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KÆRE KONFIRMANDER
Jeg vil lægge hårdt ud. Jeg vil starte med at sige 
det som det er:

I er IKKE uden fejl: Én er for kort, en er for lang, 
en snakker for meget, en anden for lidt, en er for 
lyshåret, en anden for mørkhåret, én for rødhå-
ret, en anden for lidt rødhåret, én kommer altid 
for sent, en anden er for glemsom, én er for selv-
optaget, en anden for lidt selvoptaget og sådan 
kunne jeg blive ved. Faktisk kunne jeg snildt 
udfærdige en hel liste med jeres fejl og mangler 
og dele dem ud, så de lå i jeres telegramposer 
som en særlig hilsen fra jeres præst. Så er det 
sagt. I er IKKE perfekte. Og I kan trøste jer med, 
at det bliver I heller aldrig! Kurven for de fejl og 
fejltrin I vil komme til at begå kommer i den tid 
I går i møde, med stor sandsynlighed, til at gå 
stødt og sikkert opad. Hvis I er heldige og lærer 
af jeres fejl, så vil kurven på et tidspunkt komme 
til at udligne sig og måske endda, med alderen, 
gå nedad igen. Det er den bevægelse, og den pris 
der er uundgåelig hvis man vil blive klogere og 
opnå det vi kalder livserfaring. Og med alderen 
kan man faktisk godt nærme sig fornemmelsen 
af at være noget nær perfekt. Tag for eksempel 
mig. En gang var jeg optaget af, at jeg har fået 
en meget lang næse af Gud. En uperfekt næse, 
lad os bare sige det sådan, men med tiden er 
min næse faktisk blevet mere og mere perfekt. 
Næsen er den samme, som den altid har været, 
men jeg har lært at leve med den, ja nu er jeg 
ligefrem glad for den. Den er, kan man sige, ble-
vet en del af mig, og jeg ville ikke bytte min egen 
for nogen andens. Men på trods af min perfek-
te næse, er jeg, og I, og enhver af os, kristeligt 
set fulde af fejl. Her begrænser det sig ikke til 
udseendet, nej det er langt mere dybdegående 

og helt grundlæggende. Her hører vi, at vi er 
syndere, skyldnere, fulde af fejl og mangler, kort 
sagt: uperfekte. Vender vi os derimod mod ud-
viklingslæren, som vi blandt andet fik et glimt 
af på Moesgaard museum. Så bliver stemningen 
noget mere munter. Her spores tankerne ikke 
ind på det faktum, at vi er syndere og skyldnere 
og smækfulde af fejl, nej her indtager menne-
sket hæderspladsen. Ifølge evolutionsteorien er 
I faktisk perfekte! Vi mennesker er, indtil vi-
dere, den mest avancerede art evolutionen har 
frembragt. Og I er sidste nye skud på stammen. 

Efter milliarder af år med mærkelige dyr; nogle 
kæmpestore, andre bittesmå, nogle med horn-
plader og skæl, andre med pels eller fjer på, har 
vi jer! Dinosaurerne de forsvandt. Med undta-
gelse af fuglene, som er dinosaurernes nærme-
ste efterkommere. Lørdagskyllingen i foliebak-
ken nedstammer direkte fra Tyranusaurus Rex. 
Efter dinosaurerne blev det pattedyrenes tur til 
dominere livet på landjorden. Mennesket op-
stod. Først primitive typer, der let foroverbøjede 
løb med en jaguar i hælene fra træ til træ ude 
på savannen. Senere dukkede de store, stær-
ke neandertalere op i Mellemøsten og Europa. 
Men også de måtte forlade festen. Og med tiden 
er evolutionen nu nået frem til jer! Det er ren 
survival of the fittest! Set i dét lys finder vi NUL 
FEJL! Her er I perfekte, I er overlevere og over-
legne og det fås ikke bedre. Vi har altså evoluti-
onslæren som hylder jer som intet mindre end 
Perfekte! Og så har vi kristendommen, som I nu 
i dag er kommet til kirken for selv at bekende 
jer til, der siger: At I er fejlbarlige. Umiddelbart 
kunne det godt lyde som om, at livet uden Gud 
er mere attraktivt. Hvem vil ikke gerne være 

