
Humor, livets krydderi

FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne

Det vigtigste i et menneskes tilværelse er kærlighed. Et
menneske foruden kærlighed er kun et halvt menneske. 
Men det næst vigtigste i et menneskes liv er humor. For når
livet gør ondt, er humor ofte det, der gør tilværelsen lidt
mere tåleligt. Eller som den engelske forfatterinde Dorothy
Parker har udtrykt det: “Humor er et skjold og ikke et
våben”. Med andre ord, humor er et skjold, som vi men-
nesker holder op, for at beskytte os imod livets mange gen-
vordigheder, således at vi får mindre knubs. 

Men hvis humor går hen og bliver et våben, så er det ikke
længere humor men satire. Satire har altid et offer og der-
for går det hyppigt galt. Et eksempel på dette er den
såkaldte Muhammed krise. Her tegnede man nogle teg-
ninger af en person (Muhammed), som et stort antal per-
soner anser for at være hellig, og dermed overskred man
en grænse hos disse personer for, hvad man må lave grin
med.
Indenfor kristendommen har vi også en grænse for, hvad vi
finder morsomt. Men hvor den går, ved jeg ikke helt. For
det er meget individuelt for hver enkelt kristen, hvad man
finder morsomt, ligesom det er indenfor andre religioner. 

Men lad mig til sidst give et eksempel på en vittighed, som
måske enkelte kristne ville finde anstødelig, idet den han-
d ler om Vor Herres Jesu Kristi egen bøn Fadervor.

Den lyder således: En amerikansk sælger opnåede audi-
ens hos paven. Han ville spørge, om der ikke kunne
bevilges en lille tilføjelse til Fadervor. Paven erklærede, at
det var ganske udelukket.
Jamen, hvis vi nu betaler 7 mio. dollars? sagde sælgeren.
Paven afslog forsat.
Sælgeren prøvede og prøvede med at sætte budet op.
Til sidst blev det paven for meget, og han smed ham på
porten. Men lige inden sælgeren helt er nået ud af døren,
bliver paven nysgerrig efter at få at vide, hvad det egentlig
var for en lille tilføjelse, sælgeren ønskede til Fadervor.
Sælgeren svarede: Til “Giv os i dag vor daglige brød” ville
vi gerne have føjet “og en Coca-Cola”. Men jeg forstår, at
det er umuligt. Jeg kunne dog godt li´ at vide, hvad brød-
fa brikkerne har betalt!¨

Humor er virkelig krydderi på tilværelsen !

Ved Henriette Ry Nielsen.
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Store menneskelige og musikalske oplevelser
for Nr. Jernløse Koret
Nr. Jernløse Korets satte punktum for sin første sæson med en festlig og velsunget koncert i Kvan-
løse kirke. Koret sang med smittende glæde sammen med 25 unge, dygtige korsangere fra den
ungarske protestantiske kirke i Budapest. Begge kor var veloplagte og fik en stor oplevelse. Det
samme gjorde tilhørerne i den fyldte kirke. Der blev rigtigt klappet efter koncerten.
Koncerten var kun toppen på samværet med de unge fra Budapest. Nr. Jernløse Korets medlem-
mer husede ungarerne, som ud over husly og mad fik et godt indtryk af dansk gæstfrihed.

Genvisit i Budapest
Ungarerne har allerede inviteret Nr. Jernløse Koret til en genvisit i Budapest og til at give en kon-
cert i den ungarske hovedstad sammen med de unge, ungarske sangkolleger. Nu skal Nr. Jern-
løse Korets medlemmer blot finde et passende tidspunkt for en musikalsk udflugt til Ungarn.
Dirigent og organist Panna Brinkmann fortæller, at Nr. Jernløse
Koret har et sjældent godt humør og en smittende glæde over
at synge sammen, som er meget inspirerende. ”Vi er 16 san-
gere i dag og vil gerne op på mindst 20. Og jeg kan love nye
kormedlemmer, at de vil møde en gruppe af søde, musikalske
og positive mennesker, der kan synge koncentreret, når det er
nødvendigt. Men som også kan grine så tårerne triller, når der
skal slappes af.”
Første korprøve er 6. september kl. 19 i Nr. Jernløse Præ ste -
gård. Nye medlemmer kan melde sig til koret hos Panna Brink -
mann på e-mail panna.ildi@yahoo.com. 
Hvis I har spørgsmål, kan I ringe til Panna på 2928 8630.
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Nr. Jernløse/Kvanløse sogne:

Sognepræst 
Samuel Leth-Larsen 

Nr. Jernløse Præstegård
Hovedgaden 7, Nr. Jernløse, 
4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 27 eller 29 72 94 83 
E-mail: slla@km.dk
Mandag fridag.
Kirkernes hjemmeside:

www.nj-k.dk

Sekretær Marianne Herss træffes i
præstegården torsdag mellem 
kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.   

