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Aulum Vinding Vind

Valgmenighed
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”I går gik jeg så på denne vej - mod det lys jeg selv stod i”
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Valmenighedens personkreds

Bestyrelse 
Formand Carsten Bjerrum, Vind, 
Telefon 21 49 19 59
Næstformand Gitte Fonager, Aulum
Kasserer Martin Bonde, Vind
Sekretær Pernille Kristensen, Skive
Trine Videbæk, Aulum 
Suppleant Mariane Andersen, Sørvad

Forretningsfører
Harald Nielsen, Søndermarken 11, 
7490 Aulum Telefon 23 82 40 53                                                                                                                                               
mail: hnaulum@fiberpost.dk. Kontaktes for 
adresseændringer og forsendelse af kirkeblad. 

Valgmenighedspræst
Ronald Risvig, Holstebrovej 9, 
7490 Aulum, telefon 97 47 24 13                                                                                                                                               
 e-mail: ronald-risvig@hotmail.com. Træffes 
hele døgnet og alle dage, undtaget annon-
cerede feriedage. 

Afløser for præsten 
Pastor emeritus Bent Ole Pedersen, 
Bjerringbro. Telefon 23 36 90 48                                                                     
Samt præsterne ved Holstebro Valgmenighed.  

Kirkebetjeningen
Organist: Jane Vennersdorf 
Afløser: Åse Leth
Kirkesangere: Simone Frøkjær Jensen, 
Nina Hauge Særkjær og Kristina-Elisabeth 
Karlsmose Laursen
Afløser: Åse Leth
Kirketjenere: Tage Hansen, Simone Frøkjær 
Jensen, Ninna Hauge Særkjær og Kristina-
Elisabeth Karlsmose Laursen

Valgmenighedens husorkester
Peder Fonager, harmonika. Bent Grønbæk 
Olesen, violin. Birgitte Leth, trompet. Jane 
Vennersdorf, klaver og sang

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er en 
selvstændig menighed indenfor Den Danske 
Folkekirke. Gudstjenester, koncerter, foredrag 
mv. er åben for alle interesserede, også ikke-
medlemmer. 

Medlemskab
Oplysninger om evt. medlemskab, og hvad 
det indebærer, gives ved henvendelse til 
formanden eller præsten.

Læs mere om valgmenigheden på: 
www.avv-valgmenighed.dk

Følg os på Facebook

Kirkebladet udkommer tre gange årligt hhv. 
den 1. marts, 1. juli og 1. november. Bladet 
skrives og redigeres af valgmenighedspræst 
Ronald Risvig
Opsætning og Lay Out sker i samarbejde 
med Aulum Bogtryk
& Offset ved Carsten Henriksen.

Døde
Jonas Bjerre Skibsted, Sørvad
Svend Blæsbjerg, Holstebro
Niels Hald, Aulum 

Kirkelige handlinger

Dåb
Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. 
Præsten sørger for fødselsanmeldelsen.

Vielse
Aftales med valgmenighedspræsten i 
meget god tid. Parrets dåbsattester og 
en prøvelsesattest, som udstedes af 
borgmesterkontoret i den kommune, hvor 
én af parterne bor, sendes eller afleveres til 
valgmenighedspræsten. 

Begravelse
Tidspunkt aftales først med 
valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes 
desuden til begravelsesmyndigheden 
(sognepræsten). Dette kan ske via bedemand 
eller valgmenighedspræsten.

Foto og video
Ved dåb og vielse kan det foretages ved 
ind- og udgang samt efter gudstjenesten. Ved 
begravelse i god tid før begravelsesgæsterne 
ankommer.
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Autorisation til skat
Fornyelse af autorisation til valgmenigheden.

Som bekendt beregnes bidrag til valgmenigheden på grundlag af den skatteplig-
tige indkomst.
Bidraget er fradragsberettiget på selvangivelsen. Valgmenigheden indberetter 
betalt bidrag til Skat hvert  år i januarmåned.
Vi har tidligere bedt medlemmerne om at give foreningens forretningsfører auto-
risation til skattemappen. Autorisationen gælder kun i 5 år, så det er tid til at gå 
ind på Skats hjemmeside og forny autorisationen.

Vejledning til autorisation AVV-V.docx
Vejledningen kan også ses på www.avv-valgmenighed.dk
Der er stadigvæk enkelte medlemmer, som ikke har givet autorisation endnu. 
Dem beder vi venligst om at få det bragt på plads.
Enkelte af vore ældste medlemmer som ikke har netadgang/Nemid, er velkommen 
til at kontakte forretningsføreren.
Hvis nogen har brug for hjælp, er man velkommen til at kontakte forretningsfører.

Gitte Fonager, Martin Bonde, Trine Videbæk, Pernille Kristensen, Harald Nielsen, Ronald Risvig og Carsten Bjerrum.

Meddelelser fra bestyrrelsen

TIL MEDLEMMER AF VALGMENIGHEDEN

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 
Mandag den 31. august kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter. 

Indkaldelse og dagsorden udsendes pr. brev den 10. august.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

fremsendes til formanden carstenbjerrum@mail.dk senest den 5. august

„For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft 
og kærlighed og besindighed.“ Andet Timotheusbrev 1:7
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VEJLEDNING TIL
Opret autorisation til Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed.
Du skal først logge dig ind i din skattemappe på Skats hjemmeside: Tast: www.
skat.dk
Vælg: Log på-:- borger (midt på siden).
Log ind med dit nem-id (eller tast-selv-kode). Nu kommer du ind i din personlige 
skattemappe.

For at oprette autorisationen skal du gøre følgende: Vælg: Profil (i højre side af 
den øverste blå bjælke). Vælg: Autorisation af rådgivere / andre
I feltet, hvor der står „Tast CVR-/SE-/personnummer“, indtaster du Valgmenighe-
dens CVR-nummer: 11233716 Gentag 11233716

Gå derefter ned ad siden, til du under overskriften „Skattemappen“ finder en linje, 
hvor der står „skatteattest med indkomstoplysninger“.
Klik i feltet ud for“ skatteattest med indkomstoplysninger“
Herved fremkommer en dato som ligger ca. 4 år frem i tiden Gå helt ned i bunden 
af siden og klik på „Godkend“

Du vil herefter kunne se Adgang  givet  til:
1123 37 16 Aulum Vinding Vind Valgmenighed

Fornyelse af autorisationen:
{efter ca. 4 år fra oprettelse af autorisationen)
Fjern flueben ved skatteattest med indkomstoplysninger
Indsæt fluebenet igen ved klikke på linjen Herved fremkommer en ny dato ca. 
5 år frem
Du kan altid fortryde autorisationen ved at ophæve den igen under profiloplys-
ninger.