toppen af poppen, hvem vil ikke gerne være for 
lækker og perfekt? Hvem vil ikke gerne have nul 
fejl? Det er dét vi dyrker i dag: Nul fejl i skolen, 
nul fejl i påklædningen, nul fejl i udseende, lige 
meget hvad- bare nul fejl! Der er bare det ved 
det, at hvis vi lever som om vore fejl og mangler 
ikke er der, eller ikke må være der, så bliver vi 
ensomme og forsøger at gemme os for hinan-
den, som Adam og Eva forsøgte at gemme sig 
for Vor Herre i Edens have, fordi de havde begå-
et en fejl, forbrudt sig mod Guds ord. De skam-
mede sig og blev bange og gemte sig. Og det var 
sådan han havde det Zakæus, som vi hørte om. 
Han var tolder, arbejdede for besættelsesmag-
ten, for romerne. Han indkrævede skatter fra 
sine egne landsmænd, og det var for fristende 
at stå med alle de penge mellem hænderne. Der 
var en grund til, at Zakæus var rig. Fin i kanten 
det var han ikke. Alle vidste det, og han vidste 
det også selv. Selvom han altid var klædt i det 
dyreste tøj af de lækreste materialer, så ændrede 
det ikke ved, at han følte sig grim, både indeni 
og udenpå. Zakæus var ensom. Han prøvede 
ikke en gang at opsøge noget fællesskab, hvad 
nyttede det? han vidste at det var for meget at 
forlange af dem fra byen, at de skulle kunne lide 
ham. Hvordan skulle de kunne lide ham, når 
han ikke en gang kunne lide sig selv?

Han havde hørt om Jesus. Alle sagde at der var 
noget ved nærmest magisk ved ham. En helt 
særlig ro og en fred, som indtraf bare Jesus så på 
en. Han havde hørt om én, som havde mødt Je-
sus og han skulle have fortalt, at det var som om 
Jesus så lige gennem ham, så alt det han var og 
rummede, også alle hans fejl og mangler og alli-
gevel fik ham til at føle sig elsket. Zakæus havde 
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med længsel ventet på denne dag. Det var der 
også andre der havde. Hele byen var på den an-
den ende. Det vrimlede med folk i Jerikos gader. 
Zakæus vidste at hvis han blot stillede sig op 
langs vejen ville han forsvinde i folkemængden 
og måske slet ikke få det mindste glimt af Jesus. 
Han var lille af vækst, og hvor havde han altid 
forbandet den måde han så ud. Hvorfor skulle 
han rende rundt med de latterligt korte ben? 
Zakæus måtte gøre noget hvis han skulle se Je-
sus. Han løb i forvejen og klatrede op i et træ 
som stod ved den vej, hvor Jesus ville komme 
gående sammen med sine disciple. Disciplene 
var mænd, som havde forladt alt hvad de hav-
de og ejede for at følge Jesus. Tænk om Zakæus 
kunne gøre som disciplene havde gjort, forlade 
alt hvad han ejede, give afkald på den formue, 
han havde skrabet sammen. Mon han ville kun-
ne gøre som disciplene, som de to brødre Peter 
og Andreas eller som Jakob og Johannes, fisker-
ne, der havde rejst sig fra deres fiskegarn for i 
stedet at gå med Jesus? Ville han kunne lægge sit 
eget liv bag sig og starte et helt nyt sammen med 
ham, som hed Jesus? Mens han sad i træet og 
ventede på at Jesus skulle komme forbi nede på 
vejen, forestillede han sig hvordan han gik ud til 
folk, ikke med regneblokken og indkrævnings-
kasketten, ikke som tolder, men som en af dem, 
Jesu tilhængere, én af dem, som sagde de forun-
derlige ord: Guds nåde, er dig nok! Ordet nåde 
var et helt nyt ord for Zakæus. Hvem havde no-
gensinde været nådig mod ham? hvem havde 
været barmhjertig og overbærende? Han kendte 
til begrebet noget for noget- men Guds nåde 
fik man efter sigende helt gratis. Uden at præ-
stere noget og uden at gøre sig fortjent. Ja vist 
nok på trods af sine fejl og mangler. Nu endelig 
kom han; Jesus. Zakæus havde bestemt regnet 
med at han kunne betragte det hele på afstand, 