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Sognepræst 
Line Krogsgaard

Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 36, 
(træffes bedst mandag-torsdag 
mellem kl. 8 og 9).
Fredag fridag.
E-mail: lkp@km.dk

”Sang og rytmik for babyer”
i Nr. Jernløse Præstegård
– NYT HOLD TIL SEPTEMBER!
Marianne Ljungberg-Jensen står igen klar til efteråret med et
tilbud til de yngste størrelser i vore sogne. 

Fra onsdag d. 5. september kl. 10–11 og tolv onsdage frem er
forældre med børn fra 0 til 12 måneder velkomne i Nr. Jern-
løse Præstegård til musikalske oplevelser. Det er gratis at delt-
age. Dog betales 10,-kr. for kaffe, te, frugt etc. pr. gang.

Tilmelding på mail marianne@ljungbergjensen.dk
eller tlf. 21 69 81 76.

Menighedsråds-
møder
Nr. Jernløse sogn:
Torsdag den 21. juni 
kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde i
præstegårdssalen, 
Hovedgaden 7, Nr. Jern-
løse, 4420 Regstrup. 

Torsdag den 14. august 
kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde i
præstegårdssalen,
Hovedgaden 7,
Nr. Jernløse, 4420
Regstrup.

Kvanløse sogn:
Onsdag den 6. juni 
kl. 18.00 er der kirkesyn 
i Kvanløse Kirke med
efterfølg. menigheds -
rådsmøde hos Signe
Jensen, Ringstedvej 233,
Kvanløse, 4300 Holbæk.
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Sæt kryds i kalenderen
Orienteringsmøde - om menighedrådsvalget i Nr. Jernløse
sogn i præstegården - onsdag den 12. september kl. 19.

Orienteringsmøde - om menighedrådsvalget i Kvanløse sogn
på Maglesø Efterskole  - torsdag den 13. september kl. 19.

”Formiddagscaféen” – festligt, folkeligt og fornøjeligt fæl-
lesskab i præstegården. Begynder igen fredag d. 14. sep-
tember kl. 09.30. Foldere om den kommende sæson vil
blive lagt frem i kirkernes våbenhuse.

”Kirke og Kødsovs” – vi tager hul på en ny sæson fredag d.
28. september kl. 17 i Nr. Jernløse Kirke med en børnegud-
stjeneste og lidt godt at spise bagefter.

”Filmklub” – efter de lange sommeraftener i haven bliver
det igen dejligt at kunne sætte sig til rette i præstegårdssalen
onsdag d. 10. oktober kl. 19 og nyde en god film.

Konfirmationsforberedelse i 2012/2013
Indskrivning af næste års konfirmander foretages henover
sommeren.
Indskrivningsark kan rekvireres på slla@km.dk eller tlf. 59
18 31 27 fra medio juni. Fremover vil konfirmandforbere-
delsen finde sted om eftermiddagen på grund af den nye
skolestruktur. De to 7. klasser fra Nr. Jernløse skole vil mod-
tage undervisning tirsdag og torsdag eftermiddag kl. 14.30-
16.00 i præstegården. De børn, som går i 7. kl. på Nr.
Jernløse Skole men bor i andre sogne end Nr. Jernløse og 
Kvanløse sogne, skal som hovedregel følge undervisning i
deres bopælssogn. 
Børn som går i skole i Holbæk el. Tølløse, men bor i Nr.
Jernløse el. Kvanløse sogne er også velkomne til konfirma-
tionsforberedelse i præstegården tirsdag el. torsdag efter-
middag.
Modtages konfirmationsforberedelse af en anden præst, vil
det endvidere være muligt at blive konfirmeret i Nr. Jern-
løse og Kvanløse kirker. 

Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 39 (25. og 27.
sept.) Der henvises til kirkernes hjemmeside www.nj-k.dk
for konfirmationsdatoer.

Salmecyklen er blevet 
et etableret børnekor
Nr. Jernløse og Kvanløse kirkers børnekor, Salmecyklen, har på
bare et år bidt sig fast som en institution i de to menigheder.
Koret har allerede fået tradition for at synge ved bestemte guds  -
tjenester. Koret har i alt knap 25 medlemmer. De fordeler sig
ligeligt mellem et spirekor og et børnekor. Spirekoret består af
børn fra 0. klasse til og med 2. klasse. Børnekorets nedlemmer
er fra 3. klasse og opefter.

Dirigent Panna Brinkmann fortæller: ”Det er en stor fornøjelse,
at der allerede er mange, rigtigt musikalske piger i spirekoret.
De nyder at synge, lege sanglege og være sammen med hin -
anden. De vil være en stor støtte for de nye børn, der ventes at
komme ind i spirekoret i september. De bliver et fint tilskud til
koret med de mere erfarne sangere i børnekoret, når de begy-
nder at gå i 3. klasse.”
Pigerne i det mere erfarne kor kan påtage sig sværere opgaver.
De synger flerstemmigt og begynder at kunne synge efter noder.
”Det har vist sig frugtbart at dele børnene. Så får både mindre
børn og de større børn bedre mulighed for at udvikle deres
musikalske evner.” Hun tilføjer, at alle undersøgelser viser, at
sang og musik giver børn større koncentration, kreativitet og
evne til at løse komplekse opgaver. Det leges ind gennem kor -
undervisningen.
Børnekorene starter efterårssæsonen onsdag 5. september. 
De små hentes som sædvanligt af Panna Brinkmann ved skolen
kl. 14.  De større børn møder i Nr. Jernløse Præstegård kl. 15.
Skriftlig tilmelding til Panna Brinkmann 
på e-mail panna.ildi@yahoo.com. 

Statistik for året 2011
Nr. Jernløse Kvanløse

Fødte i sognene 25 4
Døbte i kirkerne 35 6
Konfirmerede i kirkerne 34 2
Vielser i kirkerne 2 0
Døde i sognene 24 4

Antallet af døbte set i forhold til antallet af fødte (dåbspro-
centen) skal ses over to år for at give et realistisk billede. 
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
3. juni Trinitatis søndag 09.00 SLL 10.30 SLL 09.00LK 10.30LK

10. juni 1. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen 
17. juni 2. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
24. juni 3. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen 10.30 LK 09.00 LK

1. juli 4. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00SLL
8. juli 5. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen

15. juli 6. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen Ingen 10.30LK*
22. juli 7. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen
29. juli 8. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00SLL

5. august 9. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL 09.00SLL Ingen
12. august 10. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00SLL
19. august 11. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 15.00LK*
26. august 12. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL  19.00LK*           Ingen

2. september 13. s. e. trinitatis Ingen Ingen   09.00LK 10.30LK

SLL: Samuel Leth-Larsen  LK: Line Krogsgaard
* Læs omtale i kirkebladet

Gudstjenesteliste

Aktiviteter i de fire sogne
23. juni kl. 18.30 Sankt Hans aften ved præstegården i Sdr. Jernløse
15. juli kl. 10.30 Udendørs gudstjeneste i Sasserup
19. august kl. 15.00 Børnegudstjeneste i Søstrup kirke
26. august kl. 19.00 Aftengudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke 
5. september kl. 10.00 ”Sang og rytmik for babyer” i Nr. Jernløse Præstegård
6. september kl. 17.00 Konfirmandindskrivning i konfirmandstuen, Sdr. Jernløse
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Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:
Organist Panna Ildikó Brinkmann 
Tlf. 29 28 86 30 eller mail panna.ildi@yahoo.com 
Kirkesanger Dido Wiberg Tlf. 60 22 63 73
Graver Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13 på tlf. 59 18 36 82 
eller mail virz@hotmail.dk
Menighedsrådsformand Poul Christian Jensen
Nørupvej 12, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 10 72
Kasserer Henning Bang Hansen
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33
Kirkeværge: Dorte Haahr Carlsen
Dramstrup 4, 4420 Regstrup, tlf. 59 27 33 05.

