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Nyt fra menighedsrådet
Ved menighedsrådsmedlem Lis Gundersen samt sognepræsterne

Pengene går altså til
geden!
Af menighedsrådsmedlem Marianne Jespersen

Krucifiks
Kirkens stjålne krucifiks blev i marts måned
erstattet af et nyt og større krucifiks, lige
ledes skåret i lindetræ af H.C. Ervald, der
døde i 2009. Menighedsrådet takker hjerte
ligt Finn Ervald for gaven, som vi ser frem til
vil glæde menigheden i mange år.

Kirketjenere
I februar måned sagde vi farvel for en tid til
vores kirketjener Jørgen Pedersen.
Jørgen rejste med sin familie, hustru og 2
piger til en kristen højskole i Randers.
Her skulle de i fire uger forberede sig til
rejser til hhv. Aserbajdsjan og Letland, hvor
de skulle søge kontakter samt udføre huma
nitært arbejde. Som vikar for Jørgen ansatte
menighedsrådet Svend Erik Andersen, som
i fire måneder skulle være vikar.
Den 14. juni siger kirketjener
Holger og det øvrige perso
nale farvel til Svend Erik
efter et særdeles vellyk
ket samarbejde, som alle
har glædet sig over. Den
26. juni byder vi Jørgen
velkommen tilbage til
arbejdet igen.

nigheden. Vi vil derfor resten af året drosle
lidt ned og kun planlægge aftengudstjeneste
ved særlige lejligheder.

Fødselsdagen 4. september
Sæt kryds i kalenderen søndag den 4.
september. Vi fejrer kirkens fødselsdag og
markerer, at høsten er i hus. Det er som altid
en festgudstjeneste med masser af børn og
voksne. De lokale spejdere deltager, og der
er efterfølgende buffet, auktion og koncert
med ensemblet Trio Fabula, der opfører
”Helligånd”. For de sangglade er der allerede
lørdag den 3. september kl. 10-12 mulighed
for at være med i en korworkshop. Kirkens
organist Ejvind Amorsen vil arbejde sammen
med sangere fra Kristkirken samt korleder
Søren Andresen. Salmerne vil være interna
tionale og rytmiske.

Ungdomscenteret

På adressen Islandsvej 4 ligger Ungdoms
centeret. I det daglige benyttes centeret
af KFUM spejderne, FDF og en af byens
køreskoler. Det er muligt at leje lokalerne
til eksempelvis et aftensmøde, en fest eller
lignende. Der er borde/stole og service til
70 personer. Kontakt eventuelt udlejer Karin
Klingenberg, telefon 50 48 46 26 (træffes
bedst ved aftenstid) eller e-mail: ungdoms
Stor tak til kirketjener centeret@gmail.com, hvis du ønsker at høre
mere om pris og ledige datoer.
vikar Svend Erik!

Aftengudstjenester
Efter forsøg gennem et par år med en må
nedlig aftengudstjeneste har den vigende
opbakning vist, at det er højmessen søndag
formiddag, der betyder mest for mange i me
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Hvorfor skal organisationer, der
samler midler ind til arbejde i den
3. verden, altid mistænkeliggøres?
Senest er det gået ud over Folkekirkens Nødhjælp.
I ugerne op til årets Sogneindsamling gik en
historie på omgang i medierne: I JyllandsPosten kunne man den 19. februar læse, at
Folkekirkens Nødhjælp i 2009 brugte 71% af
det indsamlede beløb fra ”Giv en Ged kam
pagnen” til markedsføring. Det blev herefter
gengivet i Politiken, som endda mente, at
Folkekirkens Nødhjælp tog 71% til sig selv!

Generalsekretær til orde!
Henrik Stubkjær, som er generalsekretær for
Folkekirkens Nødhjælp, svarede med et ind
læg i Politiken den 8. marts, hvor han under
overskriften ”Pengene går altså til geden”
blandt andet skrev:
”Tilstrækkeligt mange halve vinde kan åben
bart skabe noget, der ligner en mediestorm…
Historien er naturligvis ikke sand. Tvært
imod. Sandheden for Giv-en-Ged-regnskabet
er: For hver ged, som en giver har købt til en
anden i julegave, er der leveret en ged til en
fattig landmandsfamilie i et udviklingsland.
Og for hver 250 kroner, der er indbetalt pr.
ged, går 20% til kampagneudgifter. Resten af
pengene går til køb af geden, uddannelse af
landmanden og sikring af dyrlægehjælp i det
første år…
Udover de førnævnte 20% til kampagneud
gifter, vælger vi selv at investere et beløb på
cirka 10% af vores egne midler til innovation
i kampagnen med det sigte at gøre tilbage
meldingerne til køberne bedre og sikre den

fortsatte dialog, så det samlede tal for både
lanceringskampagne, oplysningsaktivite
ter og opgraderingskampagnen ligger på
omkring 30%. En kampagneudgift på 30%
er høj for Folkekirkens Nødhjælp, hvor vores
samlede kampagneudgifter i gennemsnit el
lers ligger på 15%. Men med ”Giv en ged”
får vi muligheden for at sætte arbejdet med
at ændre livet for verdens fattigste på almin
delige danskeres dagsorden, blandt andet hos
de helt unge …”

Kritisk brug af medier
Det er tankevækkende, at en fejlagtig histo
rie, hvor tallene er vendt fuldstændigt på ho
vedet, og 30% er blevet til 70%, kan vandre
helt ukritisk fra medie til medie. Det bliver
den altså ikke mere sand af! Det kan selvføl
gelig minde os læsere om at tage alting med
et gran salt og bevare den sunde fornuft, når
vi hører endnu en historie
om misbrug af vore
donationer!

