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Øster Lindet Sogns 
Kirkeblad

Præstens klumme: 
 Kirkediget i Øster Lindet, - og Guds rige 
 
Refleksion over evangeliet til 12. søndag efter trinitatis (1. række) 
 
Kirkediget i Øster Lindet. Går langs 
diget, stopper, sætter mig på hug, - tæt 
på kirkedigets sten og rummene imel-
lem dem. Stenenes og rummenes bebo-
ere af lav, planter, dyr. Jeg berører den 
ruflede granit og det gummiagtige æld-
gamle lav, der sidder på den. Jeg klem-
mer et lille grønt blad fra et af hullerne 
let mellem fingrene, smager på bladets 
aftryk, - bittertsødligt. En em af fugtig 
jord fra digets kerne vifter mig om næs-
en. Det samme gør en jordbi, som svir-
rer ud fra sit bo derinde, summende, brummende. Jeg rykker endnu tættere på, - 
suges ind. Afstanden svinder og op hæves, - mellem det, jeg sanser og mig. Stedets 
væsen hilser mig, inviterer mig, berører mig.  
Kirkediget bliver en tegnbærer. Et “himmelspejl i mulde”, en “flig af nådens trone”, 
et glimt af Gudsrigets frembrud. 
 
Så længe vi har vore sansers fulde brug, glemmer vi det let. At kunne føle, lugte, 
smage, høre, se. Vore sanser åbner os for livet og for hinanden. Ophæver afstanden 
mellem os.  
 
Når Jesus helbredte sine medmennesker, ville han ikke bevise noget, men forkynde 
noget, åbne sanserne for noget, - Guds rige. I dagens evangelium gør Jesus ved sin 
helbredelse den døvstumme til en tegnbærer, en bærer af Guds riges tegn. 



Efter helbredelsen siger folkeskaren “Han har gjort alle ting vel; han får både de 
døve til at høre og de stumme til at tale.” De ord peger ud over den konkrete hænd-
else, som helbredelsen er; de peger på hele Jesu gerning. Peger på, at den lidelse, 
som Jesus helbreder, er en, vi alle har: sanseløsheden overfor Gud og hans rige. Vi 
går sanseløse forbi. Han må få os til at stoppe op og åbne vore sanser. Den 
døvstumme er os. Jesus må komme og åbne vore sanser for Guds rige. Han må 
berøre os, stikke sine fingre i vore ører, spytte og røre vores tunge, se op mod him-
len, sukke og sige “Effatha, - luk dig op!”  

Erling Kristensen 

Nyt fra menighedsrådet 
 
På kirkegården står et frønnet træ 
Desværre gik der sygdom i det japanske kirsebærtræ 
ved urnegravpladsen, og det blev topfældet for at 
ingen skulle komme til skade hvis grenene knække-
de. Menighedsrådet fik den ide at træet skulle laves 
til en engel. 
 
Vi har indtil videre fundet ganske få kunstnere der 
kan omdanne træet til en engel, men de har travlt og 
ventetiden er derfor lang. 
Lige nu er træet en del af vild med vilje og dermed 
insekthotel, men det ser lidt kedeligt ud. Så hvis 
nogen skulle kende en trækunstner så kontakt os 
endelig.  
Med kravet om at fælder man et træ skal man plante 
et nyt er der blevet plantet 2 nye træer ved bænken ved urnegravpladsen. 

 Lene Bennedsen 

 

Arrangementer:  
Koncert med ”Nordens Tone” søndag den 28. august kl. 11.00 
Gruppen ”Nordens Tone” udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik med 
udgangspunkt i Nordens viser og sange. I front er Jullie Hjetland, som har rødder i fol-
kemusikken og synger både på dansk, norsk, svensk, færøsk, finsk, islandsk og grøn-
landsk. Desuden Pojken Flensborg (piano), Hans Mydtskov (saxofon) og Torben Bjørn-
skov (bas) – alle fra nærområdet. Prisen er 80 kr., 40 kr. for unge/studerende. Det bliver 
en koncert af de helt store, og lyden i vores kirke er perfekt. Arrangeres i samarbejde 
med ”Jazz i Trekanten”. 
 
Høstgudstjeneste søndag den 4. september kl. 10.30 med efterfølgende Menighedsmøde 
Kl. 10.15 åbnes med folkemusik ved Spillefolket, kl. 10.30 er der gudstjeneste, hvor der 
også bydes på folkemusik undervejs. - Umiddelbart efter denne særlige høstgudstjeneste 
inviteres der til menighedsmøde i kirken, hvor menighedsrådet fortæller om det forgang-
ne år i kirken, regnskabet gennemgås, og vi ser på det, der skal ske fremad. I år er vi især 
optaget af, hvem vi skal høre sammen med i fremtiden, for vi er for lille et sogn til at 
have en hel præst alene. Kom og vær med. 
 
Stillegudstjeneste onsdag den 7. september kl. 19.00 
En kort gudstjeneste, hvor stilheden, bønnen og eftertænksomheden får god plads. Lyset 
er dæmpet, og roen sænker sig. En stemningsfuld stund, som alle kan være med til. 
 