Hvis du ønsker hjælp til ovenstående, kan du henvende dig til:
Foretningsfører Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum
Harald@avv-valgmenighed.dk 23824053

„Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.“ 
Johannesevangeliet 13:35
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„I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.“ 
Johannesevangeliet 1:1

„Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, 
som vælder med vand til evigt liv“ (Joh.4,14) 

Frisen er et gennemgående motiv i 
kirkebladet og skal samtidig vise hen til 
noget gennemgående og afgørende i 
vort liv. Denne gang har frisen og for-
siden det samme motiv og den samme 
tanke, nemlig VEJEN og temaet ORD 
MED PÅ VEJEN. Fotoet af vejen, er ta-
get af fotograf Britta Egebjerg. Hun tog 
billedet, da hun for få dage siden gik på 
vejen. Ordene fra Britta lyder sådan: „I 
går gik jeg så på denne vej - mod det 
lys jeg selv stod i“
Det giver undertegnede bibelske asso-
ciationer om at være i Guds lys og på 
vej mod Guds lys. Det leder igen tanken 

hen på Grundtvigs ord: „Gud give os 
at skinne så som himmellys skønt af 
de små“ fra  salmen „Morgenstund har 
guld i mund“. 
Britta Egebjerg præsenterer sig selv 
som autodidakt fotograf og indgår i 
Kunstnerfællesskabet Egebjerg & Juhler 
- www.egebjerg-juhler.dk. Desuden er 
hun skribent, formidler og foredrags-
holder. Britta arbejder pt. på en større 
fotobog, der forventes udgivet hen over 
denne sommer. Og om sit virke siger 
Britta: Jeg søger ikke, jeg møder - og 
min billeder er et udtryk for øjeblikkets 
indtryk. For de følelser mødet mellem 
landskab, natur, krop og sjæl udløser - 
og forløser. Der kan læses om og ses 
flere af Brittas billeder på 
www.brittaegebjerg.dk

Ronald Risvig

Forsiden og frisen

”I går gik jeg så på denne vej - mod det lys jeg selv stod i”
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„Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, 
godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.“ Kolosenserbrevet 3:12

Ord med på vejen
At åbne sig for livet er forbundet med 
tro. Ikke på noget bestemt, men at 
turde tro i lyset af Kristus, at vi men-
nesker er bestemt til et liv i kærlighed 
og  vi - i kraft af troen - kan begive os 
ud på vejen. De første kristne kaldte 
sig slet og ret vejen og Jesus er vejen, 
sandheden og livet.
Guds Ord lever i kraft af Helligånden 
blandt mennesker og skaber liv. Derfor 
er det af afgørende betydning, hvad vi 
sender hinanden afsted med. Et ord 
med på vejen, noget at gå på, noget 
at næres og vokse ved. Intuitivt ved vi, 
at ord kan være særdeles frugtbare for 
vort liv såvel alene som i fællesskaber. -
Frisen er denne gang nogle ord at gå 
på. Der er valgt syv, et til hver dag i 
ugen, ligesom en vitaminpille, blot her 
til åndelig næring. Ordene er placeret 
rundt i bladet nederst på siderne, netop 
som en frise.Lad ordet slå rod i dit hjerte 
og hav tillid til, at det skænker dig næ-
ring til at kunne leve et liv i kærlighed. 
Den keltiske udsendelses- eller bort-
sendelsessalme ”Må din vej gå dig i 
møde” har flere og flere mennesker 
taget til sig de senere år. Med naturens 
billeder og det at færdes i naturen kan 
vi åbne os for Guds nærvær. Naturen 
får i salmen en kristen livstydning med 
forankring i den treenige Gud. I Kristus 
har Gud inkarneret sig og forbundet sig 
med det skabte, og ved Helligånden 
fyldes hele skaberværket med Guds 
livgivende og fornyende åndepust.

Må din vej gå dig i møde 

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Må din dag se mange timer,
og må natten skænke dig sin fred,
og må mørket læge dine sår,
og må lyset leve i dit blik,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Må din lut få mange strenge,
og må tanken spænde højt sin flugt,
må din visdom finde til sin brønd
og din latter lette som en fugl,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Må din tro bevare gløden,
Og dit håb sit stærke vingeslag,
Og må kærligheden fylde dig,
Og din Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Musik: Trad. Irsk melodi. Arr. Mikkel Vale.
Tekst: Vers 1: Per Harling, Sverige. Vers 2 4: 
Holger Lissner, Danmark.
Melodien / sangen kan findes på YouTube.
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Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af 
mig, skal finde det“  (Matt. 16,25)

Mennesker imellem

Mennesker imellem er en klumme, hvor 
en skribent deler noget, som vedkom-
mende har på hjerte – noget der er, 
os „Mennesker imellem“. Det er en 
klumme om det liv, vi har tilfælles og 
nogle refleksioner over, hvad det bety-
der for vort liv og vore valg. Klummen 
i nærværende kirkeblad er skrevet af 
Bent Ole Pedersen, der er valgmenig-
hedens afløserpræst.

Hvad skal man snart tro?
I sidste måned døde Thorkild Grosbøll, 
tidligere sognepræst i Tårbæk. Han 
vakte for sytten år siden betydeligt røre 
ved at erklære, at han ikke troede på 
Gud og Jesu opstandelse fra de døde 
og det evige liv. Det er jo en ærlig sag, 
dog ikke hvis man er præst i Den danske 
Folkekirke, hvor man ved sin ansættelse 
har aflagt præsteløftet og dermed for-
pligtet sig til at forkynde Guds ord, som 
det findes i den hellige skrift.
   Men vor mand i Tårbæk følte altså 

trang til at kundgøre, at han ikke troede 
på Gud. Havde han nu i stedet gået lidt 
stille med det og passet sit embede, 
var det næppe blevet bemærket, men 
det gjorde Thorkild ikke. Han udgav 
en lille bog, „En sten i skoen“, hvor han 
redegjorde for sine synspunkter og 
oplyste, at han efter sin mors udsagn 
end ikke troede på Gud, da han var 
dreng. Stort postyr. Helsingørbispen, 
Lise-Lotte Rebel suspenderede ham, 
men hans menighedsråd bakkede ham 
op. I Tårbæk var de glade for Thorkild, 
og er det menighedsrådet eller biskop-
pen, der afgør, hvem der skal være ens 
præst, hvabehar?

Den varme kartoffel
Lise-Lotte overlod den varme kartoffel 
til sin kollega i Roskilde. Det var på det 
tidspunkt Jan Lindhardt, og nu blev den 
genstridige præst indkaldt til en kam-
meratlig samtale, eller hvad det hed-
der i de kredse. Thorkild blev sat til at 
fremsige trosbekendelsen, hvad han så 
gjorde med pistolen for brystet, hvorpå 
han kunne vende tilbage til sit embede 
i Tårbæk og fortsætte, til han for et par 
år siden lod sig pensionere. 
   Hvor meget klogere på Grosbølls tro 
man var blevet ved dette biskoppelige 
initiativ står hen i det uvisse. Det er klart 
problematisk, når en præst f.eks. fore-
tager en dåbshandling og stiller spørgs-
målet: „Tror du på Gud Fader, den 
Almægtige, himlens og jordens Skaber?“ 
og samtidig offentligt har tilkendegivet, 
at det gør han ikke selv. Men hertil er 

Bent Ole Pedersen Foto: Privat
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„Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.“ 
Johannesevangeliet 13:35

nu at sige, at trosbekendelsen aldrig 
kan stå uformidlet. Den er blevet til så 
tidligt som i det fjerde århundrede og 
er en sammenfatning af de spørgsmål, 
kristentroen beskæftiger sig med. Som 
den foreligger, opfattes den nok af de 
fleste som en slags forhør, hvor man 
forventes at kunne sætte kryds ved det 
meste af indholdet og helst naturligvis 
det hele. Og det giver meget lidt mening 
eller måske overhovedet ingen, hvis 
man ikke samtidig får afklaret, hvad man 
mener, når man bruger ordet tro. 