men da Jesus nu er helt henne ved træet stop-
per han og han ser op!  Zakæus skynd dig ned! 
i dag skal jeg være gæst i dit hus! Zakæus! Jesus 
kendte hans navn. Zakæus kunne ikke huske 
hvornår nogen sidst havde sagt hans navn. Selv-
følgelig alle øgenavnene; lille Zaku, pengepuge-
ren, landsforrædderen, alle den slags øgenavne, 
men ikke bare hans navn og hvor kendte Jesus 
egentlig hans navn fra? Mødet med Jesus æn-
drer Zakæus liv. Ikke fordi Jesus siger til ham, at 
han er god nok som han er, eller siger til ham, at 
han bare skal arbejde på det, så bliver han per-
fekt, nej hans liv bliver ændret fordi Jesus her 
for foden af træet, som var det livets træ: ikke 
ser væk, men ser Zakæus direkte ind i øjnene 
og indirekte, ved at være gæst i hans hus, siger 
til ham:  Zakæus- jeg vil kendes ved dig! Det er 
dét som forandrer Zakæus liv- ” har jeg presset 
penge af nogen”, siger Zakæus,”vil jeg give det 
firedobbelt tilbage”. Den kærlighed han mærker 
i mødet med Jesus, får han et stort behov for at 
give videre. Og det er sådan troen bærer frugt. 
Det er sådan vi skal forstå ordene: du skal elske 
din næste som dig selv. Det betyder; Sådan som 
du selv er elsket af Gud, skal du elske din næste. 
Det går altså ikke at købe sig fri ved at sige: jeg 
elsker ikke mig selv, så derfor kan jeg ikke elske 
min næste. Jo du kan! For det handler ikke om 
hvor meget du elsker dig selv, det handler om, at 
du er favnet og accepteret og elsket af Gud. Og 
det forpligter. Derfor skal du elske og se nådigt 
på din næste, og du skal også, og det er lige så 
vigtigt, være nådig mod dig selv. 

Så kære konfirmander. Zakæus skal illustrere 
min pointe, at hvis vi forsøger at løbe fra vore 
fejl og mangler så bliver der ensomt der på top-
pen af poppen. Hvis vi skriver Gud ud af vores 
historie, så vil vi opdage at naturen er mindst 

lige så hård som erhvervslivet og skolegården. 
Her hvor kun den stærkeste overlever. Mens 
kristendommen umiddelbart synes hård i sin 
dom, så er det ingenting ved siden af naturen. 
For her har vi kun os selv og egne præstationer 
at falde tilbage på. Og det er for lidt. Vi har brug 
for vores Gud, vi har brug for evangeliet, brug 
for at høre at vi er, ikke perfekte, men perfekte 
uperfekte. Vi kan betragte fejl og mangler som 
noget vi skal skamme ud og skamme os over, 
eller vi kan se det som et vilkår vi lever under, 
at det er sådan det er at være menneske. Og står 
det helt skidt til, kan man som en dansk komi-
ker altid forsøge at finde nogen, som er værre 
end en selv. Når han har en dårlig dag, så tænker 
han på den besynderlige fugl der kaldes hoatzi.