KVANLØSE:
Organist Panna Ildikó Brinkmann 
Tlf. 29 28 86 30 eller mail panna.ildi@yahoo.com 
Kirkesanger Dido Wiberg Tlf. 60 22 63 73
Graver Svend Jensen
Lysmosevej 6, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 24 42 83 43
Menighedsrådsformand Signe Jensen
Ringstedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 35 14
Kasserer Torben Rasmussen
Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 32 68
E-mail: terkv@ofir.dk 
Kirkeværge Lejf Simonsen
Havremarken 15, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 36 18

Kørsel til gudstjenester kan bestilles lørdagen forinden indtil kl. 16.00 
hos sognepræsten på tlf. 59 18 31 27. Kirkebilen er gratis. 
Kirkebilen kører også til øvrige arrangementer i kirkerne og præstegården.

SDR. JERNLØSE:
Organist: Rikke Kristiansen
Kirkesanger: Anne Stevns
Graver: Søren Christiansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: Jonna Votborg
Knabstrupvej 1, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 12 12 57
Kasserer: Robert Guglielmetti
Sdr.Jernløsevej 67, 4420 Regstrup, tlf. 59 17 50 12
Kirkeværge: Solveig Christiansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 18 35 50

SØSTRUP SOGN
Organist: Rikke Kristiansen
Kirkesanger: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
Graver: Mandrup Knudsen
Sasserupvej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 31 50.
Menighedsrådsformand: Jan Mogensen
Sasserupvej 11, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 17 63
Kasserer: Jan Eberholst
Søstrupvej 41, 4300 Holbæk, Tlf. 98 44 50 66
Kirkeværge: Ruth Bahn
Søstrupvej 25, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 11 68

Kørsel til gudstjenester kan bestilles dagen før, mellem kl. 14.00 - 18.00 
hos Bo’s Taxi på tlf. 20 20 48 20. Kirkebilen er gratis. 

Sådan forholder man sig i tilfælde af …. 
FØDSEL: Forældre skal kun anmelde fødslen, hvis der ikke har medvirket nogen jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre får faderskabet registreret ved at
aflevere eller sende en udfyldt og underskrevet omsorgs– og ansvarserklæring til sognepræsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketten findes på
www.personregistrering.dk 

Dåb eller navngivning: Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen – enten ved dåb eller navngivning. 
Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten eller udvalgte lørdage i sognets kirke. Ønsker man en bestemt dato, henvender man sig til præsten. 
Ved dåb oplyser man endvidere navne og adresser på mindst to faddere (gudforældre). Fadderne skal være døbt. 

Vielse: For at blive gift i sognets kirke kræves det, at man bor i sognet eller har anden tilknytning hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræsten, som træffer af-
gørelsen. Man henvender sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for vielsen. For at blive gift i kirken skal mindst den ene være medlem af Den dan-
ske Folkekirke. Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten. Dåbs – eller navneattester medbringes foruden den såkaldte prøvelsesattest,
som udstedes af Borgerservice i bopælskommunen.

Navneændring: Kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som også skal yde vejledning. Der gælder særlige regler vedr. efternavne og mellemnavne.
Ansøgning om navneændring koster pt. 470,- kr, som skal være betalt inden aflevering af ansøgning. 

Attester: Div. attester kan rekvireres ved henvendelse til sognepræsten eller bestilles på www.personregistrering.dk med digital signatur 

Dødsfald: Henvendelse til sognepræst eller bedemand. 
Begravelse eller bisættelse: Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, henvender man sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for begravelsen eller
bisættelsen, samt et møde med sognepræsten. Her aftales alt vedrørende den kirkelige handling. 
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SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Kære Alle!
Søndag den 3. juni begynder jeg mit arbejde som jeres præst igen. Jeg glæder mig rigtig meget og ser frem til igen at være
en del af både det kirkelige og det lokale fællesskab. Min personlige ørkenvandring er forbi, og jeg vil gerne sige jer tak for
støtte og omsorg og gode tanker.
Efter højmessen i Søstrup håber jeg, at I har lyst til at blive og hilse på og nyde en forfriskning.

Mange hilsener Line Krogsgaard.

