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PRÆSTENS – EKSISTERER DET ONDE – OG GUD

Der var engang en samtale mellem en professor
og en studerende.
”Har Gud skabt alting?,” spurgte professoren. ”Ja”
svarede studenten.” ”Men det må jo så betyde, at
Gud er ond,” svarede professoren. ”For hvis Gud
har skabt alt, har han også skabt ondskaben. Og
eftersom det vi skaber, definerer hvem vi er, kan vi
konkludere, at Gud er ond.”
Godt tilfreds med sig selv kiggede professoren
ud over de studerende. Endnu en gang havde han
bevist, at den kristne tro byggede på en myte.
Studenten løftede hånden og spurgte: ”Må jeg
have lov at stille Dem et spørgsmål, Hr. Professor?”
”Selvfølgelig,” svarede professoren.
”Hr. Professor, eksisterer kulde?” ”Ja, selvfølgelig
gør den det,” svarede professoren. ”Har du aldrig
prøvet at fryse?” De andre studerende fnisede af
den unge mands fjollede spørgsmål.
”Faktisk eksisterer kulde ikke,” svarede den unge
mand. ”Ifølge fysikkens love er det, vi betegner
som kulde, i virkeligheden fravær af varme.
Man kan ikke undersøge kulde, kun varme. Det
absolutte nulpunkt er det totale fravær af varme.
Dermed eksisterer kulde rent fysisk ikke. Det er
blot et ord, vi har skabt for at forklare, hvad vi
føler, når der ikke er varme.”
Studenten fortsatte: ”Hr. Professor, eksisterer
mørke?” ”Selvfølgelig gør det det,” svarede professoren.
”Igen tager De fejl,” svarede studenten. ”Mørke
er i virkeligheden fravær af lys. Vi kan studere
lys, men ikke mørke. Vi kan bryde lyset til mange
farver og studere lysets bølgelængde. En enkelt
lysstråle kan bryde ind i en verden af mørke og
oplyse den. Men man kan ikke måle mørke. Den
eneste måde man kan vide, hvor mørkt der er på
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et udvalgt sted, er ved at måle den mængde lys,
der er til stede. Mørke er en term skabt af mennesker til at beskrive fraværet af lys.”
Til sidst spurgte den unge mand: ”Eksisterer
ondskab, Hr. Professor?” ”Selvfølgelig gør den
det,” svarede professoren – men en anelse mere
tøvende denne gang. ”Vi ser ondskaben hver dag.
Den findes i det daglige eksempel af menneskets
umenneskelighed mod mennesket. Den findes
i den mængde af kriminalitet og vold vi ser alle
steder i verden. Alt dette er klare manifestationer
af ondskaben.”
”Jeg er enig!,” svarede studenten: ”Alt det kan
være manifestationer af ondskaben. Men helt
grundlæggende er ondskab fravær af Gud. Gud
skabte alt i kærlighed og til kærlighed. Og ligesom
ved mørke og kulde er ondskab et ord, vi har
skabt for at beskrive fraværet af Gud. Gud skabte
ikke ondskab. Gud er den direkte modsætning til
ondskaben.”
Ingen husker mere professorens navn. Men vi
har alle hørt om studenten. Hans navn var Albert
Einstein.
Ps. Det vi fejrede til Påske var, at Gud tog kampen
op mod ondskaben – og vandt!
Kom i kirke på søndag og hør mere – eller kom
og få en snak…
Jakob Legarth

KONFIRMANDER – PÅ HJEMMEBESØG

Omkring første marts var konfirmanderne på
hjemmebesøg rundt omkring i sognet til en snak om kirke,
tro og konfirmation. Det blev til syv gode, hyggelige og
spændende besøg.
Tage og Frida Hansen fra Lindeballe fortæller:
I 2011 fik vores præst Jakob Legarth den gode
idé, at årets konfirmander skulle besøge forskellige folk i sognet. Han efterlyste derfor værter til
besøgene. Vi var heldige at være blandt dem, der
fik besøg.
Vi har i de 8 år arrangementet har fundet sted i
alt haft besøg af 20 konfirmander, 15 piger og 5
drenge. Det har hvert år været en meget positiv
oplevelse for os, og ifølge vores gæstebog, så har
de unge mennesker også haft glæde af det.
Både de unge og værterne fik et spørgeskema
med emnerne: Konfirmation, kirke og tro. Vi har
drøftet emnerne, hvordan var det, da vi var unge,
og hvordan det er i dag. Vi talte bl.a. om det at gå
til præst. Det var forskelligt hvordan vi oplevede
det dengang, men alle de konfirmander vi har
haft besøg af, synes at det er spændende at gå til
præst i dag, fordi der også bliver arrangeret flere
oplevelser for dem. De første piger der besøgte
os, spurgte hvad vi lavede ’Blå Mandag’. Vi måtte
svare, at det ikke var opfundet dengang. Alle har
deltaget med stor interesse. Efter spørgeskemaet
er snakken gået livligt om før og nu, mens vi
har nydt lidt frugt og et glas cola. En rigtig dejlig
tradition.