Det er en stor fasanfugl fra Sydamerika. Og den 
er fuldstændig håbløs som fugl. Faktisk er det 
utroligt, at den ikke er uddød for længe siden. 
Den er grim. Fjerene stritter i alle retninger, og 
så lugter den ganske forfærdeligt, råddent. Der-
for hedder den også Stink Bird på engelsk. Den 
kan ikke synge, kun hvæse, den flyver dårligt, 
den løber dårligt, og den kan ikke slås. Den sid-
der derfor på en gren, der hænger ud over en stor 
flod, hele dagen lang, bygger rede der, og hvis 
nogen så vil angribe den eller spise den, så kan 
den ikke forsvare sig selv, men lader sig dumpe 
ned i floden, der jo løber videre, og derfor bærer 
den væk, og det er så den måde, den klarer sig 
på. Og endelig, så er den så tåbeligt indrettet, 
at dens mave sidder for højt, benene er for små, 
så når den har spist, mister den balancen og 
vælter forover og må ligge der i flere timer, helt 
hjælpeløs, indtil maden er fordøjet længere ned 
i systemet, og den kan rejse sig op igen. Det er 
helt igennem absurd at være en sådan hoatzi, og 
den glæde har komikeren, at der trods alt findes 
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skabninger der er mere håbløs end han selv. Set 
fra en kristen synsvinkel er det ikke det håbløse, 
der springer i øjnene, snarere det forunderlige, 
tænk at en sådan skabning findes. Tænk at den 
ikke for længst er uddød, men at der også er 
plads til dén på Guds grønne jord. Dét er lige 
så overraskende som den overraskelse Zakæus 
fik den dag i Jeriko, da Jesus stoppede op for at 
gæste hans hus. Zakæus havde uden tvivl bildt 
sig selv ind at han ikke var værd at elske, men 
Jesus fortalte ham noget andet. Og sådan taler 
jeres Gud til jer i dag. Hvor det gyldne løfte fra 
jeres barnedåb bekræftes, konfirmeres. Løftet 
om, at I har en plads hos jeres kristne Gud med 
alt hvad I er og har af fejl og mangler. 

Kære konfirmander

I er ikke perfekte, og det bliver I heller aldrig! 
Det er netop det, som er så befriende. I skal ikke 
være fejlfri, I skal ikke være Gud, den del står 
Gud selv for. I skal bare være mennesker med 
Guds velsignelse til at være det.

Amen
KONFIRMATION 2018 
SØNDERBY KIRKE DEN 27. APRIL 2018
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Mai Lerbæk Nannberg
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Thobias Bøg Tolberg
Maria Møller Øvig

Kathrine Emilie Andersen 
Anna Sandell Funck
Benjamin Nedergaard Hansen
Sille Anni Dreisig Hansen
Kristoffer Jakobsen
Victor Riborg Johansen
Magnus Lagoni Kulavig
Emilie Lagoni Kulavig 
Kasper Lorenzen
Asta Marie Madsen 
Mille Ellegaard Olsson
Christoffer Salomon Pedersen
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I PRAKTIK SOM PRÆST
I starten af marts måned kunne jeg bevæge mig 
rundt i Sønderby og Kærum sogne i en fysisk 
treenighed. To praktikanter fra 9.klasse øn-
skede at være i praktik som præst. Det var en 
fornøjelse at være sammen med to kvikke og 
reflekterede unge mennesker, som oven i købet 
havde mod på at prædike over søndagens tekst, 
Midfaste søndag. Vi talte sammen om evange-
lieteksten, og så var ordet ellers frit. De to præ-
dikener kan læses her.

MIDFASTE 
SØNDAG DEN 11. MARTS 2018
Evangelieteksten som Amanda og Oliver 
prædikede over:
Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans 
disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og 
kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de 
fandt ham på den anden side af søen, sagde de 
til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?« 
Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg 
jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, 
men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Ar-
bejd ikke for den mad, som forgår, men for den 
mad, som består til evigt liv, den som Menneske-
sønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud 
selv, sat sit segl på.« 
Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi 
kan gøre Guds gerninger?« 
Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I 
tror på ham, han har udsendt.« 
Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi 
kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore 
fædre spiste manna i ørkenen, som der står skre-
vet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « 
Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger 
jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men 

min fader giver jer brødet fra himlen, det sande 
brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra 
himlen og giver liv til verden.” 
De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« 
Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der 
kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror 

på mig, skal aldrig tørste. [Men som jeg har sagt 
til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Fa-
deren giver mig, skal komme til mig, og den, der 
kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.«
] Joh 6,24-35[36-37]
AMEN

