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Præsten skriver

”Gudstjenesten er gammeldags og kedelig”

”Det er dem, der ikke hører musikken, der tror, at
danserne er forrykte.”
Friedrich Nietzsche

Mange siger, at gudstjenesten er gammeldags og kedelig. Det er en af grundene
til, at de ikke kommer i kirken om søndagen. Jeg vil gerne medgive, at den folkekirkelige højmesse, altså søndagens gudstjeneste, er gammeldags og kedelig,
men det er faktisk en kvalitet ved den. Dét stemmer ikke godt med vores moderne livsstil, der hylder forandring og prioriterer høj underholdningsværdi.
I kontrast hertil står gudstjenesten som en gammel, uforanderlig foreteelse.
Gudstjenesten er gammel, ja, den bygger på 2000 år gamle måder, men der er
dog sket ændringer i det lange forløb. Og der sker stadig ændringer, men det går
langsomt, meget langsomt. Så uforanderlig, og langsom tilmed, det er gudstjenesten, set ud fra nutidens smalle perspektiv.
Gudstjenesten forløber efter et fast og stramt forløb. Det er det samme i alle
landets folkekirker. Prædikenen er gudstjenestens midte, hvor ritualet afbrydes
for en stund, og der tales i et ganske almindeligt sprog. Præsten udlægger den
bibeltekst, der hører til søndagen, og gør den relevant for det liv, der leves af
mennesker her og nu, bl.a. i Hundslund og i Torrild. Det er i hvert fald hensigten med prædikenen. Den skal formidle evangeliets frisættende budskab, og det
gør den i en bogstaveligt talt forstenet ramme.
Formløshed gør ufri
Hvis den lutherske gudstjeneste, sådan som den foregår i landets folkekirker,
skulle ændres i en såkaldt moderne retning, altså hen mod en løsere form, hvor
en scene afløser prædikestolen, hvor et rockband afløser orglet, hvor spontaniteten og formløsheden er stor både hos præst og menighed, så ville det betyde
ikke bare tab af en 2000-årig tradition, det ville også medføre en helt anden
teologi. Den teologi ville være ekspressiv, fordi en sådan gudstjeneste handler
om at give udtryk for ens personlige trosliv – for det er kun det, der er tilbage,
når de gammeldags, traditionsbaserede rammer er smidt væk. Den spontane og
meget ekspressive gudstjenesteform vil således komme til at afspejle en teologi,
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hvor det afgørende ikke er, hvad vi tror på, men at vi tror. Så bliver det enkelte
menneskes tro, altså følelsen og oplevelsen af troen, det, der er det egentligt
frelsende. Derfor skal der føles meget stærkt, og der skal gives stærkt udtryk for
det – det er vejen til troens frelse.
Den faste form gør den enkelte fri
Det er ikke sådan, der prædikes i den gammeldags folkekirke. Den lutherske
gudstjenesteordning giver plads og frihed til, at man kan være sig selv, netop
fordi formen er fast, så det ikke er op til den enkelte at holde den oppe. I stedet
kan man lade sig bære af den. Den faste liturgi er et frirum, hvor der er plads til
alle mennesker, og alle måder at være menneske på, og hvor vores livserfaring
og viden kan komme i spil. Det afspejler kernen i den lutherske kristendomsforståelse: at det afgørende ved troen er, hvad den er på, og ikke at eller hvordan
man tror. Og troen er på, at vi hverken ved tro eller gode gerninger kan vinde
Guds nåde, men at Gud af kærlighed og barmhjertighed har antaget os som
menneske, uanset vores tros udtryksform.
Det spontane og det formløse gør ufri. Det ved enhver, der sættes ind i rammer, hvor reglerne er ukendte, og hvor man selv skal finde sine fødder. Vores
gudstjeneste er klassisk, og det giver frihed til bare at være i den, gemme sig, om
man vil, være sig selv og bare tage imod.
							Sonja Nicolaisen

Sognepræst, Sonja Nicolaisen
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Konfirmation
i Hundslund
kirke i 1964

Lad os mødes,
konfirmander!