Jesus fra Nazaret
For mit eget vedkommende må jeg be-
kende, at det på det nøjeste har at gøre 
med Jesus fra Nazaret. Trods al usik-
kerhed i overleveringen om hans ord, 
hans liv og skæbne, bliver dog tilbage et 
klart billede af et menneske, man i alle 
måder kan have tillid til. Hans forståelse 
af, hvem og hvad Gud er, er også min, 
og andre forestillinger har jeg ikke.
   I min tid på Venø oplevede jeg, at en 
gammel kone, der var nær vejs ende, 
sagde, at hun syntes, der kun var et 
hul, hvor troen skulle være. Det rystede 
mig, for hun og hendes mand havde vis-
selig livet igennem haft et grundfæstet 
forhold til kirke og kristentro, og nu var 
det så ved at glippe for hende. Så greb 
hun ud efter et holdepunkt og sagde: 
„Men a tror nu nok, a tror!“ Dermed fik 
hun nok udtrykt en afgørende sandhed 
om troens væsen.

En vise
Jeg skrev endog en vise om det i forbin-
delse med Grosbølls mytteri. (Mel.: Poul 
sine høns i haven lod flyve).

Herligt om sønda´n, når klokkerne lyder,
som de har gjort gennem tusinde år!
Kirken på præken og salmesang byder 
– det gør ikke indtryk på de slumrende får!
Her hos os bevarer man roen 
og la´r de professionelle ta´ sig af troen.
Men når man er fremme ved den sidste korridor, 

tror de allerfleste nok alligevel, de tror.

Her i vores land bli´r næsten alle konfirmeret. 
Det er her, at præsterne skal vise, hvad de kan.
Det kan være svært at få de rødder interesseret i 
Det store Bud og salmerne af Ingemann.
Højtidsdagen nærmer sig, I kender situationen. 
Også præsten glæder sig – til efter konf´mationen!
Men når de i stadsen står i kirkens høje kor, håber 
man jo sådan, de alli´vel tror, de tror.

Paulus fra Tarsus, om ham har vi hørt, a´
han gik rundt og fnyste, når han vejred´ kristenblod,
men i sin fnysen så blev han forstyr´t a´
synet, der nagled´ ham til pletten, hvor han stod.
Han, der var taget til staden Damaskus
for at sætte kristne i tugt- og i rasphus,
sagde: „Selv om jeg har haft Gamaliel til efor, tror 
jeg, de kristne har ret i det, de tror!“

Ovre i Tårbæk er alting lidt broget 
– det´ på grund af ham, der sku´ forkynde 
troens ord.
Det med Gud og evigt liv har aldrig sagt ham noget, 
ikk´ engang da han var barn – det  si´r hans 
egen mor. 
Alt, hvad hos Thorkild der findes af troen, 
er reducer´t til en generende sten i skoen, 
men da han blev krydsforhørt ved biskoppens bord, 
sagde han: „Jeg tror – måske – alligevel, jeg tror!“



9

Visens morale er, hvis der er no´en:
Al den snak om tro gør hverken fra el-
ler til.
De, der tror det, de tror for ringe om 
troen, for den blæser - li´som Ånden - 
derhen, hvor den vil.
Selv de, der kun med forstanden erken-
der, ved aldrig, om det utrolige hænder,
at de møder en, der er endnu større end 
dem sel´, så det ender med, de tror, de 
tror alligevel!

Bent Ole Pedersen

„Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.“ 
Hebræerbrevet 11:1

Replikken
En replik er en kort eller forholdsvis 
kort kommentar til en problemstilling 
udtalelse eller ytring der indgår som led 
i en samtale, en diskussion el.lign. Ofte 
et svar på eller en imødegåelse af et 
tidligere fremsat indlæg. Her er det et 
ønske om at gå i samtale med Bent Ole 
Pedersens klumme i nærværende blad.
For da jeg læste klummen: „Hvad skal 
man snart tro“, mens jeg samtidig 
havde artiklen „Ord med på vejen“ jf. 
dette blads forside og frise, kom jeg til 
at tænke på forfatteren Nis Petersens 
(1897-1943) digt: „Elsker du menne-
sket“. Digtet kan ses  ses efter teksten 
her og viser, hvor Nis Petersen var 
nået til på troens vej, da digtet „Elsker 
du mennesket“ i 1926 var at finde i 
digtsamlingen „Nattens pibere“.

Den troende tvivler
Nis Petersen måtte livet igennem kæmpe 
med et sind fyldt af modsætninger. Det var 
medvirkende til, at han ikke kunne føre en 
såkaldt normal borgerlig tilværelse. Gen-
nem årene vagabonderede han ofte rundt 
i ind- og udland og levede her af tilfældigt 
arbejde. Bl.a. som skovarbejder i de nord-
svenske skove og skotøjsarbejder i Viborg.
Han voksede op i det Indre Missions-
prægede Herning i begyndelsen af det 20. 
århundrede, og blev her stærkt præget af 
den strenge Gammeltestamentelige Gud, 
hvilket affødte et voldsomt oprør hos ham. 
Nis Petersen var sig bevidst, at han var 
ateist, men tog hele livet livtag med den 
kristne tro. Under indtryk af 1. Verdenskrigs 
rædsler skriver han digtet „Med Rødkridt“. 
Her er scenen en krigsskueplads i Afrika, 
hvor der begås massedrab på de sorte, 
udført af de hvide. I diget lyder det blandt 
andet:
Og når de, der ligger stive, ikke faldt for 
land og flag,
når de kun var store drenge uden vrede 
eller nag,
stakkels sorte, dumme børn, der angst for-
undrede blev slæbt
frem i kamp af hvide kristne for brutalt at 
blive dræbt.

For så at lade digtet slutte med en skarp 
satire:

Og højt oppe over livet og dets dumhed 
og dets blod
sidder Gud, der aldrig vredes, for han 
er så ejegod.
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„For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft 
og kærlighed og besindighed.“ Andet Timotheusbrev 1:7

Meningsløsheden 
Her møder det, som vi møder så ofte. En 
reaktion der kaldes frem i os, når der sker 
noget frygteligt og meningsløst. Og vi spør-
ger: „Hvorfor lader den gode Gud dette 
ske? Hvor er Gud, når det onde sker? Er 
Gud ligeglad med vi mennesker? Og ikke 
sjældent giver vi Gud skylden for det onde 
i verden.
Men gennem livet erfarede Nis Petersen, 
at der er noget, som hedder svigt, skam 
og skyld. Og det må mennesket selv stå til 
regnskab for.
Skyld, som vi selv har forårsaget, er ikke 
noget vi kan tørre af på Vorherre som 
syndebuk for den skyld, vi selv er årsag til. 
Og en skyldner stod Nis Petersen ved, at 
han var, hvilket også fortæller, at han gerne 
havde været den skyld foruden.
Denne indsigt udtrykkes i det lille digt 
„Støv“, („Nattens pibere 1926). Det er  
en minderune over hans bedstemor, som 
havde givet ham og hans to søskende et 
hjem, da begge forældrene døde. Da hun 
lå på sit dødsleje, håbede hun, at hendes 
barnebarn ville komme til hende sidste 
gang; men der kom ingen Nis. Om denne 
anklage, skrev Nis P. digtet „Støv“.
Jeg har eengang kendt en hånd, som nu for 
længst er død
stiv var den, krum var den, hård og ru og rød
det var den, jeg kasted vrag på, denne 
skønne, magre hånd,
før de skiltes støv til støvet, ånd til livets væld 
af ånd;
Men jeg gav jo, å så gerne, et af livets bitre år,
hvis den een gang måtte stryge som et kær-
tegn i mit hår.