Amanda Grønnehave
 9. klasse. Kærum Sogn

Amanda Grønnehave
 9. klasse. Kærum Sogn
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AMANDAS PRÆDIKEN
Første gang jeg mødte Harry Potter var jeg 7-8 år. 
Jeg var på camping i Sverige, med min familie, 
og vi havde en dejlig lang sommerferie. Udenfor 
regnede det. Det var næsten ligesom at være i 
Danmark, så jeg satte mig med mine forældre i 
teltet og begyndte at læse Harry Potter.
Harry var en 11-årig, forældreløs dreng med bril-
ler, der blev holdt sammen af tape, fordi de altid 
blev slået i stykker af hans fætter, Dudley, som 
han boede med. 
Udover Dudley boede Harry også med Dudleys 
forældre. Harrys onkel og tante. 
Harry levede af rester fra bordet hos familien, og 
nogen gange, hvis der blev spist op, fik han slet 
ikke nogen mad.  Hans værelse var et lille pulter-
rum under trappen, hvor han var blevet ganske 
gode venner med de mange edderkopper. Har-
ry gik med håbet om at der en dag ville komme 
nogle fjerne slægtninge og hente ham, men som 
tiden gik begyndte hans håb langsomt at falme. 
Var der slet ikke nogen der elskede ham? 
En dag modtog Harry et brev, hvori der stod at 
han var en troldmand og var optaget på Hogwarts 
skole for heksekunster og troldmandsskab. 
Harrys første reaktion var at det måtte være en 
joke - skulle han være en troldmand?  
Men som brevene blev ved med at komme - og 
tilmed blive leveret af ugler - begyndte Harry at 
håbe at der alligevel var nogen der ville have ham 
- selvom de måske fortalte det på en lidt mærkelig 
måde. 

Da jeg første gang havde læst bogen, gik jeg også 
med håbet om, at når jeg en dag ville blive 11 år, 
ville der komme et brev til mig.
Ikke fordi jeg ikke havde det godt, ikke fordi jeg 
ønskede at slippe væk, men fordi jeg var helt slugt 

op i denne verden. Hvis jeg troede på, at denne 
verden med troldmænd og hekse fandtes, ville alt 
blive godt. Så I kan måske se at jeg var lidt skuffet 
på min 11 års fødselsdag, da jeg ikke modtog no-
get brev. For hvad nu hvis? 
Brevene var en dør til en anden verden for Harry. 
Som brevene er en dør ind til en anden verden, 
sådan er Jesus, som vi hører om i dag, en dør ind 
til en helt ny virkelighed.
Og ligesom Harry, gik Jesus også og ventede på, 
at menneskene ville forstå hvorfor han var der, og 
ikke mindst hvem han var. Men hvordan skulle 
de også vide det? Hvem havde nogensinde troet 
at Gud ville sende sin søn ned til os? Ned til os 
mennesker, der bliver ved med at lave fejl? Hvor-
for skulle de tro på Jesus, bare sådan helt uden 
beviser? Ville det ikke være dumt? For uden be-
viser ville det jo bare være en påstand.
 Prøv at forestille jer, at I står i kø, i supermarke-
det og lige pludselig kommer der en mand hen og 
siger: “Goddag! Jeg er Guds søn!” Hvis der kom 
en mand hen til mig og sagde at han var Guds 
søn, ville jeg jo nok tro han var skør. 
Men hvad skaren ikke forstår er, at Jesus allere-
de har givet dem tegn. Han har allerede bevist at 
han er Guds søn. Få dage inden de kom til Ka-
pernaum, var Jesus taget over til den anden side 
af Galilæas sø. 
En stor folkeskare var fulgt efter ham, for de hav-
de set de mirakler han udførte. 
De havde nemlig set de syge blive raske. Da Jesus 
satte sig ned, kom hans disciple og spurgte hvor-
fra de dog skulle få mad til 5000 mennesker. 
Det eneste mad de havde var 5 brød og 2 fisk, 
men Jesus bad hans disciple, om at få menneske-
ne til at sætte sig ned, på det store græsareal de 
nu befandt sig på. 