Odder Kirkecenter i første uge af september og foregår dér indtil vinterferien næste år. Derefter ”kaldes” konfirmanderne
hjem til deres egne sogne, hvor deres
”egen” præst, altså for Hundslund og Torrilds vedkommende mig, vil stå for sidste
del af forberedelsen. Det vil ske uden for
skoletiden, f.eks. om aftenen eller i løbet
af en lørdag.
Men så længe vil jeg ikke vente med
at lære konfirmanderne i Hundslund og
Torrild at kende, og derfor indbyder jeg
jer til samvær og hygge i Hundslund kirke
og derefter i Kirkehuset i Hundslund, tirsdag den 29. oktober kl. 19.00 til ca. 21.30.
Aftenen tæller med i jeres gudstjenesteregnskab! Jeg glæder mig til at møde jer.
Sammenkomst for konfirmander i
Hundslund og Torrild sogne, tirsdag
den 29. oktober, kl. 19.00 i Hundslund
kirke.

Af Sonja Nicolaisen

I maj var der indskrivning til konfirmation i 2014. Der er meldt 10 konfirmander
til konfirmation i 2014 i Hundslund kirke
og 2 i Torrild kirke. Det er det laveste antal i mands minde.
Konfirmationen er en fest i sognene,
og den er med til at styrke fællesskabet,
og jeg håber ikke, at det lille antal er et
udtryk for en tendens! Jeg tror snarere, at
de få tilmeldinger kan tilskrives den nye
måde, vi har tilrettelagt tilmeldingen og
undervisningen på, og jeg håber, at der
hen ad vejen, når undervisningen er gået
i gang, dukker flere unge mennesker op
fra Hundslund og Torrild, som vil konfirmeres ”hjemme”.
Undervisningen skal man følge fra begyndelsen på de hold, der svarer til skolernes klasseopdeling, og den begynder i
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Arrangementer
Sensommerudflugt
Årets sensommerudflugt finder sted lørdag den 21. september. Vi skal lidt nord
for Aarhus, nærmere betegnet Todbjerg,
hvor vi skal se det 9 meter lange, broderede Mejlby-tapet med motiver fra det
gamle og det nye testamente. Vi ser Todbjerg kirke ved samme lejlighed og drikker kaffe i sognegården. Derefter skal vi
på rundvisning på Aarhus havn, hvor en
guide vil fortælle om alt det nye, der sker
på havneområdet. Fristen for tilmelding
er fredag den 6. september, til Sonja Nicolaisen, tlf. 40 45 84 77. Alle nuværende
og tidligere beboere i sognene er velkomne til at deltage.
Lørdag den 21. september, afgang
Hundslund 12.00, Odder 12.15,
Torrild 12.30.

Høstgudstjenester søndag 29. september
Hundslund kirke kl. 10.30. Spejderne står
for pyntningen af kirken. Alle opfordres
til at medbringe prøver på årets høst fra
haven eller marken, som efter gudstjenesten vil blive solgt ved auktion i Kirkehuset. Her vil der også blive budt på et let
traktement. De indhøstede penge går til
Folkekirkens Nødhjælp.
Torrild kirke kl. 19.00. Torrild Kirkekor
medvirker. Bagefter er der kaffebord i
forsamlingshuset, hvor koret synger for
på høstsangene. De penge, der lægges i
kirkebøssen ved høstgudstjenesten, går
til Folkekirkens Nødhjælp.
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K-dage i Kirkehuset i efteråret
Oktobers gæst er Jens Mortensen, Horsens, som voksede op på en præstegård
på landet, oplevede 2. verdenskrig i børnehøjde, og tog et langt spring til Afrika,
hvor han arbejdede som forstmand i
mange år. Fra tiden i præstegården og i
Afrika vil han fortælle spændende historier og sjove anekdoter.
Novembers gæst er endnu ikke kendt.
I december begynder vi med gudstjeneste
i Hundslund kirke og julehygger i Kirkehuset bagefter.
Torsdag 3. oktober, torsdag 7. november, torsdag 5. december, alle dage kl.
14.30-16.30.