Henrik Ibsen, har sagt:
»At leve er - krig med trolde
i hjertets og hjernens hvælv.
At digte - det er at holde
dommedag over sig 

Meningen
Nis Petersen levede i lyset af 1. Verdens-
krigs nihilisme med tab af mening efter 
krigens gru. I sin digtning kommer den 
troende tvivler langsomt til orde og i digtet 
„Elsker du mennesket“ anes en mening, 
den at være til for sin næste og Gud. Ikke 
længere en fjern og hård dømmende Gud, 
men en Gud, der er kommet os mennesker 
nær. I digtet er Jesus ikke længere en skik-
kelse i det fjerne, men er kommet ham (Nis 
Petersen) tæt ind på livet. Et usselt, døds-
mærket menneske, kravlende og krybende 
i vejens skidt og støv. 

Og i diget spørges der tre gange: „Elsker 
du mennesket“. Det er som at høre Jesus 
spørge Simon Peter tre gange, om han el-
sker ham, om han har ham kær. Tre gange 
spørger Jesus Simon Peter. Vi og Jesu 
discipel mindes om de tre gange, Simon 
Peter fornægtede sin Herre Skærtordag i 
Gethsemane have. (Joh. 21,15-19) Sådan 
fornægter vi også det nødlidende men-
neske.
Men der kan det ske, at vi som en anden 
Saulus, der inden han blev omvendt og tog 
navnet Paulus og udbredte kristendommen, 
forfulgte de kristne. Men på sin vej til Da-
maskus kastede Gud Saulus til jorden og 
gjorde ham blind, for senere at lade ham 
blive seende ved disciplen Ananias. Der 
faldt skæl fra Saulus øjne (Apg. 9,1-19), som 
der falder „bind fra mine øjne“ i „Elsker du 
mennesket“.
I Nis Petersens digt ser jeg, hvordan vi men-
nesker holdes fast på at sætte troens spor 
i verden, for Gud kender vi gennem hans 
søn Jesus Kristus. Gennem Jesus Kristus 
møder vi vort medmenneske, der stiller os 
over for en fordring om at elske. Det lyder 
til os igen og igen: „Elsker du mennesket?“

Ronald Risvig
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Elsker du mennesket?

Mennesket kom imod mig  - 
slæbende tungt – 
i vejen bag det
slimede spor
af løgn, af væskende sår –.
En røst rungede: - Elsker du mennesket?
Nej! sa jeg - jeg kan ikke.
Elsk! sa stemmen.

Mennesket kom
nærmere – krybende –
savlende af lyst –
med fluer og utøj
i bugens vunder.
Og røsten hamrede:
Elsker du mennesket?
Nej! sa jeg - jeg kan ikke.
Elsk! sa stemmen.

Nærmere – langsomt nærmere –
tomme for tomme – 
stanken tog til –
af løgnens tusinde syger –
og røsten truede:
- Elsker du mennesket?
Nej! sa jeg - jeg kan ikke.
Elsk! sa stemmen.

Da rejste mennesket sig –
og det rakte sine hænder mod mig,
og se: Naglegabene vædskede rødt-
til skulderen var de nøgne arme
dækkede af syndens sorte sår-
og mennesket lo:
                      - Således har Gud elsket-!

Der faldt et bind fra mine øjne
og jeg råbte:
- Menneske jeg elsker dig!

Og min mund var fuld af blod –
af menneskers blod!

Teksten følger Nis Petersen: 
Nattens Pibere, 
Gyldendalske Boghandel, Kbh., 
1926, pp. 60–62.

Friluftsgudstjeneste i en coronatid 
på Birketoft og Sørvad Plejecenter
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Arrangementer 
Aulum-Vinding-Vind 

Valgmenighed

Søndag den 12. juli ”Med venner i lys 
vi tale” 
Gudstjeneste i Aulum Kirke kl. 10:30 
ved Ronald Risvig, hvor skuespiller 
Morten Thunbo medvirker med en 
tekst af Shakespeare, der er en replik 
og lægger op til søndagens evangeli-
um. (Matthæusevangeliet 16,13-26) og 
dermed også til prædiken.

Frokost i præstegårdshaven / teltet, 
kl. 12:00 – 13:00, hvor Dina Blom-
strand og Dorte Kror, Cafe Tankefryd, 
Brande sørger for sund, nærende og 
velsmagende forplejning, som de gør 
det hele dagen.

Velkommen i teltet kl. 13:00 – 13:15 
Ved valgmenighedspræst 
Ronald Risvig

 

”Shakespeare for folket” kl. 13.15 – 
14:15 Monologer, oplæsning og ud-
lægning ved skuespiller Morten Thun-
bo, København.  Morten Thunbo er 
uddannet fra Odense Teater og virke-
de efterfølgende samme sted fra 1996-
2000, hvor han spillede mange større 
roller i det klassiske repertoire hos bl.a. 
Ibsen. Siden gik turen til København 
som freelance-skuespiller med roller 
på Det Danske Teater, Folketeatret 
og Cumulus Teatret. Han turnerede 
i det ganske land. Her gjorde han sig 
bemærket som Hugo Levin i ”Indenfor 
Murene”, ligesom Morten Thunbo har 
spillet flere roller i Shakespeares skue-
spil. Ligeså er det blevet til flere TV-rol-
ler. Senest som statsminister Carl Theo-
dor Zahle i DR-serien ”Frederik d. 9.”  

Pause med kaffe / te og noget næren-
de til maven kl. 14:15 – 15:15.  Vand 
ad libitum. Drikkevarer kan købes. 

”Sangens kraft – Kraftfulde sange” 
kl. 15:15 – 16:30.   Ved cand. theol, 
præst og tidligere højskoleforstander 
Peter Hedegaard, der har en omfangs-
rig foredrags- og undervisningsvirk-
somhed bag sig. Peter H. lægger op 
til fællessang med perspektivering af 
de valgte sange og ikke mindst, hvilke 
kræfter der er på færde i (fælles)san-
gen?

Morten Thunbo
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Ved klaveret sidder valgmenighedens 
organist Jane Vennersdorf.

Tak for i dag og en skål suppe at gå 
hjem på kl. 16:30 – 17:30.  Alle er vel-
komne til at ”hænge ud” til en omgang 
eftersnak!