Efter at folkeskaren havde sat sig ned, begyndte 
Jesus at dele brød og fisk ud, til de mange men-
nesker. Selvom der kun var 5 brød og 2 fisk, var 
der alligevel så meget, at alle kunne få lige til de 
blev mætte. 
Det er altså det, som er gået forud for det, vi hører 
i dag, hvor Jesus siger: ”Jeg er livets brød”.
Jeg så i fjernsynet, at der i Etiopien findes en lille 
pige med hendes familie. Hver dag passer hun 
sine søskende, og henter vand, så de kan lave 
brød ud af den lille sæk mel de har. Men det er 
ikke hver dag de får mad, for de er så mange. 
Hende kom jeg til at tænke på fordi Jesus taler 
om en anden slags mad, end den, hvor vi mætte 
i maverne.
Den lille pige kan gå i dage uden at få mad, og 
nogle gange også uden vand. Men hvis det ikke 
er maden og vandet, der holder hende i live, hvad 
er det så? 
Ja, det må jo være det brød, som Jesus taler om. 
Et andet ord for livets brød, kunne være kærlig-
hed. 

Jesus giver brødet til os, og fortæller os, med det 
tegn, at han er en gave til os. 
Ligesom under nadveren, hvor han giver sig selv. 
Brødet er en gave til os, men han vil ikke bare 
give os mad. Han vil give os mad til evigt liv.
Så det er ikke proteinbrød eller grøntsager, han 
taler om, men en kærlighed, som nærer os og får 
os til at vokse i Ånden.
Mad til evigt liv, er en guddommelig kærlighed, 
der er helt ubetinget og fri. Kærlighed, der ikke 
er bundet af det jordiske. Kærlighed, der ikke er 
bundet af behov. 
Ligesom forældrekærlighed. Allerede inden 
barnet bliver født elsker man barnet ubetinget, 
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og hvis man allerede har børn, bliver der ikke 
mindre kærlighed til hvert barn, men bare mere 
kærlighed. 
Selv de børn, der ikke vokser op med deres bio-
logiske forældre bliver stadig elsket. For ethvert 
barn er Guds barn. 
Harry Potter, mit forbillede, kunne trylle. Han 
var en dør ind til en eventyrlig verden. Og bre-
vene som uglerne kom med skulle føre ham med, 
dybere ind i den verden.
Også Jesus er som en dør- og umiddelbart lyder 
det, der sker omkring ham, som trylleri i bedste 
Harry Potter stil, men det Jesus kan, er mere end 
det.
Det er tegn og undere. Tegn og undere, der bliver 
sendt som breve fra himmelen.
For at fortælle os om en virkelighed, som ikke 
bare eksisterer i en fantasyverden, men som vir-
kelig findes.
Et gudsrige, som er midt i blandt os. Amen. 

Amanda Grønnehave
 9. klasse. Kærum Sogn

OLIVERS PRÆDIKEN
Jeg kan godt lide strategier, at udtænke dem i en 
verden, hvor en god strategi kan føre mig til tops. 
Jeg er en dreng på 15 år, går skole, laver lektier og 
alt det som en normal teenager gør. Jeg elsker mu-
sik og det er også en del af min hverdag. Jeg spil-
lede normalt aldrig computerspil, men der var 
en dag, hvor jeg blev introduceret til et spil, som 
kaldes hearthstone.  Jeg forstod ikke helt reglerne 
i starten, men jeg lærte dem efter, at have spillet i 
en uge. Hearthstone er et strategi spil med kort. 