Tage og Frida

Katrine – konfirmand:
Jeg synes, det var mega fedt at være på hjemmebesøg, fordi man
kunne høre, hvordan det var at blive konfirmeret i ’gamle’ dage,
og at man kunne se, hvordan de så ud med kjoler osv.

Efterfølgende mødes vi med de andre værter i
konfirmandstuen til en kop kaffe og en snak om
besøgene.

Karen – konfirmand:
Jeg synes, det var rigtig hyggeligt, fordi vi hørte om, hvordan
det var dengang de gik til præst, og hvor mange forskelle der er
fra dengang og så til nu, hvor jeg/vi går til præst.

Side 3

Trinitatis Søndag

Åst Kirkeruin

10.30

Ringive

Langelund

Ringive

2. s. e. trin.

3. s. e. trin.

4. s. e. trin.

10. jun.

17. jun.

24. jun.

29. jul.

9. s. e. trin.

Langelund

10.30

---- ingen gudstjenester i pastoratet ----

22. jul.				

Ringive

7. s. e. trin.

15. jul.

10.30

Frimesse med børnekirke

ved Heinrich Pedersen, Nørup-Randbøl

ved Heinrich Pedersen, Nørup-Randbøl

Langelund

6. s. e. trin.

8. jul.

10.30

11.00

11.00

9.30

10.30

Kaffe og rundstykker fra 9.30. Medbring selv kaffe.

Friluftsgudstjeneste.

10.30

Lindeballe

5. s. e. trin.

1. jul.

JULI

Ringive

1. s. e. trin.

3. jun.

JUNI

				

27. maj

MAJ

Hvor intet andet er nævnt forestås gudstjenesten af sognepræst Jakob Legarth.

GUDSTJENESTELISTE

Langelund

Ringive

11. s. e. trin.

12. s. e. trin.

12. aug.

19. aug.

14.00

9.00

14.00

Præsten er ikke ekspert på alle sider af
livet, men kommer meget gerne forbi
til en snak. Så ring endelig. Præsten har
naturligvis tavshedspligt.

Besøg

En normal søndagsgudstjeneste, som
alligevel er temmelig anderledes. Kom
selv og oplev det søndag d. 17. juni
kl. 11.00 i Langelund Kirke. En ½ time
før frimesserne vil der være mulighed
for at komme og nyde en kop kaffe i
kirkerummet, mens musikerne øver.

Frimesse

Langelund Kirke har et børnerum, hvor
der under prædikenen foregår et særskilt program for børnene med fortælling, leg, sang, tegninger el. a.

Børnekirke

ved Henriette H. Jørgensen, Givskud-Gadbjerg

Et tilbud til ældre og gangbesværede
om gratis at blive kørt til sognets gudstjenester retur. Henvendelse helst
kl. 15.00 dagen før til OJ Taxi Give på
tlf. 4064 6011.

9.00

Kirkebil

Langelund

Sognepræst Jakob Legarth holder
sommerferie 9. juli - 23. juli og
30. juli - 12. august. Embedet vil i uge
28-29 blive passet af sognepræst i
Givskud-Gadbjerg, Henriette H.
Jørgensen, 7573 0010, hhjo@km.dk,
i uge 30 af sognepræst i RandbølNørup, Heinrich Pedersen, 7588 3012,
hwpe@km.dk og i uge 31 af sognepræst i Randbøl-Nørup, Christina Munk
Storm, 7588 3313, cmr@km.dk

13. s. e. trin.

Sogneudflugt til Gyttegård Plantage og Grene Sande

Friluftsgudstjeneste præstegårdshaven

ved Christina Munk Storm, Randbøl-Nørup

ved Heinrich Pedersen, Nørup-Randbøl

Sommerferie

26. aug.

22. aug.				

Lindeballe

10. s. e. trin.

05. aug.

AUGUST

ARRANGEMENTER

Friluftsgudstjeneste på Åst Kirkeruin
Søndag d. 27. maj kl. 10.30 holder vi den traditionsrige friluftsgudstjeneste på Åst kirkeruin, hvor
lindetræerne skaber deres egen fine kirkesal. Alle
er velkomne til at komme til kaffe, rundstykker og
lidt fællessang fra kl. 9.30. Menighedsrådet sørger
for rundstykker. Medbring selv kaffe og noget
at sidde på. Vel mødt til en hyggelig forsommerformiddag under lindetræerne på højen bag
Åstgård, Åstvej 8.

Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven
Søndag d. 19. august kl. 14.00 vil vi igen holde
friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven ned til
Omme Å. Efter gudstjenesten hygger vi os med en
kop kaffe. Husk egen kaffekurv og noget at sidde
på.