Sankt Hans
Sankt Hans aften tænder vi traditionen tro bålet kl. 21.00 og
håber meget, at I har lyst til at fejre midsommeren i fællesska-
bet omkring flammerne. For dem, der har lyst, samles vi med
madkurven kl. 18.30 på plænen ved Præstegården og hygger
os, børn som voksne.

På gensyn, Line Krogsgaard.

Børnegudstjeneste
Sommerens tilbud for børn og barnlige sjæle løber af stablen
søndag den 19. august kl. 15.00 i Søstrup kirke. Hovedvægten
ved en sådan gudstjeneste ligger på fællesskabet, på kirkens
mangfoldige muligheder for forkyndelse, og på glæden ved at
lave kirke sammen. Alt er på børnenes præmisser, og derfor er
der også saftevand og kage bagefter. Til altergang serveres der
druesaft.
Vi glæder os til at se jer! Line Krogsgaard.

”Ved Bænken”
Vi gentager, med stor fornøjelse, sidste års succes ved bænken
i Sasserup og holder udendørs gudstjeneste søndag den 15. juli
kl. 10.30. Alle er velkomne uanset tilhørsforhold til en guds -
tjeneste i det grønne. Efter tjenesten inviterer menighedsrådet
på frokost. Søstrup Menighedsråd.

Glimt fra Sankt Hansaften 2011

Det gode vejr var med os ved sidste
års gudstjeneste ved bænken.
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Menighedsrådsmøder i Søstrup:
Torsdag den 9. august kl. 19.00 
i graverhuset ved Søstrup kirke
Torsdag den 20. september kl. 19
i graverhuset ved Søstrup kirke.

Konfirmandindskrivning
Torsdag den 6. september er der konfirmandindskrivning for
alle, der skal konfirmeres i Søstrup eller Sdr. Jernløse kirke
2013.
Vi mødes kl. 17.00 i Sdr. Jernløse konfirmandstue, hvor jeg ind-
skriver konfirmanderne, og derefter taler vi lidt om det at gå til
præst og at vælge konfirmationen til. Vi slutter med at spise
sammen og lære hinanden bedre at kende – både konfirman-
der, forældre og præst.
Undervisningen starter torsdag den 13. september og ligger
fra kl. 16.00 – 17.30. Morgenundervisning er ophævet.

På gensyn, Line Krogsgaard.

Aftengudstjeneste
Søndag den 26. august begynder vi igen med en månedlig af-
tengudstjeneste. Kl. 19.00 i Sdr. Jernløse kirke vil vi, som altid,
samles om en stille og meditativ gudstjeneste, hvor nadver og
lystænding har en central rolle. Her er der plads til det hele; til
eftertanke, til sorg og glæde, til afmattede sjæle og sommer-
glade sind.
Kom og oplev en smuk og stemningsfuld gudstjeneste med
fokus på den enkelte. Line Krogsgaard.

Valg til menighedsråd 2012
i Sdr. Jernløse sogn
I år afholdes der menighedsrådsvalg og i den anledning
afholdes et informationsmøde:
Onsdag d. 12. september kl. 19.30. i Menighedsalen  i Sdr.
Jernløse
Kunne du tænke dig at stille op til menighedsrådet, vil der
være mulighed for bl.a. at få information om det at stille
op, valghandlingen, hvad indebærer det at være medlem i
et menighedsråd.

Måske ønsker du ikke at stille op, men er interesseret i at
vide hvem der forsætter fra det gamle menighedsråd og
evt. nye der stiller op, samt information om arbejdet i
menighedsrådet.

To gode grunde til at bruge et par timer, hvor du også har
mulighed for at komme med ideer og forslag til det kom-
mende menighedsråd. 

Sæt kryds i kalenderen og mød op.

På gensyn.
Menighedsrådet v/Sdr. Jernløse kirke.

Foreningers dag 2012
Lørdag den 18. august ved Nr. Jernløse skole
Alle fire kirker: Nørre Jernløse, Kvanløse, Søstrup og Sønder
Jernløse deltager i kirkernes stand, hvor der vil blive fortalt om
det kirkelige arbejde, med fokus på menighedsrådsvalget her
til efteråret.
Kirken i Nørre Jernløse vil være åben, og man kan komme op
i tårnet og se de store klokker; herfra kan man også se kirkens
hvælvinger fra oversiden – et dramatisk syn. Løvenborg kapel-
let vil være åbent, og der vil være nogen fra menighedsrådet,
der kan fortælle om både kirken og kapellet.
Se nærmere i dagspressen.