Der findes normale kort, så er der sjældne kort, 
der er meget sjældne kort og til sidst legendariske 
kort, som alle gerne vil have fat i. Lidt lige som 
pokemon kort, men på en anden måde. I spillet er 
der noget der hedder rank. Det er alle mod alle og 
det handler om at blive den bedste. Jo højere rank 
du kommer op i, jo bedre ting for du. Hvis du er i 
rank 25 skal du ikke forvente at du får guldet. Nej 
tvært imod, men hvis du er i rank 10 til 1 eller 
over. Får du i den grad guldet. Og altså, det hand-
ler om at lægge en god strategi. Da jeg i denne 
uge har været i praktik som præst og blevet præ-
senteret for evangelieteksten, kom jeg til at tænke 
på om Gud mon også har en strategi? Hvad er 
hans strategi? Hvilke kort har han på hånden? I 
Hearthstone er der ikke noget mere blæret end at 
have  legendariske kort. Og jeg kom til at tænke 
på, at Jesus må være Guds legendariske kort på 
hånden. Det eneste kort af slagsen. Jesus, Guds 
søn er en helt ny strategi. At sende sin søn til jor-
den, lade ham føde i en stald i en krybbe julenat 
af en helt almindelig kvinde.  Men til forskel fra 
det, som det ellers normalt gælder om i mange 
sammenhænge og også i det spil, jeg taler om, 
hvor det gælder om selv at nå til tops. Gør Gud 
jo nærmest det modsatte. Han er selv på toppen, 
men bevæger sig ned på joden. Man kan godt un-
dre sig over den strategi. Jeg undrer mig i hvert 
fald. Men så tog jeg mig sammen. Jeg tog min 
Bibel frem og begyndte at læse i Johannesevan-
geliet. Jeg fandt at lige før den tekst, vi hører i dag. 
Står der noget om Bespisningen af de fem tusind. 
Fortællingen lyder sådan her: Jesus drog bort fra 
en båd til et øde sted for at være alene. Men ska-
rerne opdagede det og fulgte efter ham til fods 
fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor 
folkeskare, og han ynkede over dem og helbredte 

dem, der var syge. Da det var blevet aften, kom 
hans disciple hen til ham og sagde: Stedet her er 
øde, og det er allerede sent. Send skarerne bort, så 
de kan gå hen til landsbyerne og købe mad. Men 
Jesus svarede dem: De behøver ikke at gå. 
Giv i dem noget at spise! De sagde til ham: vi 
har kun fem brød og to fisk her. Han sagde giv 
mig dem! Og han lod folkeskarerne sætte sig i 
græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod 
himlen og velsignede dem, brød brødene og gav 
disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne.
 Og alle spiste og blev mætte. 
Det er altså derfor skaren følger efter Jesus. De vil 
gøre ham til konge. En slags brødkonge, som kan 
gøre dem mætte. Det er som om de har besluttet 
sig for at gøre Jesus til deres kort på hånden. Men 
de forstår slet ikke, hvilket guddommeligt kort 
det er!
”Jeg er livets brød” siger Jesus.
Gud starter på toppen og bevæger sig så herned 
på jorden.
Det er så overraskende en strategi, at ingen kan 
gennemskue den. Guds strategi, at få mennesket 
til at forstå hvem den kristne Gud er. Hans stra-
tegi er at vise mennesket, at hvor der er kærlig-
hed, er der altid nok. Det er dét Jesus vil vise os 
med bespisningsunderet. Det brød han deler ud 
skal symbolisere Guds kærlighed. En kærlighed 
hvor enhver af os står lige uanset hvilken rank 
vi kæmper os op til i livet her. I modsætning til 
den måde vi tænker på, hvor vi i mange sammen-
hænge kæmper for selv at nå til tops, finder vi en 
Gud, der kæmper for at få alle til tops.
Amen.

Oliver Thomsen
9. klasse. Kærum Sogn
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SØNDERBY KIRKE

Døbte
21. jan:  Aya Joan Henriksen, Ebberup
11. feb: Rosa Bech Larsen, Ebberup
18. mar: Mads Pilegaard Larsen, Ebberup

Viede
24. feb:   Christine og Jesper Markvart, 
 Morud
6. april:  Rikke Colbæk Svensson og 
 Henrik Urban Svensson, 
 Nørre Åby

Bisat/begravet
24. feb:  Thomas Bennetzen, Broby
10. marts: Annelise Ellegaard Nielsen, Assens
5. april: Leo Thrane, Ebberup
20. april: Viggo Johannes Madsen, Ebberup

KÆRUM KIRKE

Døbte
3. feb:  Noah Andersen, Fredericia

Bisat/begravet
13. jan: Oda Olwig, Assens
1. mar: Edith Harriet Thaysen, Assens
11. maj: Ulla Handberg Nielsen, Assens

ELEVER FRA PILHAVESKOLEN I SØNDERBY KIRKE
Elever fra Pilehaveskolen arbejdede med vores kristne kulturs største højtid; påsken. I den forbindelse 
besøgte de Sønderby kirke og var selv med til at fortælle påskedagenes begivenheder fra skærtorsdag 
til påskemorgen.