Sigurd Barrett synger med børnene
Søndag den 27. oktober kommer Sigurd
Barrett til Spektrum i Odder, hvor han
vil optræde med sin forestilling ”Sigurd
fortæller Bibelhistore” sammen med børnekor fra Malling, Mårslet og Odder og
fra kirkerne i Odder Provsti. I Hundslund
arbejder skolen og kirken sammen om at
oprette et børnekor til lejligheden, og i tiden op til søndagen vil vi sammen øve de
sange, der indgår i forestillingen. Børnene
får besked på skolen om, hvordan de melder sig til, og hvornår der skal øves. Alle
børn, der har været med til at indøve sangene på forhånd, kommer til at optræde
på scenen sammen med Sigurd Barrett.
Søndag 27. oktober, kl. 16.00, Spektrum, Odder.

Samtaleaften om salmer og tro
Vi mødes igen til uformel og uforpligtende samtale om tro og kristendom, denne
med salmerne som udgangspunkt. Tænk
gerne forinden på en salme, der betyder
noget særligt for dig, eller som har givet
dig anledning til spørgsmål, og som vi
kan synge og tale sammen om. Alle er
velkomne.
Torsdag 10. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset i Hundslund.

Alle Helgens Dag
Det er tradition i kirken, at vi på Alle Helgens Dag, den første søndag i november,
mindes de døde. Det sker ved gudstjenesterne søndag den 3. november, hvor
navnene på alle, som er døde og/eller begravede i sognene siden sidste Alle Helgen, vil blive læst op. Der vil også være
mulighed for at tænde lys og bringe dem
ud på gravene.
Søndag 3. november, Torrild kirke kl.
10.30, Hundslund kirke kl. 14.00.
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Søren Kierkegaard for børn
”Søren K. – til at forstå” kalder Astrid
Søe sit foredrag om vores verdenskendte landsmand, hvis 200-års fødselsdag vi fejrer over hele landet i år.
Her i pastoratet gør vi det ved at invitere Hundslund Skoles elever og lærere til at høre Astrid Søe fortælle om
ham – på en måde, som både børn
og voksne kan forstå. Det gør hun i
Hundslund kirke, hvor der er plads
til ca. 300. Så der er plads til flere end
skolens elever og lærere, og alle andre
interesserede er velkomne.
”Søren K. – til at forstå”, tirsdag 5.
november kl. 8.00, Hundslund kirke.

en, håbet eller kærligheden, eller alle
tre. Programmet er som følger:
Lørdag 2. november 2013 – Falling
kirke og Ørting sognehus:
Kl. 13.00 Hans Jørgen Lundager Jensen: Om troens fader, Abraham
Kl. 15.00 Benedikte Baggesgård: Om
tro, håb og især kærlighed
Lørdag 25. januar 2014 – Alrø kirke
og forsamlingshus:
Kl. 13.00 Helge Kjær Nielsen: Om håbet, og hvad vi har at håbe på
Kl. 15.00 Anders-Christian Jacobsen:
Om troen på frelse og/ikke fortabelse
Lørdag 1. marts 2014 – Torrild kirke
og forsamlingshus:
Kl. 13.00 Sørine Gotfredsen: Om at
leve med Kierkegaard og kærligheden
Kl. 15.00 Willy Egmose: Om håbet i
musikken.
Det koster 150 kr. pr. person at deltage i kirkehøjskolen. Prisen er den
samme, hvad enten man deltager i
ét eller i alle 6 foredrag. Der betales
kontant ved første fremmøde. Prisen
inkluderer kaffe i pausen. Tilmelding
skal ske til Sonja Nicolaisen, tlf. 40 45
84 77, eller mail: sonn@km.dk. Sidste
frist for tilmelding er fredag den 11.
oktober. Se et mere detaljeret program i den særlige folder for kirkehøjskolen, som ligger fremme i kirkerne.

