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Gud er kærlighed

I adventstiden forbereder vi modtagelsen af
Gud. Guds søn, vil du kære læser indvende.
Men Gud er ikke to. Julen er troen på, at Gud
lader sig føde som menneske. Gud bliver
svag som spædbarnet i krybben og manden
på korset.
Men hvis Gud bliver svag, hvad bliver der så
af Gud den almægtige, himlens og jordens
skaber? Gud, der bestemmer alt? Hvem er
så Gud?
Ja, hvad er kernen i selve gudsforestillingen?
Hvad er Guds væsentlige egenskab? Kernen
fortsættes side 2
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er, at Gud er livets skaber. Dette er både
Det gamle og Det nye Testamente enige
om.
Julefest holder vi, fordi Gud bliver
menneske og kommer os i møde. Det er
et udtryk for Guds kærlighed til menneskene. Gud er kærlighed. Er det så en
ny Gud?
Nej, i grunden er Gud den samme Gud,
men Gud har oprettet et nyt forhold til
menneskene.
Gud er både skaber og kærlighed. Så
er kærlighed skabende. Livet bliver til
i kærlighed. Og uden kærlighed bliver
livet til intet.
Bibelen begynder sit budskab med ordene: ”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.” Evangelisten Johannes i
Det nye Testamente begynder sit budskab med ordene: ”I begyndelsen var
Ordet.. og Ordet var Gud…Og Ordet
blev kød og tog bolig iblandt os.” Den
begyndelse, som evangelisten Johannes taler om, er af samme rang som livets skabelse i Det gamle Testamente.
Og Johannes sammenfatter sit budskab
med ordene:
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”Således elskede Gud verden, at han
gav sin enbårne søn, for at enhver som
tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv.”
Der er med Jesu fødsel tale om en ny
skabelse. Intet mindre! Guds kærlighed løfter mennesket ud af intetheden,
fortabelsen. Hvad har så julebudskabet
med vore erfaringer at gøre?
Jo, det mest afgørende, da vi blev født,
var, at der var kærlige øjne, der så os.
Og et barn, et menneske, bliver ved
med at mødes af sin fars og mors øjne.
Den, derimod som bliver overset, går
på den ene eller anden måde til grunde
som menneske. Men hver gang et menneske bliver mødt med kærlighed, bliver det til. Ja, oplevelsen af at blive godt
modtaget, modtaget med kærlige øjne
er at blive født på ny. Hvis ikke – vil
der være et tomrum, en følelse af ikke
at være god nok. Men nu begynder det
slet ikke med os, men med Guds ord til
os. Og Guds julebudskab er: jeg elsker
dig - og - du skal elske din næste.
Povl Callesen
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Mest for børn
Noas ark i
Sønderborg
efteråret 2014

I tidligere numre af kirkebladet i år har vi
omtalt, at Noas ark ville komme til Sønderborg. Nu har den været her, og vi var
nogle fra sognet, som besøgte den store
ark.
Ved indgangen fik man udleveret en quiz
om alle de emner, arken indeholdt, og for
at finde svarene var det nødvendigt at
komme hele vejen rundt på den store ark.
Man forventer måske at møde et par af
alverdens dyr, der var den oprindelige historie om Noas ark.

Det var ikke det, arken indeholdt. I stedet
var det en rejse gennem Det gamle til Det
nye testamente.
Der var nogle overraskelser undervejs.
Hvorfor kørte Noa på løbehjul?
Hvorfor havde Noas kone et fuglebur
med fugl som mave? Det var der ingen
svar på. Så det er op til fantasien. Det var
en meget spændende og anderledes rejse
gennem bibelhistorien, som kun kan anbefales.
Bente Dall
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Besøg af Jødals Kirketeater:
De fremmødte fik en uforglemmelig oplevelse af
fortællingen om David og Goliath lørdag d.18/10.
Britta Leonhardt

FORDELING
AF
HØSTOFFER
Til høstgudstjenesten i år kom der
ved offergang i kirken og den efterfølgende auktion i alt 3.300 kr.
ind.
Menighedsrådet takker for det
store bidrag, som blev fordelt på
følgende måde:
Læger uden grænser: 1.300 kr.
Krisecentret, Aabenraa: 1.300 kr.
KFUM-spejderne i Felsted: 700 kr.
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LODSEDLER
Konfirmanderne, deres forældre,
Britta og Dorte fra menighedsrådet
afsatte søndag eftermiddag den 9.
november til salg af lodsedler til
fordel for Danske Sømands- og
Udlandskirker.
For de fleste var det en god oplevelse, fordi folk var flinke til at
købe, selv om der den dag blev
solgt lodsedler til to tre andre formål.
Der indkom i alt 6.380,00 kr.
En fint resultat.

