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To livsholdninger
Mellem Darwin og Løgstrup. Mellem hævdelsen af at vi er i vor viljes eller i vor umiddelbarheds vold. Hos Darwin er livet i alle
forhold, at den stærkeste vinder. Hos Løgstrup er det, at vi – helt uafhængigt af hvad
kristendommen siger – vil hjælpe den, der
har hjælp behov.
Er livet så at lægge bånd på den Darwin i os,
der kæmper mod alt og alle for selv at overleve? Eller er det at stole på de erfaringer,
vi med Løgstrup og os selv har gjort, at vi
umiddelbart uden mindste bagtanke hjælper
den, der har hjælp behov?
Hvem har ret, Darwin eller Løgstrup? Kristendommen giver dem begge ret. For Jesu
forkyndelse af syndernes forladelse er at løse
os fra den vold, vi har øvet mod andre ved at
overhøre deres råb og hjælp og ville os selv.
Og når Jesus siger til os, dine synder er forladt, så er det for at give os tilbage til hjælpsomhedens naturlige livsholdning. Den livsholdning, som vi har fået gennem erfaringer
med andre og os selv, at mennesker - i modsætning til hvad Darwin siger – uden mindste bagtanke hjælper den, der må have andre
til at hjælpe sig for at være glad og tilfreds i
sin hverdag.
Naturligvis er det ikke Darwin vi skal følge.
Hans teori skal vi kende. Og når vi så følger
det 20. århundredes store tænker K. E. Løgstrup, så er det ikke for at indlade os på et
liv i barmhjertighed, som er uladsiggørligt i
hverdagen. Men det er for at udskifte et livssyn, der bygger på naturvidenskab med et,
der bygger på erfaring. Og det gør vi ved at
støtte os til Løgstrup, der har lært både af Søren Kierkegaard og Grundtvig, og sige, at vi
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ikke er rovdyr, men af natur viser det
andet menneske hjælpsomhed. Det er
vor natur. Og når det så glipper i situationen, så melder sig straks en for-

dring, der siger: at alt hvad du vil, at
de andre skal gøre imod dig, skal du
gøre imod dem.
Povl Callesen
Hvis man ikke vil være gift længere,
fordi manden måske var dummere
end men troede, så kan man skilles
som venner. (Silje Marie 7 år)
Og der findes to slags engle: Almindelige engle og skytsengle. Skytsengle er
skudt ud af kanoner, dem er der lidt
mere fart på. Og så er de ofte lidt mere
stive i håret. (Anne Sophie 6 år)

Mest for børn
Hvad børn har
sagt om kirken:
Jeg har spist en discipel engang,
men den smagte ikke særlig godt.
(Sophie 7 år)

Menigheden er dem, der holder med
præsten. (Mie 8 år)
Hvis man lægger sig på knæ oppe ved
hegnet ind til præsten, får man hundekiks. (Frida 6 år)
De børn, der skal døbes, skal have en
lang kjole på, selv om de er drenge.
De er for små til at grine af det.
(Johnny 5 år)

Præster skal bl.a. være med til fødsel
og dåb og konspiration og begravelse.
(Christoffer 8 år)

Jeg har en hund der tror på Gud. (Ida 5 år)
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I Danmark er det hvedebrødsdage
hver dag med wienerbrød til morgenmad. (Morten 7 år)
Reeza tror ikke på Gud, han tror på
Allan. (Kate 6 år)
Når klokken er 12 vender alle sig mod
Mekka og bider i kvasterne på tæppet.
(Roymond 7 år)

Når nogen dør, bliver de lagt ned i
jorden, og så siger præsten: Af jord er
du kommet og der skal du blive. Så
tømmer han en spand jord i hovedet
på dig. (Hans Petter 9 år)
Man kan blive frelst eller totalfrelst;
det kommer an på hvad man gider.?
(Ingrid Marie 8 år)

Når man dør kommer man til Paris.
(Line 6 år)

Det er typisk Gud at være god.
(Julie 6 år)

Gud kommer egentlig fra Gudhjem.
(Henrik 5 år)

Gud er en blød mand. Han er næsten
gennemsigtig. (Kate 6 år)

Det er Gud, der ejer Solen.
Han slår den fra om natten for at
spare på strømmen. (Nicoline 5 år)
Guds mor hedder Gudmor.
Hun er mor til alle hans børnebørn:
Moses, Jesus og Julemanden. (Henrik 7 år)
At være engel er typisk kvindearbejde.
(Anna 9 år)