Kirkehøjskole 2013/14
Den fælles kirkehøjskole for alle sognene i Odder Provsti er klar med et
nyt program. Det overordnede tema
er TRO, HÅB & KÆRLIGHED. Foredragsholderne vil tale om enten tro8

Opslagstavle

Lige gyldigt?

Under denne overskrift er der lagt op til samtale i hele landet torsdag den 26. september.
Det er Grundtvigsk Forum, der sætter samtalen i gang, med udsagn og tilhørende spørgsmål som f.eks.: ”Der foregår en massiv fraflytning fra det, vi kalder Udkantsdanmark, og
vi klumper os sammen i byerne. Er det ligegyldigt? Hvad betyder det for samfundet?
”Hvad får dig til at stå op om morgenen? 3 hurtige og 3 langsomme svar – og er disse
lige gyldige?” ”85% af danske kommuner har formuleret en frivillighedsstrategi. Hvor
går grænsen for frivilligt arbejde?” ”Et nyt stort hospital har set dagens lys i Aarhus med
operationsstuer, scannere og topmoderne udstyr til bl.a. kræftbehandling – et dyrehospital. Hvad adskiller dyr og mennesker?” ”Facebook og andre sociale medier er mødested
for fortællinger om os selv og om hinanden. Hvad fortæller du? Hvad fortæller du ikke?”
Tag del i samtalen, f.eks. ved at stille din nabo et af ovenstående spørgsmål. Flere kan
fås ved henvendelse til præsten!

Besøg
Hvis nogen ønsker besøg, eller ved om nogen,
der gerne vil have besøg
af præsten, er I altid
velkomne til at ringe til
mig på tlf. 40 45 84 77
eller 86 55 00 12. Henvendelser og samtaler er
omfattet af præstens
tavshedspligt. Besøgene
kræver ingen speciel anledning.

Det brækkede
ben er helet,
krykkerne er væk,
og præsten er igen
på benene. Tak for
velvilje og hjælp
undervejs.
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Kalender

Adresser

Oversigt over arrangementer
Lørdag

21. sept.		

12.00/12.15/12.30 Sensommerudflugt

Søndag 29. sept.		

10.30/19.00

Hundslund kirke/Torrild kirke: Høstgudstjeneste

Torsdag 3. okt.		

14.30 		

Kirkehuset, Hundslund: K-dag

Torsdag 10. okt.		
19.30		
Kirkehuset, Hundslund:
					Samtaleaften om salmer og tro
Søndag 27. okt.		
16.00		
Spektrum, Odder:
					Sigurd Barrett fortæller Bibelhistorie
Tirsdag 29. okt.		
19.00		
Hundslund kirke:
					
Sammenkomst for konfirmander i Hundslund og
					Torrild sogne
Lørdag 2. nov.		
13.00		
Falling kirke og Ørting Sognehus:
					Kirkehøjskolen begynder (for tilmeldte)
Søndag 3. nov.		
10.30/14.00
Torrild kirke/Hundslund kirke:
					Alle Helgensgudstjeneste
Tirsdag 5. nov.		

8.15		

Hundslund kirke: Søren K. – til at forstå

Torsdag 7. nov.		

14.30		

Kirkehuset, Hundslund: K-dag

Torsdag 5. dec.		
14.30		
Hundslund kirke:
					K-dag. Efterfølgende i Kirkehuset
Søndag 8. dec. 		

19.00		

Torrild kirke: De Ni Læsninger

Søndag 15. dec.		