Indsamling i modvind
Ved årets Sogneindsamling den 13. marts
lykkedes det alligevel at indsamle 15 millio
ner kroner til kampen mod sult og katastrofer
blandt verdens fattigste. Alene i Kolding
indsamlede 364 frivillige 239.000 kroner.
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Frilufts-gudstjeneste
2. pinsedag

Sankt Hans fest i æble
haven 23. juni kl. 18-22

Ved sognepræst Birgitte Molin

Ved sognepræst Michael Markussen

Stig på cyklen - eller benyt den
fælles bustransport kl. 9.40 fra
Simon Peters Kirke - og få vind
i håret, når alle kirker i Kolding
provsti 2. pinsedag den 13. juni
inviterer til fælles frilufts-gudstjeneste kl. 10.30.
Sidste års skuffelse
Sådan skrev en af sidste års deltagere,
13-årige Ulrik, om oplevelsen af sidste års
pinsegudstjeneste, som også sidens billeder
fortæller om:
”2. pinsedag 2010 var der udendørs guds
tjeneste på Skamlingsbanken. Rigtig mange
havde set frem til den dag, men det hele gik
desværre hen og blev en stor skuffelse. Det
øsede nemlig ned. Nogen fra kirken (in
klusive mig) havde aftalt, at vi skulle cykle
derhen. Men det regnede så meget, at vi blev
fuldstændig gennemblødte. Man tænkte kun
i løbet af gudstjenesten: ”Hvornår slutter
det her?” For man vil bare gerne hjem! Da
gudstjenesten så endelig var færdig, var
regnen heldigvis stilnet af. Så vi skyndte os
at cykle hjem. Så var det dejligt at kunne
få et varmt bad, nyt tøj på og et glas varmt
kakao!”

Ny forventning

Provsti. Gudstjenesten afvikles i Kirkelun
den, som ligger smukt bag Skanderup Kirke
ved Lunderskov.

Bus-transport
I år tilbyder menighedsrådet for første gang
fælles bustransport i samarbejde med menig
heden fra Sankt Nicolai sogn. Så mød op ved
Simon Peters Kirke kl. 9.40 og du bliver kørt
direkte ud til pinsegudstjeneste! Husk at til
melde dig bustransporten på kirkens kontor
senest mandag den 6. juni. Bussen afgår igen
fra Kirkelunden kl. 12.00. Inden da er der
mulighed for at spise den mad, man eventuelt
har medbragt og nyde naturen i området.

I forbindelse med årets Sankt Hans fest i
kirkens æbleplantage vil vi i år opfordre til,
at man pakker madkurven og spiser maden
sammen med andre kl.18.00. Fra 18.30-19.30
vil der blive arrangeret forskellige boldspilaktiviteter.
Christine Rasmussen, Ungdomsskoleinspek
tør i Kolding, har sagt ja til at holde årets bål
tale. Vi har fået lov til at kigge med i nogle af
de tanker, som rører sig i taleren (billedet):

Aftenens program:
18.00
Mad i det grønne
18.30-19.30 Forskellige boldspil-aktiviteter
19.30-20.15 Sommersange og båltale
20.15 	Bålet tændes
20.30
Kalkunpølser, brød og sodavand
21.00-22.00 	Sang fra Højskolesangbogen i
konfirmandlokalerne

Cykeltur
Selvom der er bustransport, fortsætter vi
selvfølgelig også i år traditionen med at
cykle 2. pinsedag. Alle cykel-entusiaster – i
alderen 1 til 80 år – mødes derfor foran
Simon Peters Kirke kl. 9.15. Vi vil have god
tid til at nyde cykelturen ud til Kirkelunden.
Husk mad og drikke til fælles fortæring i det
grønne!

Det var vådt allerede fra begyndelsen …

Ovenpå sådan en skuffelse kan det (næsten)
kun gå fremad i år! Vi ser derfor med for
ventning frem mod den fælles pinseguds
tjeneste, som i år forberedes af en gruppe
af ansatte, menighedsrådsmedlemmer og
frivillige fra den vestlige del af Kolding
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Men på Skamling øsede det ned …!

han skulle starte i praktik i en virksomhed i
industri-kvarteret, men han kunne ikke finde
virksomheden. Hans jobkonsulent havde kørt
ham, og verden så anderledes ud, når han
kom til fods. For at han ikke skulle komme
for sent på sin første arbejdsdag, hjalp jeg
ham med at komme på arbejde. Hver mor
gen, når jeg kører på arbejde, møder jeg
denne lille mand på vej til arbejde. Vi hilser
på hinanden, og inde i mig selv tænker jeg,
hvor var det godt, at han ikke kom for sent på
sin første arbejdsdag.”