GUDSTJENESTER JUNI - SEPTEMBER 2018

JUNI SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

3. juni 1.s.e.trin KL. 17.00 - ES INGEN KL. 11.00 -  ES INGEN Kl. 10.00 - AB INGEN

10. juni 2.s.e.trin INGEN KL. 9.00 - ES INGEN KL. 11.00 K - ES Kl. 14.00 - AB INGEN

17. juni 3.s.e.trin KL. 9.00 - RG KL. 17.00 - RG 11.00 Helnæs kirke Jubilæumsgudstjeneste INGEN

24. juni 4.s.e.trin INGEN KL. 10.30 - RG KL. 9.00 - RG INGEN Kl. 10.00 - AB Kl. 8.45 - AB

JULI
1. juli 5.s.e.trin KL. 17.00 - AB INGEN INGEN KL. 19.00 - AB Kl. 10.00 - AB INGEN

8. juli 6.s.e.trin INGEN KL. 9.00 - ES KL. 11.00 - ES INGEN Kl. 19.00 - ES INGEN

15. juli 7.s.e.trin KL. 17.00 - ES INGEN INGEN KL. 11.00 - ES Kl. 9.00 - ES INGEN

22. juli 8.s.e.trin KL. 9.00 - RG KL. 10.30 - RG KL. 11.00 - ES KL. 9.30 - ES Kl. 17.00 - RG INGEN

29. juli 9.s.e.trin KL. 10.30 - RG INGEN KL. 9.30 - ES KL. 11.00 - ES INGEN Kl. 8.45 - RG

AUGUST
5. august 10.s.e.trin KL. 10.30 - RG KL. 9.00 - RG KL. 11.00 K - ES KL. 9.30 - ES Kl. 10.00 - AB INGEN

12. august 11.s.e.trin INGEN KL. 10.30 - RG INGEN KL. 9.00 - RG Kl. 10.00 - AB INGEN

19. august 12.s.e.trin KL. 17.00 - AB INGEN KL. 9.00 - AB INGEN Kl. 19.00 - AB INGEN

26. august 13.s.e.trin KL. 9.00 - RG KL. 10.30 - RG INGEN KL. 19.00 - AB Kl. 10.00 - AB INGEN

RG = Rikke Graff / ES = Else Suhr / AB = Adam Boas 
K = Kirkekaffe

Adam Boas. Tlf. 64 73 10 16Rikke Graff Kristensen. Tlf. 64 74 10 68
Else Suhr. Tlf. 64 77 10 83 / 29 10 10 93



SØNDERBY & KÆRUM 

KIRKEBLAD

DET SKER

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER 2018

Sogneudflugt til Tirpitz museet i Blåvand
Et museum i verdensklasse

VI SKAL VESTPÅ
Det er den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels, der har tegnet museet. 
En arkitektur, der er inspireret af den rå natur og historie, der omgiver 
det nye museum, som er bygget op om bunkeren tirpitz.

Afgang fra Sønderby kl. 7.30
Højmesse i Grindsted kirke ”Hedens domkirke ” kl. 9.30
(Kaffe og rundstykker undervejs)
kl. ca.11.45. Buffet på ”Næsbjerghus”, Varde 
Herefter 2 timers besøg på Tirpitz museet 
Eftermiddags kaffe og kage.
Hjemkomst kl. ca. 18.30

Pris:  300 kr. for sognebørn. 400 kr. for udensogns. 
 Alle er velkomne. 
Tilmelding:  Senest 19. august til Laila: 21 47 36 33 
 eller Lene: 29 69 76 02
Arrangører:  Sønderby og Kærum menighedsråd

SØNDERBY KIRKEGÅRD / KNUD JENSEN