Sogneudflugt onsdag d. 22. august
Vi glæder os til at tage jer med til en tur i det
grønne. Vi mødes på parkeringspladsen ved
Ringive Kirke kl. 16.30, hvorefter vi kører i fælles
bus til Gyttegårds Golfklub.
Spænd rygsækken med den medbragte madpakke
på nakken, og vi vil gå en tur på hjertestien.
Når vi møder bålhytten, vil vi her spise den
medbragte madpakke, og senere få kaffe og synge
fællessange.
Det er gratis at deltage i sogneudflugten, men vi
har brug for en tilmelding senest d. 15. august til
Pia Pausgaard på 6039 5949.
Vel mødt til en forhåbentlig dejlig sommeraften.

Fra sidste års sogneudflugt til Syvårssøerne.

Gør kirkegården til en del af din have!
Hvis du ligger inde med knolde af georginer og dahlier, som du ikke kan finde plads
til, vil vi på kirkegårdene med glæde tage
imod dit overskud. Kontakt graverne, der
kan henvise til et sted, hvor de må graves
ned. Herefter bliver de passet af graverne og
du skal blot komme og nyde synet af blomsterne, både ude og inde på alterbordet. Til
efteråret bliver de ikke gravet op, da vi ikke
har opbevaringsmuligheder.
Mange hilsner fra graverne;
Torben, Vibeke og Betina

Side 6

ARRANGEMENTER

Glimt fra ’Ulvetime’ i april, hvor børnene fra det smukke
påskelilje-kors fik små trækors med hjem...

Anden Påskedag var vi en god flok, der efter andagt i
Langelund Kirke vandrede til Ringive Kirke, hvor vi fejrede
nadver sammen, inden vi spiste vores madpakker i
konfirmandstuen. En herlig formiddag!

I foråret lavede konfirmanderne ikoner over deres
konfirmationsord. Der blev arbejdet intenst, og ikonerne
blev meget, meget flotte.

Menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 6. juni • Torsdag d. 16. august

SIDEN SIDST
Døbte

Begravede og bisatte

25.02.
25.02.
18.03.
18.03.
29.03.

31.03. Inger Kirstine Buch Hansen fra Ringive Kirke
14.04. Elna Brøndum fra Langelund Kirke
18.04. Irena Marie Christiansen fra Langelund Kirke

Merle Skaarup Ladefoged i Ringive Kirke
Viktoria Karen Hellgren i Ringive Kirke
Mille Espesen i Ringive Kirke
Viola Seppä Lefevre Glejberg i Ringive Kirke
Jaxson From Sinnbeck i Lindeballe Kirke
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Hvad gør man ved…

Sognepræst Jakob Legarth
Ringivevej 113, 7323 Give
tlf.: 7573 8001
e-mail: jale@km.dk

Fødsler
Ca. 14 dage efter fødslen modtager forældrene en fødselsattest. Ugifte par får fælles
forældremyndighed ved at aflevere en ’Omsorgs- og ansvarserklæring’. Dette gøres på
www.borger.dk under ”Familie og børn.”

Menighedsrådsformand Thyra Vindbjerg
tlf.: 2162 8949 / 2362 4129
e-mail: thyravindbjerg@gmail.com
Kirkeværge Pia Pausgaard
tlf.: 6039 5949
e-mail: Pausgaard@mail.dk
Kirkesanger Johan Andersen
tlf.: 7534 8181 / 2123 2875
e-mail: ja@filskovfriskole.dk
Organist Britta G. Sauermilch
tlf.: 4085 8493
e-mail: 2xgoddi@gmail.com
Graver Ringive Kirke Betina Skødt Boye Jensen
tlf.: 2148 3242
e-mail: ringivekirkegaard@gmail.com
Graver Lindeballe Kirke Vibeke Buhl Frandsen
tlf : 2321 8901
e-mail: lindeballekirkegaard@gmail.com
Graver Langelund Kirke Torben Lunde
tlf.: 2127 2360
e-mail: torben.lunde@altiboxmail.dk
Næste kirkeblad udkommer uge 35 - 2018.
Sidste frist for bidrag er d. 23. juli 2018.
Bor man udenfor sognet, kan kirkebladet blive
tilsendt ved henvendelse til sognepræsten.

Dåb/navngivning
Et barn skal navngives senest 6 måneder efter
fødslen. Navngivningen kan enten foregå ved
elektronisk at ansøge om navngivning via
www.borger.dk under ”Familie og børn” eller
ved at barnet bliver døbt. Datoen for dåben
aftales med sognepræsten.
Vielse
Tid og dato aftales med sognepræsten. Før
vielsen skaffes en prøvelsesattest hos Borgerservice i bopælskommunen. Den må max.
være 4 måneder gammel ved vielsen.
Dødsfald
Meddeles til sognepræsten. Bedemanden
er gerne behjælpelig med dette samt andet
vedrørende dødsfaldet. Tidspunkt for
begravelse/bisættelse aftales med sognepræsten, evt. via bedemanden.
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