Tanker i adventstiden
Når kirkebladet udkommer, er vi i december, hvor dagene bliver kortere,
mørkere og koldere. Det er en tid, hvor
vi kryber sammen og tænder levende
lys. Som barn holdt vi skumring - eller mørkning, som vi kaldte det - med
stearinlys tændt og måske en enkelt
lampe, når der skulle læses højt. Nogle
dage var ekstra gode – det var, når vi
fik en småkage og en kop kakao. Det
er en tid, jeg mindes med glæde, og jeg
har bestemt, at jeg i år vil forsøge at få
mine børnebørn med på idéen om at
holde mørkning. I det daglige har de så
travlt med lektier, fritidsinteresser og
venner, at der ikke bliver megen tid til
at sætte sig stille ned og lade tankerne
flyve eller bare lytte. Jeg vil forsøge at
lære dem en ny disciplin: at sidde stille,
tænke på noget rart og få læst højt af
vores nye og gamle børnebøger. Det er
ikke for at spare på strømmen, som det
var formålet i mit hjem, men fordi de
har godt af at lære at sidde og lade roen
sænke sig. Jeg håber, at de vil synes om
det – om ikke andet vil jeg i hvert fald
nyde det!
Jeg glæder mig også til at gå i kirke i adventstiden og i julen. Jeg er i en ganske
særlig stemning, når jeg går ud gennem
kirkedøren efter en gudstjeneste. Det
er jeg også til søndagsgudstjenesterne,
men i adventstiden er der ligesom noget særligt i luften. Som mange andre,
tænker jeg nok mere på mine medmennesker i denne tid, hvor der fra mange
sider er fokus på, at vi skal hjælpe dem,
der har det svært og dele ud af vores
overskud. Her tænker jeg lige så meget
på at glæde et menneske med et besøg,
en invitation eller en telefonopring-

ning, som på den materielle hjælp. Jeg
tror, at det at blive husket som menneske, betyder mindst lige så meget som
materielle gaver.
Med nedenstående salme, som Lisbeth
Smedegaard Andersen i 2011 har skrevet til julesøndag, 2. række, vil jeg på
vegne af menighedsrådet ønske alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Kirsten Krog

Morgenmørke, vinterfugle
1. Morgenmørke, vinterfugle
solen sat på vågeblus
men på pladsen foran kirken
englespor i perlegrus
2. midt i vintermørket ligger
kirken her og vidner om
lyset der blev født til verden
med Guds fred og lægedom
3. åbner gæstfrit sine døre
når vi kommer, hverdagsgrå
søndag morgen for at høre
ordet vi skal leve på
4. tanker der som skræmte fugle
flagrer rastløs hid og did
folder længslens vinger sammen
finder hvile for en tid
5. trøstes ved igen at høre
at vi går i englespor
frem mod lyset fra Guds rige
når vi lever på hans ord
6. morgenmørke, vinterfugle
mågeskrig mod verdens kyst
mellem hav og himmel ligger
kirken, åben, solbelyst.
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Har du noget,
som du vil dele med andre?
Indlæg til kirkebladet er velkomne. Har
du en kollega, ven, nabo, familiemedlem eller selv en historie, noget som optager dig eller noget du spekulerer på,
som du gerne vil fortælle og dele med

andre, så fortæl den/det til Kirkebladet. Du kan skrive indlægget selv eller
fortælle til en fra redaktionen, som så
vil hjælpe med at sætte det sammen.
Kirsten Krog

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET:
Som de fleste nok har set, har området
omkring kirke og kirkegård ændret
udseende – vores gamle lindetræer er
blevet stynet. Det ser for nuværende
lidt bart ud, men træerne skal nok
skyde fint til foråret. Styningen var, på
grund af træernes tilstand, nødvendig.
Vi så ved oktoberstormen i 2013, hvor
meget der faldt og hvor mange grene,
der blæste ned. Vi har haft stiftets konsulent, Preben Skaarup til at fortælle
os, hvor meget træerne skulle skæres
tilbage, så vi var sikre på, at det blev
gjort rigtigt.
I præstegårdshaven sættes bagehuset
i stand og får bl.a. et nyt tag. Træer er
blevet beskåret og stammet op. Det har
givet tiltrængt lys og luft i præstegården.
Konfirmandstuen har fået ny kunst på
væggene, rullegardiner i stedet for almindelige gardiner og nye hynder på
stolene. Det har både pyntet og hjulpet
på siddekomforten!
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Varnæs kirke har gennem det sidste
år været med i brochuren ”Vejkirker”,
der forpligtiger til at holde kirken åben
i dagtimerne. Det vil vi fortsætte med,
da vi gerne ser mange besøgende i vores smukke kirke. Menighedsrådet har
derfor besluttet, at der kommer automatisk låsesystem på døren, så kirken
bliver åbnet kl. 8.00 og lukket kl. 16 alle
ugens dage.
Kirsten Krog