DER ER TILMELDING  
Og på grund af covid-19-forholdsregler 
kan vi maksimalt være 40 deltagere for-
uden det praktiske personale. (I Aulum 
Kirke er der plads til 75 personer). Der-
for er det først til mølle. 
Pris for deltagelse i præstegårdshaven 
kr. 275,00, der betales ved tilmelding 
på mobile pay 54617 eller 
Bank: reg. 7617 konto1007891

Tilmelding til Ronald Risvig: 
e-mail: ronald-risvig@htomail.com 
eller telefon 23 32 96 13.
Så tidligt som muligt og 
senest den 9. juli.
Ved tilmelding: Oplys navn(e) og skriv: 
”Med venner i lys” 

Onsdag den 26. august Mød mig i 
mørket- Kirkegårdsfortællinger
Vind Kirkegård kl. 19:30 

Peter Hedgaard

Kulturkompagniet på Rind Kirkegård

Ved Kulturkompagniet  Instruktør: Kir-
sten Aastrup ”Mød mig i mørket” er 
en teaterforestilling, hvor indholdet er 
baseret på fortællinger eller historier 
fra egnen omkring Vind og relaterer til 
personer, som  ligger begravet på Vind 
Kirkegård.
Sangene og teksterne er skrevet spe-
cielt til forestillingen på Vind KIrkegård. 

Med humor og alvor samt et teaters 
virkemidler føres publikum gennem 
historien, så den gøres nutidig og ak-
tuel. Der appelleres til såvel det fø-
lelsesmæssige som det intellektuelle. 
Fortællingerne giver genklang og gen-
kendelighed. Måske genkender man 
eksempelvis ældre familiemedlemmer 
i de mange historier og fortællinger. 
Kulturkompagniet har tidligere med 
stor succes spillet lignede forestillinger 
i Lind og Grove med op til 250 publi-
kummer. Der er således lagt op til en 
oplevelsesrig aften.
Kom i god tid - Der er ingen tilmel-
ding samt fri entre.
Vind Kirke - Råstedvej 2A, Vind - 
7500 Holstebro
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Søndag den 13. september 
Vi besøger Præstbjerg Naturcenter. 
Først er der gudstjeneste i Vind Kirke 
kl. 10.30, hvor de kommende konfir-
mander deltager. Efterfølgende er der 
samvær på Præstbjerg Naturcenter fra 
kl. 12.00 – 15.00, hvor vi griller, synger 
og får fortællinger, ligesom vi vandrer 
en tur i det smukke område. Vi runder 
dagen af med eftermiddagskaffe og 
sang. Alle er velkomne. Ingen tilmel-
ding. Man medbringer egen madkurv, 
drikkelse, bestik mv., herunder kaffe /
te. Valgmenigheden sørger for optæn-
ding i grillen samt kage.

Et tidligere år på Præstbjerg

Onsdag den 16. september 
kl. 14.00-16.00  
Café-eftermiddag i præstegården
”Noget på  hjerte.                                                                                                                                          
 Oplæg ved Ronald og plads til sam-
tale, sang og musik. På denne måde 
vil vi forsøge at kaste lys over nogle 
af de temaer, der er i de valgte sange, 
som vi synger. Gitte Fonager sidder 
ved klaveret. Cirka midtvejs drikker vi 
kaffe / te og får lidt til maven.  Der er 
ingen tilmelding mød blot op. Kaffe/te 
og brød kr. 25,00 pr. gang. 

Tidligere Cafeeftermiddag

Torsdag den 24. september 
”VED JORDEN AT BLIVE”
Et stykke danmarkshistorie oplevet 
gennem vestjyske familiers hverdag 
over en periode på 300 år.
Historikeren Henning Ringgaard Lau-
ridsen, Viborg, fortæller i bogen ”Ved 
jorden at blive” om sin vestjyske slægt, 
der stammer fra den lille ejendom 
Tingsager i Vinding sogn. Slægtens liv 
skildres i tæt samspil med det vestjyske 
samfund, og derved væves den lille og 
den store historie sammen til et hele. 
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Henning Ringaard Lauridsen 

Foredraget arrangeres i et samarbejde 
mellem Vinding-Vind Foredragsfor-
ening og Aulum Vinding Vind Valgme-
nighed.
Sted: Sørvad Kultur og Idrætscenter 
Vongstrupvej 11- 7550 Sørvad
Klokken: 19:30 – 22:00 inkl. pause, 
hvor der serveres boller og kringle – te 
og kaffe.  
Pris: kr. 80 for medlemmer af Fore-
dragsforeningen eller Valgmenighe-
den. Øvrige kr. 100
Der er ingen tilmelding, men kom ger-
ne i god tid.

Søndag den 4. oktober 
Høstgudstjeneste i Vinding Kirke kl. 
10:30 med temaet TAKNEMMELIG-
HED. Husorkestret medvirker. 
Efterfølgende er der spisning, sang, 
samvær, fortælling og musik i Sørvad 
Kultur og Idrætscenter, hvor alle aldre 
kan være med. 
Også her er temaet TAKNEMMELIG-
HED.
Det er Anna Grethe Bech, fortæller og 
Helle Bøjlesen, sanger og musiker, der 
byder på glade sange og fællessange 
samt fortællinger om taknemmelighe-
den og glæden over høstens gave.
Pris for spisning og kaffe/te kr. 125,00 
for alle over 15 år, øvrige gratis. Drik-
kervarer købs særskilt. Ingen tilmelding 
– mød blot op.

Anna Grethe Bech, fortæller og Helle Bøjlesen, 
sanger og musiker
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Onsdag den 21. Oktober 
Café-eftermiddag i præstegården
Kl. 14.00-16.00 
”Noget på hjerte”.
Oplæg ved Ronald  og plads til sam-
tale, sang og musik. På denne måde 
vil vi forsøge at kaste lys over nogle 
af de temaer, der er i de valgte sange, 
som vi synger.
Gitte Fonager sidder ved klaveret. Cir-
ka midtvejs drikker vi kaffe/te og får 
lidt til maven.  Der er ingen tilmelding, 
mød blot op. 
Kaffe/te og brød kr. 25,00 pr. gang. 

Tirsdag den 27. oktober 
Syng-dansk-aften i præstegården 
kl. 19.00 – 21.00.

”Så syng da Danmark lad hjertet tale”, 
”Moders navn er en himmelsk lyd”, 
”Fast som en klippe”, ”I hjerterne be-
gynder”, ”Papirklip” og mange, mange 
andre danske sange har givet ord og 

musik til vort liv. Sangen er livgivende 
og dette års ”Syng Dansk” markerer vi 
i præstegården med fællessange, der 
er valgt på forhånd og ”ønskekoncert” 
efter kaffen/teen med lidt til maven.
Valgmenighedspræst Ronald Risvig 
præsenterer kort sangene og 
organist Jane Vennersdorf spiller til.
Ingen tilmelding. Mød blot op. 
Kaffe/te samt brød kr. 25.00  
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ÅNDELIG FITNESS – EN TANKE
Mange af os planlægger, hvornår vi mo-
tionerer og går til koncert, til håndbold 
eller fodbold og i biografen.
Vi søger næring til krop og sjæl, hvilket 
jo helst skal ske regelmæssigt for at holde 
krop, hoved og sjæl levende.
Nogle går i kirke hver – eller næsten, 
hver søndag, som en fast del af den ån-
delige næring. Andre går i kirke juleaf-
ten og ved begravelser, bryllup, barne-
dåb og konfirmation. Cirka 2,5 procent 
af folkekirkens medlemmer går i kirke. 
Det svarer til cirka 109.000 hver søndag. 
I Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 
svarer 2,5 procent af medlemmerne til 
cirka 11 kirkegængere. Tænk, hvilken 
åndelig fitness, der, måske, kunne byg-
ges op, for ånden blæser hvorhen den 
vil, hvis nu blot 250 af vi 415 medlem-
mer valgte at gå i kirke ti gange om året. 
Så hver gang kirkebladet kom, fik vi sat 
et kryds i kalenderen for de kommende 
måneder, hvor vi vil gå i kirke, ligesom 
når vi vælger biograf eller koncert arran-
gementer. 250 mennesker der hver kom-
mer 10 gange. Det giver 2500 deltagere. 
Fordelt på 50 gudstjenester pr år, hvilket 
i gennemsnit vil give halvtreds kirke-
gængere pr. gang. Blot en tanke.
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„Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.“ 
Johannesevangeliet 13:35