Teater i kirken, ”Jesus, min søn” torsdag den 15. september kl. 19.00 
Turné-Teatret kommer til Ø. Lindet med en varm, morsom og gribende komedie, hvor 
den største historie i verden, nemlig historien om Jesus, bliver fortalt af Jesus far, tømre-
ren Josef. Forfatteren til stykket (John Dowie) har en fortid som stand-up komiker, og 
det kan mærkes. Medvirkende er Benjamin W. Lannerö. Det er for hele familien, så kom 
frit alle sammen. Gratis entré. Arrangeres i samarbejde med Rødding Kirke. 



Tre organister fra vores område byder ind til orgelkoncert onsdag den 5. oktober kl. 19.30 
Kirkens organist, Karsten Hesse, tager denne aften to kolleger med i Ø. Lindet Kirke, 
som har et særligt godt orgel; det er ikke særligt stort, men har en særlig god lyd. Kom og 
hør hvad de tre kan få ud af at udfordre hinanden i orgeltoner. Gratis entré. 
 
Alle Helgen gudstjeneste søndag den 6. november kl. 17.30 
En særlig stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi mindes vore døde. Navnene på dem, der er 
døde i løbet af året, læses op. Der er gjort lidt ekstra ud af musikken, og der er mulighed 
for at tænde lys i kirken for dem, vi har mistet. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i 
Landsbyhuset for alle interesserede. Det er nødvendigt med tilmelding. Hold øje med 
opslag. 
 
Lindehusets Krybbespil fredag den 25. november kl. 15.00 
De dejlige børn fra Lindehuset opfører juleevangeliet i et krybbespil i kirken. Børnene 
er klædt smukt ud og synger og dramatiserer, så vi får julefortællingen på en betagende 
måde. Alle er velkomne.   
 
Salmesangsaften søndag den 20. november kl. 19.30 
Denne dag er der ingen gudstjeneste; i stedet mødes vi om aftenen og synger de salmer, 
som de fremmødte foreslår. Det er altid meget hyggeligt og uhøjtideligt, og salmerne står 
i kø for at blive sunget. Kom og vær en del af det. 
 
Familiegudstjeneste med efterfølgende julemandsmodtagelse søndag den 27. november kl. 13.30 
Før vi møder julemanden, mødes vi i kirken til familiegudstjeneste for mødre, fædre, 
bedsteforældre, gamle tanter og små nisser, måske med røde huer på. Præsten taler her 
til os alle, og vi skal synge julesalmer, som vi kender og elsker. 
 
Adventskoncert tirsdag den 6. december kl. 19.30 med Ø. Lindet Koret 
Dit lokale kor glæder sig til at synge af hjertens lyst om advent og jul og håber på, at 
mange har lyst til at være med. Efterfølgende inviterer menighedsrådet på kaffebord i 
Forsamlingshuset. Gratis for alle. 
 
Gudstjeneste med ”De ni Læsninger” søndag den 11. december kl. 19.00 
Traditionen tro har vi hvert år en aften med læsninger, fællessalmer og kor. I år medvir-
ker Rødding Kirkekor og De hylende Hunde, det bliver så festligt. 
 
Nytårsaftensgudstjeneste lørdag den 31. december kl. 13.30 
Årets sidste gudstjeneste, hvor vi bagefter ønsker hinanden godt nytår med en kage og et 
glas, en hyggelig tradition. 

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 
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 
 
 
 
 



Gudstjenester og arrangementer i Øster Lindet Sogn 
 

Dato: Tid: 
September                    
Søndag 04. 10.30 JP Høstgudstjeneste med folkemusik og herefter 

menighedsmøde 
Onsdag 07. 19.00 JP Stillegudstjeneste 
Torsdag 15. 19.00 Jesus min søn, teater i kirken for børn,  

fælles med Rødding 
Søndag 18. 09.00 JP Gudstjeneste 
Søndag 25. 09.00 EK Langfredag gudstjeneste  
 
Oktober      
Søndag 02. 09.00 JP Gudstjeneste 
Onsdag 05. 19.30 Orgelkoncert med tre organister fra Malt Provsti 
Søndag 16. 10.30 EK Gudstjeneste 
Søndag 23. 09.00 KB Gudstjeneste 
Søndag 30. 09.00 JP Sanggudstjeneste 
 
November  
Søndag 06. 17.30 JP Alle Helgen gudstjeneste, derefter fællesspisning 
Søndag 13. 10.30 KB Gudstjeneste 
Søndag 20. 19.30 Salmesangsaften 
Fredag 25. 15.00 Lindehusets krybbespil i kirken 
Søndag 27. 13.30 JP Familiegudstjeneste med efterfølgende jule- 

mandsvækning 
 
December  
Søndag 04. 10.30 JP Gudstjeneste 
Tirsdag 06. 19.30 Adventskoncert med Øster Lindet Koret 
Søndag 11. 19.00 EK De 9 læsninger med deltagelse af De Hylende  

Hunde og Rødding Kirkekor 
Lørdag 24. 14.30 JP Juleaften 
Søndag 25. 10.30 EK 1. juledag 
Lørdag 31. 13.30 JP Nytårsgudstjeneste     
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 28. september kl. 16.30 
Onsdag, den 26. oktober kl. 16.30 
Onsdag, den 23. november kl. 16.30 
Onsdag, den 07. december 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 


