sin samvittighed stilles i forhold til næsten, må 
det for Kierkegaard altid i ét hermed være i forhold til Gud. I selvsamme øje-
blik det sker, da træder samvittigheden frem som 
ægte samvittighed ifølge Kierkegaard. 
 
       
                            
For Kierkegaard betyder det, at når et menneske 
står i et mellemmenneskeligt forhold, som f.eks. i 
lignel-sen om den barmhjertige samaritaner, hvor 
tre forskellige personer møder et nødlidende offer, 
så må hver enkelt sætte det i forhold til sin samvit-
tighed, og vel at mærke samtidig for Guds åsyn eller 
"coram deo" på teologsprog. Der er altså for Kier-
kegaard altid, hvor den ægte samvittighed er på 
færde, tale om et "trekantsforhold", nemlig Gud - næsten - jeg. Den ægte sam-
vittighed er med andre ord på en gang en samviden med sig selv og en "samvi-
den" med Gud. Og det gælder for Kierkegaard i ethvert mellemmenneskeligt 
forhold, ikke kun i visse forhold.  

Erling Kristensen 
 

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 tirsdag 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 
Fakturaer og mails til menighedsråd sendes til 8953@sogn.dk 
 
 
 
 

 Van Gogh: Den barmhjertige samaritaner.

Nyt fra menighedsrådet 
Menighedsrådene i Rødding Sogn, Sønder Hygum Sogn, Lintrup-Hjerting 
Sogn og Øster Lindet Sogn samt præsterne i disse sogne er inviteret til struk -
tur møde onsdag den 16. marts. Her er vi spændte på at høre nærmere om det 
fremtidige samarbejde. I dag arbejder vi sammen med Rødding Sogn om fælles 
pastorat. Om dette samarbejde skal fortsætte eller om vi skal arbejde sammen 
med andre sogne, må tiden vise. Vi skal nok melde ud når vi ved noget mere 
konkret. 

 
Arrangementer: 
 
Påskekoncert tirsdag den 5. april kl. 19.30 med Øster Lindet Koret 
I år bliver der påskekoncert efter aflysning de to sidste år, så koret glæder sig 
ekstra meget til at synge påsken ind denne gang. Programmet bliver med gam-
mel og ny musik, meget om påske, gode fællessalmer, og koret akkompagneres 
af kirkens organist til bl.a. ”Panis Angelicus” af César Franck. Fri adgang. 

Palmesøndag søndag den 10. april med minikonfirmandafslutning  
og 5 års dåbsjubilarer 
Gudstjenesten kl. 10.30 bliver ekstra festlig med deltagelse af årets minikonfir-
mander, der startede 23.-2. Ligeledes deltager 5 års dåbsjubilarer. Familier til 
minikonfirmander og dåbsjubilarer inviteres efter gudstjenesten med deres 
børn til lidt mad og drikke. 
 
Gudstjeneste med konfirmation 24. april kl. 10.30 
Der er i år 8 dejlige konfirmander, som skal have deres store festdag startende 
i kirken. Konfirmanderne er 
Clara Amalie Lysholm Christensen 
Helene Ernlund Madsen 
Ida Kjær Cunningham 
Mikkel Godtfred Jepsen  
Telegrammer kan afleveres i menighedslokalerne ved siden af Landsbyhuset 
overfor kirken mellem kl. 9.30 og 11.00. 
I år er der ikke begrænsninger på antal mulige mennesker i kirken, så der vil 
også være plads til den øvrige menighed. 
 
Øster Lindet Festuge gudstjeneste søndag den 22. maj kl. 11.00 
Festugen plejer at starte i teltet med en fornøjelig og uhøjtidelig gudstjeneste. 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan festugen kommer til at se ud i år 
(da den har været aflyst de to sidste år); men uanset hvad, så laver kirken en 
festgudstjeneste for alle. Se opslag senere. 
 
Konfirmandindskrivning til 2022-23 torsdag den 9. juni kl. 19.00 
Indskrivning foregår i forbindelse med en aftengudstjeneste. Ved denne sær -
lige gudstjeneste forklares alle leddene i gudstjenesten, som i øvrigt er for alle. 
 
Sogneudflugt lørdag den 13. august 
Datoen er fastlagt, men endnu ikke tid og sted; sæt allerede nu X i kalenderen, 
så du ikke går glip af en god dag i godt selskab. 

Dmytro Verba 
Mathias Hildingberg 
Mikkel Fuglsang Kjær 
Lykke Rossander Nielsen