Gudstjenestesamarbejde!
Menighedsrådet har inviteret os til at
samarbejde omkring nogle af søndagens gudstjenester.
Samarbejdet foregår på den måde, at
man tirsdagen inden den pågældende
søndagsgudstjeneste – mødes i konfirmandstuen mellem kl. 17-18. Der
vil de fremmødte med vor præst Povl
Callesen, samarbejde om gudstjenesten. Hvad der præcis skal foregå, bestemmer de fremmødte. Man kan læse
søndagens tekst og samtale om, hvad
man mener, den indeholder, og hvad
budskabet er. Povl kan således få input
til søndagens prædiken. Ligeledes kan
man komme med forslag til hvilke salmer, der skal synges til gudstjenesten.
En eller flere af deltagerne kan måske
læse nogle af teksterne og måske indog udgangsbøn. Man kan måske foreslå, hvad en bøn skal indeholde. Der
kan besluttes, om der skal inviteres på
kaffe og bagværk efter gudstjenesten.
Alle forslag og ideer er velkomne.
Menighedsrådets overvejelser for at
starte dette gudstjenestesamarbejde er:
- At styrke lokalsamfundet – kirken
skal være en medspiller i lokalsamfundets udvikling – være medvirkende til, at Varnæs sogn bliver et
attraktivt sted at bosætte sig – også
for unge familier.
- At give kirkelivet og især søndagens
gudstjeneste et løft, og til en vis grad
en fornyelse, der giver mere liv i
gudstjenesten, vha. flere kirkegængere.

- At samarbejdet vil være en berigelse
for deltagerne, både i samværet med
andre og i forhold til at få udvidet
kendskabet til vore dejlige salmer
og kristendommen. Måske bliver det
udgangspunkt for nye interesser for
deltagerne.
Jeg har taget imod invitationen til
gudstjenestesamarbejdet. Jeg synes det
giver en god mulighed for at være med
til at præge gudstjenesten. Når man får
talt om og diskuteret søndagens tekst,
har man bedre mulighed for at forstå
den. Det er også dejligt, at man kan
være med til at vælge salmerne – måske får man lov til at lære en ny salme,
eller man får lov at synge netop den
salme, man holder mest af. Det ville
være skønt, hvis der kommer flere kirkegængere – en gudstjeneste er festligere at deltage i, når vi er mange.
Det kræver ingen specielle kundskaber for at kunne deltage, og man bliver
ikke pålagt opgaver, hvis man ikke selv
ønsker det. Jeg opfordrer jer til at komme og give jeres meninger og forslag til
kende.
Der har allerede været det første gudstjenestesamarbejde i november, og næste gang er gudstjenesten d 14/12. Mød
op i konfirmandstuen tirsdag d. 9/12
kl. 17-18
Lilly Jørgensen
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Den sidste rejse er ret kostbar
Vores familie synes, at en kistebegravelse er det rigtige. Selve ceremonien,
jordpåkastelse m.m.
Et dejligt gravsted med en flot sten. Et
sted, hvor man kan komme og fordybe
sig og lade tankerne flyve tilbage i tiden.
Jeg er sikker på, at der er mange som
os, som egentlig ønsker denne gode
gamle tradition, men af bl.a. økonomiske grunde vælger en anden form.
Og det forstår jeg på en måde godt, for
omkostningerne i forbindelse med begravelsen i vores familie beløb sig til i
alt 90.000 kr.
En alm. kiste med blomsterpyntning til
bedemanden 19.600 kr.
Et mindesamvær på kroen med kaffe
og kage 5.100 kr.

Gravsten med inskription 16.000 kr.
Anlæg af gravsted, arbejdstimer og
materialer 1.700 kr.
Gravstedsvedligeholdelse i mindst 25
år, obligatorisk hækpasning og –klipning 4.400 kr.
Vælger man gravstedsvedligeholdelse
med sommerblomster og grandækning
46.000 kr.
Morale:
Beredt til døden altid vær!
Den kommer, når du mindst den tænker nær.
Familie i og med tilknytning til sognet

Liv efter døden?
Vi har fået en opgave i naturfag om at
vælge et emne og komme ud og snakke
med nogle mennesker, der ved meget
om emnet.
Vi har valgt: Livet efter døden. Vi har
valgt dette emne, da vi begge to interesserer os for religion og det åndelige og
synes, at det er rigtig spændende, hvad
der sker efter døden.
Det er et meget stort spørgsmål, hvad
der sker efter døden, og det handler i
virkeligheden om, hvad man selv tror
på. Det er derfor, at hvert enkelt men8

neske tror på deres religion. Derfor skal
vi ud og snakke med præsten i Varnæs,
og vi har stillet ham nogle spørgsmål.
1.
Hvad mener du som præst, der sker
efter døden?
Når man er død, er man død. Sådan er
det ud fra et biologisk synspunkt. Men
for troen er døden som en nat. En nat,
hvori mennesket sover til Kristus kommer igen for at dømme og opvække levende og døde.