Drenge ligner ikke engle. Ikke engang
når de smiler. (Cornelia 7 år)
I Paradiset bruger de nogle grønne
duske i stedet for underbukser.
(Therese 7 år)

Jeg tror, der er en, der hed Mogens,
som lavede de ti bud. (Karin 7 år)
Jesus gik bare forbi et kors, og så blev
han pludselig slået med en kæp og
naglet fast imod sin vilje. Korsede
han sig. (Halvor 6 år)
Nogle kastede sten på hans grav.
Derfor stod Jesus op og blev jøde. Og
så blev der stor opstandelse. (Sofie 9 år)
Præsten klæder sig ofte i Adams
pragt. Han læser fra Bibelen og synger
Ære være Gud i øjet. (Kristine 9 år)
En discipel er en slags æsel. (Rune 6 år)
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Livskvalitet
Tilfreds i dit hjerte og glad i dit sind,
den rigdom får roserne frem på din kind.
Hvad hjalp det, om verden for fode dig lå.
Hvad hjalp det, hvis selv du fik guldkrone på,
hvis ikke dit hjerte i glæde kan slå.
Livskvalitet er en finurlig ting - der er
ingen rigtige svar og ingen facitliste.
Hvad livskvalitet er for den ene, behøves ikke være livskvalitet for den anden.
Livskvalitet for Birthe og Kirsten er bl.a.:
• Troen på Vor Herre.
• At leve livet på de vilkår, der nu engang bydes på.
• Sidde på terrassen og nyde den friske luft i et lunt vejr.
• Fyldes med dyb taknemmelighed
over det liv, jeg har fået.
• Kunne noget med hænderne, cykle
en tur og mærke friheden og duften
af naturen.
• Fyldes med glæde over at der findes
mennesker i min nærhed, som er parat til at hjælpe, når livet gør mest
ondt.
• Komme ud på den anden side og
mærke, hvor godt livet kan være.

Pust til livet
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• Mærke det gode samvær i fællesskabet med andre, f.eks. til basararbejdet i konfirmandstuen.
• At have en person, der er parat til at
lytte til ens bekymringer og samtidig
kan få en til at grine, så tårerne pibler
frem.
• Kunne stå op hver morgen og selv
tage sit tøj på.
• Gøre sig umage for at finde de positive tanker frem og trænge de negative i baggrunden.
• Tænde et lys i mørket.
• Mærke en barnehånd.
• Gå en tur med hunden, lytte til fuglesangen og opleve årstidernes skiften.
• Arbejde i haven og lade tankerne gå
hvorhen de selv vil.
• Læse en bog, lytte til et foredrag, se
på kunst og overvære en koncert –
og dele oplevelsen med andre.
• Sige til sig selv – og mene det – at
uanset hvordan jeg har det, er livet
en gave og det skal leves.
• Mærke at der er mennesker, som har
brug for én, og at kunne lytte til andre.
• Vide, at vi alle er ligeværdige.
Birthe Møller og Kirsten Krog

At kunne selv

Den tredje alder
Hvordan er det nu lige, det er, det med
den tredje alder? Ud fra de erfaringer
og betragtninger, jeg har gjort om dette
emne, vil jeg prøve at skrive om den.
Da jeg var på arbejdsmarkedet, kom
der ofte nogle tanker om, hvordan det
ville være i pensionsalderen. At kunne
gøre alt det, der førhen ikke var tid til.
F.eks. at dyrke mine hobbier.
Så oprandt tiden. Jeg måtte overveje,
hvad var det nu, jeg så gerne ville gøre?
Først var der et hus her i Varnæs, som
trængte til en kærlig hånd. Jens og jeg
gik i gang med at restaurere huset. Indtil nu har det taget ca. 10 år. Ind imellem
blev der også tid til at male billeder. Så
efterhånden begyndte keramikken at
fylde mere og mere. Uden keramikken
går det slet ikke. At skabe noget med
hænderne, der kan bruges til pynt eller
til hverdag er så givende. Den skabende
proces er en vigtig del for at overleve.
Stilstand er minus udvikling. Vi har alle
noget, vi kan bidrage med af den ene
eller anden art. Det skal lige fremelskes.
At dyrke det sociale behov, vi hver især
har, er også til stor glæde. Tid til at besøge dem, vi kender, og at være noget
for hinanden.
De førhen så praktiske gøremål ændrer
sig med alderen. Alt bliver mere afslappet, livet er knap så sort og hvidt. På et
tidspunkt fortalte Jens, hvor dejligt det
var om morgenen at høre andre køre
på arbejde og selv kunne blive liggende. Det er da også dejligt at have tid til
morgenkaffen. Tingene tager længere
tid end førhen, fordi vi nyder livet. Livet skal leves.