Orienteringsmøde
Onsdag den 12. september kl. 19 i graverhuset ved Søstrup
kirke. Kom og hør om menighedrådsvalget i Søstrup sogn.
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Et af tidens danske modeord er ”sammenhængskraft”. Det danske
sprog, en fælles kultur og en historisk arv er gode eksempler på
den sammenhængskraft der binder os sammen som folk og land.
Med sproget kommunikerer vi, kulturen former os, og vi lærer af
historien. Hvis vi forestiller os, at vi opgiver det danske sprog, sæt-
ter H.C. Andersen i skammekrogen og glemmer vores historiske
baggrund, så vil der ikke gå lang tid før Danmark forsvinder fra
landkortet. 

I en globaliseret tidsalder, hvor den store verden ikke længere er
helt så stor og derfor rykker tættere på, er det afgørende, om vi er
rodfæstede eller rodløse. Uden nationalt særpræg og dansk iden-
titet vil vores land og samfund hurtigt gå til grunde. Derfor skal vi
værne om det danske: Syng nationalsangen, spis en sildemad og
drik gerne en snaps til, hejs flaget Grundlovsdag! Vore forfædre
har i slægt efter slægt værnet om vort land, og nu er det os, som
er sat til at forvalte arven. Intet kommer af sig selv, ansvaret er
vores, og forhåbentlig vil vi være i stand til at overdrage den
danske stafet til næste slægtled. 

Betyder det så, at vores land skal melde sig ud af verden? Nej –
tværtimod! Vi skal ikke have nok i os selv men derimod hvile i os
selv, og på det grundlag skal vi møde verden. Berigende og græn -
sesprængende bliver det først for alvor, når verden ikke holdes
ude og Danmark ikke spærres inde. Men åbenhed og udad-
vendthed kalder på spilleregler, så det særegne danske bevares, og
her kommer Danmarks Riges Grundlov ind i billedet. For
Grundloven udstikker de politiske rammer for Danmark og sikrer
grundlæggende rettigheder for alle danskere. Derfor er der god
grund til at fejre Grundlovsdag d. 5. juni hvert eneste år.

Men da det er et kirkeblad du sidder med i hånden, vil jeg gerne
komme med en ekstra vinkel. Ved grundlovens vedtagelse i 1849
valgte man at kalde landets evangelisk-lutherske for den danske
folkekirke og tydeliggjorde hermed at den var i overensstemmelse
med folkets flertal. Sådan er det fortsat. Ca. 80 % af den danske
befolkning er fortsat medlemmer, og i en eller anden forstand fun-
gerer folkekirken som sammenhængskraft i vores land. Dette
oplever jeg glædeligvis som præst igen og igen, når jeg møder
kirkens medlemmer: At folkekirken har betydning, og at kristen-
troen ligger indlejret i de fleste danskere. Men det er ikke nogen
selvfølge. Det fordrer medlemskab og i forlængelse heraf et min-
imum af kendskab til folkekirkens liv og lære. Endnu er det til-
fældet. Men vil det fortsætte? 

Det er blevet sagt, at ”kirken kun er en generation fra at uddø”.
Som et udsagn om, at vi skal give kristendommen videre til vore
børn og børnebørn, er det sandt. Men alt afhænger ikke af os, og
det er godt det samme. For selv om Gud glæder sig over vores
indsats, kan Gud dybest set selv tage vare på sin kirke. Gud er
ikke afhængig af skiftende tiders kirkeordninger og måder at in-
drette sig på. Kirken er mere end national sammenhængskraft.
Kirken er universel og dens budskab er evigtgyldigt. Én gang for
alle har Gud åbenbaret sig i Jesus Kristus. Han gav sit liv, så vi kan
leve. Og derfor kan vi i troen på Jesus Kristus finde mening og
mål med tilværelsen – en dyb sammenhæng som overgår alt
andet. 

Sognepræst Samuel Leth-Larsen

Tanker på Grundlovsdag

”Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng”

Arnulf af Louvain før 1250