Meddelelser fra præsten

Café-eftermiddage i præstegården
”Noget på hjerte”                                                                                                                                          
Der indbydes igen til  Café-eftermidd-
dage i præstegården, med oplæg ved 
Ronald og plads til samtale, sang og 
musik. Gitte Fonager sidder ved klave-
ret. Cirka midtvejs drikker vi kaffe/te og 
får lidt til maven.
Vi mødes onsdage: 
Den 16. september og den 21. oktober. 
Begge gange kl. 14.00-16.00. Der er in-
gen tilmelding. Mød blot op. 
Kaffe/te og brød kr. 25,00 pr gang. 

Besøg af eller på besøg hos præsten
Jeg kommer gerne på besøg, så sig ende-
lig til, om I ønsker besøg. Det kan både 
være til en uformel samtale og til mere 
alvorlige emner, I gerne vil tale om. Husk 
at præsten har tavshedspligt. Og jeg 
modtager gerne besøg her i præstegår-
den, såvel aftalte som spontane. I er altid 
velkomne til at kigge ind. 

Ronald Risvig

Skriv - eller kom med forslag til stof i 
kirkebladet
Alle er velkomne til at sende stof, der kan 
bringes i bladet. Du kan også henvende 
dig personligt til Ronald, der gerne hjæl-
per med at gøre stoffet klar. Indlæg til 
næste nummer skal være fremme senest 
den 1. oktober 2020. Indlæg sendes til 
ronald-risvig@hotmail.com  

Ferie 
Undertegnede holder ferie fra og med 
den 17. til og med den 30.august 2020. 
I perioden afholder Bent Ole Pedersen 
gudstjenester. For andre kirkelige hand-
linger og ved akut behov kan præsterne 
ved Holstebro Valgmenighed kontaktes.
Det er: Caspar Wenzel Tornøe tlf.: 5153 
1819 eller Margrethe Dahlerup Koch tlf.: 
2114 3658

Nørre Vosborg fortællerfestival
den 12. og den 13. september 2020 
Kan du li’ en god historie? Kan du li’ at 
høre en god fortælling? Vil du opleve for-
tællingens magi og frisættende kraft? 
Hvert år i september kan du møde for-
tællere fra nær og fjern – både profes-
sionelle og amatører. De fortæller for 
hinanden og for dig, hvis du har lyst – 
fortællinger for voksne, unge og børn.
Det foregår på den gamle, smukke her-
regård Nørre Vosborg ved Vemb i Vest-
jylland.
En hel weekend fortælles der i alle sale 
og saloner. Mange slags fortællinger; 
kendte og ukendte, livshistorier, eventyr, 
litterære fortællinger og meget andet.
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Nørre Vosborg fortællefestival

Allerede nu ved vi, at vi blandt mange 
andre får besøg af Vigga Bro, vel en af 
de største fortællere der har været og 
er i Danmark. Islandske Einar Már Guð-
mundsson er også blandt fortællerne i 
dette jubilæumsår. Drømme, nordlys og 
regnvejrsdage i Reykjavik er væsentlige 
og genkommende elementer i islandske 
Einar Már Guðmundssons omfangsrige 
og vidtløftige forfatterskab. I digte, novel-
ler og romaner udfolder han historier om 
det islandske folk gennem de seneste 
100 år, og uden at forfalde til sentimental 
melankoli skriver han den islandske un-
derklasses historie. Poesi og realisme går 
hånd i hånd i de humoristiske bøger, der 
alle er rundet af forfatterens utrættelige 
samfundsengagement.
Du kan læse hele programmet her: htt-
ps://nrvosborg.dk/fortaellefestival/ 

„Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.“ 
Hebræerbrevet 11:1

Prædiken -Livets fortegn
Påskedag den 12. april 2020
Evangelium: Matt 28,1-8
Salmer: 224 – 400 – 236 – 249-234

”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi 
fader, som i sin store barmhjertighed har 
genfødt os til et levende håb ved Jesu 
Kristi opstandelse fra de døde” 
Sådan lyder det ved enhver begravelse 
eller bisættelse, det er umiddelbart før 
jordpåkastelsen. Ordene er fra 1. Pe-
ters brev kap. 1 vers 3, der er indeholdt 
i epistlen her påskedag. De samme ord 
lyder ved enhver dåb. Hermed er ram-
men sat for vort liv. Vi lever ikke under 
dødens, men livets fortegn. Døden får, 
hverken det første eller det sidste ord. 
Guds skaberord bliv lys, bliv liv, bliv glæ-
de, er ordene om, at vi skal blive det vi 
er bestemt til fra før tidernes morgen; at 
være Guds børn. 
Såvel dåben som begravelsesritualet 
handler om, at vi er omsluttet af Kærlig-
heden og hjertegløden / som er stærkere 
end døden.
Vi er indfældet i den lysfyldte livsstrøm 
og lever af det kildevæld, der renser hjer-
tet, som vi synger i vor store påskesalme 
”Hil dig frelser og forsoner”. I strofe fem 
lyder det:
Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent. 
                                                         (DDS 192,5)
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Det gælder ikke mindst i disse Coronati-
der, der hærger en verden, der tillige er 
fyldt med svigt, undertrykkelse og vold 
og nogle gange også som en hjertes 
hårdhed og kulde ved os selv.
Derfor må vi igen og igen synge vor bøn 
ud. 
I strofe seks af Grundtvigs påskesalme 
lyder det: 

Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af! 
                                          (DDS 192,6)

Og vi kan slet ikke lade være at synge, 
hvad der er givet utallige eksempler på 
gennem de seneste uger,  hvor vi dan-
skere og millioner, ja milliarder af menne-
sker verden over er bragt i en social-og 
samfundsmæssig undtagelsesstilstand. 
Helt intuitivt ved vi, at sangen og det fæl-
lesskab, der skabes via sangen, er med 
til at styrke vort åndelige immunforsvar. 
Lykkeligvis har det fremkaldt en hjælp-
somhed og en besindelse, der viser, at vi 
mennesker er forbundne kar.  Kristeligt 
talt: Vi er alle grene på vintræet og skilt 
fra vintræet, fra kærligheden, hjerteglø-
den, da magter vi intet. 
Vi bærer alle opstandelsens glæde i vort 
hjerte. Og den salme og sang der kom-
mer fra hjertet bærer bønnen i sig. Det er 
selve livets grundtone, der slås an, når vi 
synger om troen, håbet, fællesskabet og 
kærligheden.