Her er et par vers, som dukkede frem
af mine gemmer:
Den, der stoler på livet,
Giver min kærlighed vinger.
Livet,
Som ingen kan fange og styre
Som er frihed og vind
Og finder sin egen vej.
Jeg er et vindens barn,
Som ingen kan fange
Levende
Jeg er en grå lille fugl,
Der forstummer i fangenskab
Og dør.
Men i frihedens rum
Og nattens stilhed
Synger jeg lykkelig
Uden at blive træt
Som lærken, min søster
Og broder nattergal.
Birthe Møller
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I vores område finder mødet sted på Rønshoved Højskole, Højskolevej 4. Menighedsrådet håber,
at rigtig mange vil deltage. Man kan bare møde op eller evt. tilmelde sig hos: Kirsten Krog,
tlf. 74 45 89 84, e-mail: krogkirsten@hotmail.com, så vi kan køre sammen og fylde bilerne.
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Husk konfirmandundervisning
for voksne
De sidste 3 aftner ser sådan ud:
Mandag d. 6. februar 2012 kl. 19.30:
Bibelens fortællinger – er de stadig aktuelle for det moderne menneske?
Gertrud Yde Iversen.
Onsdag d. 22. februar 2012 kl. 19.30:
Kærlighed og tilgivelse. Povl Callesen.
Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.30:
Film om Luther og reformationen.

FYLD VARNÆS KIRKE
- Kom til åben-kirkedag
Søndag d. 26. februar 2012 holder kirkens ansatte og menighedsrådet
åben-kirkedag, hvor alle er velkomne – både børn og voksne.
		Program:
Kl. 9.45: musik med fløjtespillere
Kl. 10.00: kort gudstjeneste
Kl. 10.30: Varnæs kirkes kor synger
Kl. 11.00: opdagelsesrejse i kirken
Kl. 11.30: fløjtespil
Kl. 12.00: fællessalme
Kl. 12.05: der serveres et let måltid i konfirmandstuen
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Lysgudstjeneste

Søndag den 29. januar kl. 16
Sommerfuglene fra Børnehaven
medvirker ved
familiegudstjenesten.

Konfirmandundervisning
for voksne
Mandag den 6. februar kl. 19.30
Onsdag den 22. februar kl. 19.30
Onsdag den 29. februar kl. 19.30

Åben kirke

26. februar kl. 9.45 i kirken.
Afslutning 12.30 i konfirmandstuen.

23. -25. marts

Besøg af konfirmanderne fra Anna
kirke på Nørrebro

13. -19. februar

Sognepræst Oliver Karst, Felsted
af løser. Til. 74 68 53 07

Foredrag

Reformationen. Foredrag af lektor Carsten Bach-Nielsen, Århus.
Onsdag den 8. februar kl. 19.30
i konfirmandstuen.
Samtalen. Foredrag af fhv. studielektor Holger Henriksen, Haderslev
Tirsdag den 6. marts kl. 19.30
Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk
Graver Johnny Pedersen, Varnæs Lærkevej 14,
tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk

Organist Bente Paarup, Hørgaard 211, Aabenraa,
tlf. 74 62 49 11, bentepaarup@oncable.dk
Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com

Kirkeværge Erling C. Jørgensen, Stenagervej 1,
tlf. 74 68 08 26, stenager@post12.tele.dk

Januar
29. januar .................................... kl. 16.00
Lysgudstjenste
Februar
Søndag den 5. ............................ kl. 10.00
Septuagesima.
De betroede talenter
Søndag den 12. .......................... kl. 10.00
Seksagesima. Kornet, der vokser
Søndag den 19. .......................... kl. 9.00
Fastelavn. Jesus forudsiger sin død
Oliver Karst
Fredag den 24. ........................... kl. 10.30
Plejehjemmet
Søndag den 26. .......................... kl. 10.00
1.søndag i fasten. Hvem er størst?
Marts
Søndag den 2. ............................ kl. 10.00
2. søndag i fasten. Den urene ånd
Søndag den 11. .......................... kl. 10.00
3. søndag i fasten. Djævelen til far
Søndag den 18. .......................... kl. 10.00
Midfaste. Jesus, livets brød
Søndag den 25. .......................... kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag.
Marias lovsang
Søndag den 1. april .................. kl. 10.00
Palmesøndag
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