19.00		

Hundslund kirke: Julekoncert
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Sognepræst:
Hundslund og Torrild kirker:
		Sonja Nicolaisen
		
Præstekontoret, Landevejen 5, 8350 Hundslund
		
Tlf. 4045 8477 eller 8655 0012 - email: sonn@km.dk
		
Træffes ikke med sikkerhed om mandagen.
		
Privatadresse: Smedegade 91B, 8700 Horsens
Graver:		
		
		
		
		

Hundslund og Torrild kirker:
Jens T. Pedersen
Graverkontoret, Bilsbækvej 34, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 3033 7860 - email: graver@oertingfallingkirker.dk
Træffes ikke søndag.

Kirketjener:
		
		
		
		

Hundslund kirke:
Folmer Christiansen, Landevejen 5, 8350 Hundslund
Tlf 8655 0191 - email: kirketjener.htkirkehus@gmail.com
Fungerer tillige som gravermedhjælper ved begge kirker.
Træffes ikke mandag.

		Torrild kirke:
		Jens Erik Sørensen, Haldshavevej 226, Torrild, 8300 Odder
		
Tlf. 8653 1196.
Kirkeværge:
		
		

Hundslund kirke:
Preben Østergaard, Landevejen 22, 8350 Hundslund
Tlf. 8655 0363 - email: pjho@mail.dk

		Torrild kirke:
		
Karen Kristiansen, Vandværksvej 4, Torrild, 8300 Odder
		
Tlf. 8653 1533 - email: bk@torrild.dk
Formand for
Hundslund:
menighedsrådet: Carsten Juhl Jensen, Tudsdamvej 17, 8350 Hundslund
		
Tlf. 8655 0302 - email: cjj@tudsdam.dk
		Torrild:
		
Bjarne Funch Skipper, Krogstrupvej 1, Torrild, 8300 Odder
		
Tlf. 8653 1508 - email: skipper@torrild.dk
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Hundslund
Torrild
Søndag 15. sept. 			9.00		10.30
16. s. e. trin.			
Ingen		
Ingen
Onsdag 22. sept. 17. s. e. trin.		
10.30 1		
Søndag 29. sept. 18. s. e. trin.		
19.00
Søndag 6. okt.			
19. s. e. trin.		
Ingen		
Ingen
Søndag 13. okt.
20. s. e. trin.		
Ingen		
10.30
Søndag 20 okt.
21. s. e. trin.		
9.00 HN		
Ingen
Søndag 27. okt.
22. s. e. trin.		
10.30
9.00
Søndag 3. nov.
Alle helgens dag		
14.00 2		
10.30 2
Søndag 10. nov.
24. s. e. trin.		
10.30		
9.00
Søndag 17. nov.
25. s. e. trin.		
Ingen		
Ingen
Søndag 24. nov.
Sidste s. i kirkeåret		
9.00		
10.30
Søndag 1. dec.
1. s. i advent		
19.00		
10.30
Torsdag 5. dec.
K-dag			14.30 3		
Søndag 8. dec.
2. s. i advent		
Ingen		
19.00 4
Søndag 15. dec.
3. s. i advent		
19.00 5		
14.00 6
Hvor intet andet er anført, forestås gudstjenesten af Sonja Nicolaisen

= våbenhuskaffe
HN: Hanna Nissen
Høstgudstjeneste
Allehelgensfejring
3
Gudstjeneste i forbindelse med K-dag
4
De Ni Læsninger
5
Julekoncert
6
Julegudstjeneste særligt for børn
1
2

Præstens ferie og fravær
Jeg holder fri i dagene 4.-6. oktober, 19.-25. oktober, og 14.-17. november.
I mit fravær passes embedet af sognepræst Hanna Nissen, Gosmer-Halling, tlf. 86 55 60 50,
mail hnis@km.dk.
Mandag er min faste fridag, og da træffes jeg ikke med sikkerhed.
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