Det levende håb
Sangens tone og ordenes dybere betyd-
ning har resonans i vor krop og sjæl. Det 
er  alment udtrykt, hvad der sker, når 
gudbilledligheden fremkaldes. Som når 
fremkaldervæske går i forbindelse med 
negativet og billedet træder frem. Det 
er troens spor, der sættes i verden. Det 
spor der viser sig som en hjælpsomhed, 
delagtighed og søgen mod fællesskaber, 
der overskrider de grænser og nedbry-
der den uret og de fordomme, der ellers 
hersker mange steder og i mange sam-
menhænge blandt mennesker. 
Det er her livslysten og kærligheden til 
livet vælder frem. Som floden der kan 
klipper vælte. 
Det er det lys og kildevæld og den grund-
tone, der fik krop og stemme i Jesus og 
blev fuldbyrdet, da stenen blev væltet fra 
graven påskemorgen.
Sangene og salmerne synger frygten ud 
og vækker livsmodet og troen. Det er 
Guds Ånd, der virker her. For, som Je-
sus siger, da han er stået op af graven: 
”Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine 
brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér skal 
I se ham. Nu har jeg sagt jer det”. Det er, 
hvad vi læser i umiddelbar forlængelse af 
påskens evangelie- tekst. 
Og vi ser Ham, der har gået vejen for 
os, der hvor vi møder vort medmenne-
ske med det sind, som Kristus har over 
for os. Hvor det sker, der genfødes vi til 
et levende håb. Og vi genfødes Ikke ved 
egne kræfter og fortjeneste, men netop 
ved Jesu Krist opstandelse fra de døde. 
Jesus viser os vejen, sandheden og livet. 

„I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.“ 
Johannesevangeliet 1:1
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Det sker i kraft af hans store barmhjertig-
hed og kærlighed. 
At blive genfødt til et levende håb, det 
er et løfte til os om, at vi i såvel livet som 
i døden altid vil tilhøre den korsfæstede 
Herre.                                                                       
Med Guds ja og løfte der er givet til os, 
og som der ved dåben siges ja til, er vi 
sat ind under et ansvar og en forpligti-
gelse, der rækker ud over, hvad vi umid-
delbart kan sige os selv, det er derfor, vi 
skal have det fortalt. Påskens fortælling 
er en sådan fortælling – det er grundfor-
tællingen om vort liv.
Det er en fortælling om, at ethvert men-
neskes liv er bestemt til at være en præ-
diken og dermed en forkyndelse af det 
kristne evangelium, om Guds kærlighed 
og syndernes forladelse. 
Og vort liv er en prædiken alene i kraft 
af syndernes forladelse og i det ligger, at 
vi kan og skal række tilgivelsen og kær-
ligheden videre. Det forunderlige er, at 
denne sandhed ofte leves og formidles 
af mennesker, der har været helt nede i 
det dybeste mørke.

Vidner
Det er der mange, der gennem tiden har 
vidnet om. Tænk blot på tidligere KZ-
fanger eller mennesker, der mister de-
res kære på tragisk vis. Og i disse uger 
og måneder oplever mennesker tvivl og 
angst på grund coronavirusen. Der er 
hele tiden fortællinger, om blandt andet 
plejepersonale, læger og sygeplejersker, 
ambulancefolk og præster, der er ble-
vet smittet og mange af dem er døde. 

Ligesom tusindvis af døde og smittede 
patienter, der sammen med deres pårø-
rende er nede i det dybeste mørke. Hvor-
dan bliver der plads til håbet, hvor det ser 
mørkest ud? 
Det gives der et svar på gennem nogle 
breve fra Kim-Malthe Brunn, som er værd 
at trække frem her i 80-året for besættel-
sen og 75-året for befrielsen af Danmark. 
Det var en tid, hvor landet og verden 
også var hærget, den gang af krig og 
uhyrlige grusomheder. Gennem sine bre-
ve har den unge modstandsmand noget 
afgørende at fortælle os om, hvad påske 
og det levende håb betyder i vores liv. 
Det kan lade sig gøre, fordi Kims mor 
umiddelbart efter 2. verdenskrig ud-
sendte bogen ”KIM – uddrag af dagbog 
og breve 1941-45”. En bog der senere 
er genudgivet flere gange. Kim Malthe-
Bruun blev født den 8. juli 1923 og han 
var kun en stor dreng, da han gik ind i 
modstandsbevægelsen. Men hans breve 
og dagbog vidner om en usædvanlig ung 
mand med stor livsindsigt og dybde. 
Jesus var Kims anker. Det kommer igen 
og igen til udtryk i bogen, hvor han bl.a. 
skriver; ”….jeg har lært af Jesus, at man 
skal leve ene og alene af sin sjæls over-
bevisning”. Trods sin tilfangetagelse kort 
før jul i 1944 og efterfølgende forhør og 
tortur, giver Kim udtryk for sin livsglæde 
over alle tilskikkelser, som livet har givet 
ham. Såvel de lyse og lette og dem, vi 
kalder de mørke og hårde sider. Han tog 
det til sig og lod det bundfælde i sit sinds 
dybde. For senere at lade det stige op 
som indsigter han har udtrykt i sine breve 

Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af 
mig, skal finde det“  (Matt. 16,25)
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og som vi nu kan næres ved.
 I foråret 1945 sad Kim i sin fængselscelle 
og skrev: ”Dagene gik dejligt med tæn-
ken og funderen, jeg havde vinduet slået 
ned, og solen skinnede. Jeg kunne lugte 
foråret, det groende, spirende græs, den 
våde muld, jeg kunne høre fuglene kvid-
re, og mellem tremmerne faldt der lige 
så stort et felt ind, at jeg kunne sidde på 
bænken og lade mit ansigt bage”.  

Frugten
Igen og igen giver Kim udtryk for, hvor 
lykkelig han er og det til trods for den 
hårde tortur og de mange forhør. Og til 
trods for usikkerheden og uvisheden, om 
han nogensinde skulle gense sin moder 
og sin kæreste. Og senere, da Kim ken-
der sin dødsdom – finder vi i brevene 
en afklarethed over for døden og hans 
skæbne. Ligesom der udtrykkes en sjæl-
den evne til at leve midt i livets modsæt-
ninger.
Den 4. april - to dage før sin henrettelse 
i Ryvangen -  skriver Kim til sin kæreste 
Hanne: ”Husk, og det sværger jeg dig til 
er sandt, at al smerte bliver til lykke, men 
kun de færreste vil nogen side indrømme 
det over for sig selv”.” 