2.
Hvem kommer i himlen, og hvem
kommer i helvede?
Det ved kun Gud. Mennesker kan
skabe et helvede for hinanden. Gud
hjælper os ved sin tilgivelse til ikke at
komme i det helvede, som vi kan skabe
for hinanden.
3.
Har de døde kontakt med de levende?
Nej, men levende og døde skal mødes,
når Kristus kommer igen.
4.
Hvad er forskellen på islams og kristendommens himmel, når begge religioner har samme Gamle Testamente?
Islam er love og regler, som Det gamle
Testamente til en vis grad er det. Men
kristendommen er også Det nye Testamente, og her forkyndes det, at troen
på Guds kærlighed frelser os fra det
onde og den evige død.

Han var rigtig god til at begrunde sine
svar og sine synspunkter på tingene. Vi
har lært meget, som vi ikke vidste i forvejen, specielt meget om kristendommen, og hvad et typisk synspunkt for
en præst er på livet efter døden.
Vi mener dog stadig, at der er et liv efter døden. Vi tror på, at alle mennesker
bliver genfødt efter døden, bare som et
nyt menneske, så man kan rette op på
sine fejl i sit tidligere liv.
Vi har set en lille film om livet efter døden, hvor de beviser, at man kan leve
videre, og ånder kan kontakte en: ”Liv
efter døden – sjæl og videnskab 3”.
Malene og Kumi,
går i 7. klasse
på Eckersbergskolen

5.
Er der nogle afdøde mennesker, der
bliver til engle/spøgelser/ånder?
Engle er Guds sendebud til menneskene. Spøgelser og ånder er ikke noget,
kristendommen befatter sig med.
6.
Tror du på reinkarnation?
Nej! Livet er fra vugge til grav. Vi kristne tror, at Gud af kærlighed vil samle
levende og døde i himlen, når Kristus
kommer igen. Kødets opstandelse betyder, at det er det menneske, der levede på jord, Gud opvækker fra de døde.
Det var, hvad præsten svarede. Det
var meget spændende at snakke med
præsten om, hvad der sker efter døden.
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Kirkebil bestilles hos:
Taxa-bus, Aabenraa, tlf.: 74 63 09 68.

December
Søndag den 7. ............................... kl. 16.00
2.s.i advent. Menneskesønnens komme.
Oliver Karst

Adventsmøde
Onsdag den 10. dec. kl. 14.00
Gudstjeneste og efterfølgende
samvær i præstegården, hvor Bodil
Budde, tidligere forstander på
Vandel Efterskole underholder.

Musikgudstjeneste
med de ni læsninger

Søndag d. 14. dec. kl. 16.00
Traditionen tro, holder vi i adventstiden en gudstjeneste med
særligt fokus julens salmer og
musik. Vi vil i år synge vores
dejlige julesalmer og læse de ni
læsninger, som er bibeltekster,
der fortæller kristendommens
historie om skabelsen, syndefaldet, profetier om Jesus og til slut
juleevangeliets beretning om
Jesu fødsel. Denne søndag deltager en gruppe fra vores gudstjenestesamarbejde.

Søndag den 14. ............................. kl. 16.00
3.s.i.advent. Vi synger julen ind.
Torsdag den 18. ............................ kl. 10.00
Førskolebørnene
Torsdag den 18. ............................ kl. 19.30
Sundeved Efterskole
Fredag den 19. ............................. kl. 10.30
Varnæs skole
Søndag den 21. ............................. kl. 10.00
4.s.i advent. Johannes Døber
Juleaften, Plejehjemmet ................ kl. 11.00
Juleaften, Kirken ........................... kl. 16.00
Juledag ........................................... kl. 10.00
2. juledag ....................................... kl. 10.00
Julesøndag .................................... kl. 10.00
Nytårsaften ................................... kl. 16.00
Januar
Søndag den 4. ............................... kl. 10.00
Hellig tre kongers søndag, Jesu fødsel
Søndag den 11. ............................. kl. 10.00
1.s.e.h.3.konger. Jesus som 12 årig
Søndag den 18. ............................. kl. 10.00
2.s.e.h.3 konger. Brylluppet i Kana
Søndag den 25. ............................. kl. 10.00
Sidste s.e.h.3 k. Forklarelsen på bjerget
Fredag den 30. Plejehjemmet ....... kl. 10.30
Søndag den 1. februar ................ kl. 10.00
Septuagesima. Vingårdslignelsen