Og lidt længere fremme lyder det:
 ”Sandheden er, at efter smerte kommer 
dybde, og efter dybden kommer frugt”. 
Det var her, Kim som 21 årig stod i sin 
erkendelse, to dage før sin død, som han 
vidste ventede ham. 
Brevene vidner om et menneske, der le-
vede i den spænding mellem tanke og 

handling, der giver livet intensitet, fylde 
og mening. Et liv Kim fandt sandt og sam-
tidigt som et menneske, der ikke nærede 
had til sine bødler. Midt i døden lyste 
livet gennem Kims breve og fortæller 
noget afgørende om frugten af levet liv. 
Opstandelsens frugt. 
Gennem Kims ord mindes vi om, at Lang-
fredag og Påskedag hører sammen. 
Der er ingen vej uden om. Vi lever på 
menneskelivets vilkår, med sygdomme, 
svigt og undertrykkelse, forrådelse, had 
og mistro, og vi skal alle gennemleve 
hver vores Langfredag.
Det kan nok give en og anden lyst til at 
flygte og løbe skrigende bort, som discip-
lene gjorde Skærtorsdag, da Jesus blev 
taget til fange.
Men vi skal ikke finde ud af livet og væk 
fra livet. Vi skal finde ind i livet, og her 
erfarer vi, at vi har en medvandrer.  For 
Jesus har gået vejen og nu går han med 
os. Gud sendte sin søn, som sand Gud 
og sandt menneske ind vi vor verden, ind 
i vort liv og ind i vor død. Og som Jesus 
opstod, skal også vi opstå. 
NU og til evig tid. Det er løftet ved en-
hver dåb og kiste, hvor vi takker og priser 
med ordene: 

”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi 
fader, som i sin store barmhjertighed har 
genfødt os til et levende håb ved Jesu 
Kristi opstandelse fra de døde.

Glædelig opstandelse – Glædelig Påske. 
Amen   

„Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.“ 
Johannesevangeliet 13:35
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„I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.“ 
Johannesevangeliet 1:1

Konfirmandord og uddrag af prædiken ved 
Rasmus Høj Bondes konfirmation 
i Vind Kirke søndag den 14. juni. 

Ved din dåb Rasmus blev der sagt ja til 
Guds ja til dig. Ved konfirmationen i dag 
bekræfter du, med dit ja, Guds ja til dig. 
Gud rækker dig sin kærlighed. For Gud 
er kærlighed og fornægte sig selv kan han 
ikke. For som der står i Paulus ‘Andet brev 
til Thimotheus: ”..er vi utro, forbliver han 
dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke” 
(2,13) To gange, med måneders mellerum, 
har jeg stillet dig spørgsmålet Rasmus: ”Er 
der noget særligt du har fået med dig fra 
konfirmationsforberedelsen i Holstebro 
Valgmenighed?”, hvor du har fulgt under-
visningen, da du i år, er den eneste konfir-
mand her i valgmenigheden. Begge gange 
har du svaret; at du kan huske, at Mar-
grethe, en af præsterne derinde, en af de 
første undervisningsgange sagde: ”Gud er 
kærlighed”  Guds ja til os mennesker bety-
der; at uanset, hvad der hænder i vort liv, 
da rækker Gud os sin kærlighed. I dåben 
lyder det da også: ”Og se, jeg er med jer 
alle dage indtil verdens ende” Det er den 
kærlighed der på forunderlig vis er græn-
seløs og samtidig sætter rammen for vort 
liv. Kærligheden holder os fast på at være 

Guds discipel. Det betyder, at den kærlig-
hed vi har sagt ja til, den ejer vi kun ved 
at give den videre til vort medmenneske. 
Det er, hvad der er indeholdt i ordene fra 
Paulus, hvor han i Johannes første brev til 
Timotheus i kap. 4 vers 21 siger: ”Og dette 
bud har vi fra ham: Den der elsker, skal 
også elske sin broder.” Dette er også dit Bi-
belord Rasmus, for Guds kærlighed lever 
kun der, hvor vi mennesker giver den vide-
re. Og livet sammen med vort medmenne-
ske, det lærer vi kun at kende ved at holde 
af og ved at favne det. Hvilket ikke er det 
samme, som vi skal accepterer alt. Tværti-
mod. Vi skal altid gå op imod uretten, un-
dertrykkelsen, menneskelig udnyttelse og 
al slags ondskab – også den vi møder hos 
os selv. Derfor er det folkelige ord til dig i 
dag Rasmus.”Man længe nok må sige, at 
kærlighed er blind, det bliver dog lyset rige, 
hvor ret den strømmer ind, og han har al-
drig levet, som klog på det er blevet, han 
først ej havde kær”   

N.F.S. Grundtvig HS 18 udg. nr. 88,5

Ronald Risvig

Se foto på bagsiden af bladet her.             
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Aulum Vinding Vind
Valgmenighed

Gudstjenester

                    PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

07. juli Sørvad Plejecenter kl. 10:30 
04. august Sørvad Plejecenter kl. 10:30 
11. august Kastaniegården kl. 10:15 
08. september Sørvad Plejecenter kl. 10.30
22. september Kastaniegården kl. 10:15 Birketoft kl. 15:00
06. oktober Sørvad Plejecenter kl. 10:30 
20. oktober Birketoft kl. 15:00
27. oktober Kastaniegården kl. 10:15
 03. november Sørvad Plejecenter kl. 10:30

Plejehjemsgudstjenesterne er åben for alle interesserede, såvel pårørende 
som andre.  Ronald Risvig er præst, hvor der ikke er nævnt andre. 
Kirkebil kan benyttes til alle Gudstjenester og arrangementer ved dagen 
forinden at ringe til: Tommys Taxi, Telefon 97 47 14 00. Der betales 10. kr. 
til chaufføren.

28. juni 3.s.e. tri. Vinding kl. 10.30 Ronal R
05. juli     4. s. e. tri.  Vind kl. 10.30 Bent Ole P
12. juli     5. s. e. tri Aulum kl. 10.30 Ronald R (Se omtale)
19. juli     6. s. e. tri. Vinding    kl.10.30 Ronald R 
26. juli      7. s.e. tri. Aulum kl. 10.30 Ronald R   
02. aug.   8.s.e.tri. Vind         kl. 10.30 Bent Ole P 
09  aug.    9. s.e.tri. Vinding   kl. 10.30 Ronald R 
16. aug.   10.s.e.tri Aulum kl. 10.30 Ronald R 
23. aug.    11. s.e.tri. Vinding   kl. 10.30 Bent Ole P 
30.  aug.   12. s.e.tri Vind kl. 10.30 Bent Ole P
06. sep.  13. s. e. tri Aulum kl. 19.00 Ronald R  
13. sep.  14 s. e. tri. Vind kl. 10.30 Ronald R (Se omtale)
20. sep.   15.s.e.tri. Vinding  kl. 10:30 Ronald R   
27.  sep.  16. s.e.tri. Vind  kl. 10.30 Bent Ole P                          
04.  okt.   17. s. e. tri. Vinding  kl. 10.30 Ronald R (Høst se omtale)
11. okt     18 s. e. tri. Vind  kl. 10.30 Ronald R
18. okt.  19. s.e.tri.  Aulum  kl. 10.30 Ronald R
25. okt.  20. s.e. tri.  Vinding  kl. 10.30 Bent Ole P 
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Rasmus Høj Bonde blev konfirmeret i Vind Kirke søndag den 14. juni. 
Her ser vi ham, som nr. fire fra venstre, sammen med forældrene 
Heidi og Martin, samt søskende Ida og Anders og valgmenighedspræst
Ronald Risvig. (Læs konfirmandord og uddrag af prædikenen på side 23.)