”Det er jo rigtig dejligt at være ude i naturen
og se og fornemme, når det pibler frem af
jorden med nye skud. Således iført handsker,
knæbeskyttere og en kniv lå jeg i forhaven og
var i gang med at fjerne det ukrudt, som ikke
lige skulle brede sig i blomsterbedet.
Jeg havde lagt mærke til en lille mand, som
gik frem og tilbage ude på fortovet. Han
henvendte sig til flere forbipasserende og
viste dem en seddel, men det så ikke ud som
om, han havde heldet med sig. Manden så
mere og mere fortvivlet ud, samtidig med at
han åbenbart også var ved at være i tidnød.
Min nysgerrighed var vakt og jeg spurgte,
om jeg kunne hjælpe ham. Det viste sig, at
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Tværkulturelle
sommertilbud

Inspirationsdag den 25/8:
Ældreomsorg i det flerkulturelle samfund

Ved tværkulturel sognemedhjælper Elizabeth Padillo Olesen

Ved sognepræst Michael Markussen

Sommeren byder på flere tværkulturelle tilbud i Kolding Provsti,
hvor danskere, flygtninge og indvandrere har mulighed for at lære
om den danske kultur, slappe
af med deres familier og måske
skabe kontakt til andre med inter
esse for det tværkulturelle møde.

Haderslev stiftsudvalg for tværkulturelt arbejde indbyder alle
interesserede til en inspirationsdag i Simon Peters Kirke om
ældreomsorg i det flerkulturelle
samfund.

Ekskursion til Odense Zoo og
Bazar Fyn
lørdag 18. juni kl. 9.15
Hvert år indbyder Koldings Internationale
menighed til en ekskursion, som er åben for
alle med tværkulturel interesse. I år går turen
til Odense Zoo og Bazar Fyn.
Vi begynder i Zoologisk have, hvor der er rig
lejlighed til at blive klogere på dyreverdenen,
se fodringer og nyde de grønne anlæg. Vi
spiser vores medbragte madpakker i Zoo og
omkring kl.14.30 kører vi videre til Bazar
Fyn, som med sine 65 forskellige forretnin
ger har samlet hele verden under ét tag. Der
vil være rig lejlighed til at gå på opdagelse i
alle de eksotiske indtryk, måske se, hvordan
guldsmeden eller blomsterhandleren arbej
der og høre musik fra andre verdenshjørner.
Hvem ved, måske skal vi også have noget
med hjem.
Vi forventer at være hjemme kl.17.30.

Sidste tilmeldingsfrist er den 10. juni til
bethpadillo5@gmail.com eller 43 53 53 49/
30 45 04 14.

Tværkulturel sommerlejr på
Dronninglund efterskole
4.- 8. juli
Tværkulturel kristen sommerlejr i Dron
ninglund er et samarbejde mellem forskellige
tværkulturelle foreninger, som arbejder for at
skabe tolerance og forståelse mellem menne
sker og kulturer.

For yderligere oplysninger eller tilmelding
kontakt bethpadillo5@gmail.com eller ring
43 53 53 49 eller 30 45 04 14.
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Karen Bro Aaen
Til at belyse emnet har vi indbudt en syge
hus-imam og en sygeplejerske. Formålet
med dagen er at sætte fokus på omsorgs- og
plejearbejde blandt ældre med anden etnisk
baggrund end dansk. Hvad betyder i denne
sammenhæng begreber som åndelig omsorg,
sjælesorg og kulturværdier? Der vil også
være tid til refleksion og samtale om egne
erfaringer indenfor dette felt.

Program 25. august
16.30 Kaffe og velkomst.
16.45 	Oplæg ved imam Naveed Baig: Tro
og religiøse ritualer som en styrke
i ældreplejen blandt nydanskere på
sygehuset.
17.30 Refleksion i grupper og fælles debat.

Pris for hele turen er 115 kr. for voksne og 60
kr. for børn (3-11 år).
Et ægtepar fra Afghanistan spiller afghansk
musik på sidste års sommerlejr.

Naveed Baig
Imam og underviser, Kø
benhavn.
Arbejder til daglig som
koordinator for Etnisk
Ressource-team på forskel
lige hospitaler i Region Hovedstad. Næstfor
mand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS).
Forfatter til ’Den muslimske patient’ (IKS,
2007) og medredaktør af antologien ’Tro,
omsorg og interkultur’ (Hans Reitzels Forlag,
2010). Debattør på religion.dk

Området omkring Dronninglund giver rig
mulighed for såvel historiske som naturmæs
sige oplevelser. Programmet for lejren veks
ler mellem undervisning og workshops, lege,
fælles spisning og fælles praktiske opgaver.
Pris for 5 dage med god mad og eget værel
set er 300 kroner for en voksen og 800 kr. for
en familie. For flygtninge og asylansøgere
er prisen 150 kr. pr. voksen og 400 kr. pr.
familie.

18.00 Aftensmad.
19.00 	Oplæg ved sygeplejerske Karen Aaen:
Faglige, værdimæssige og konkrete
vinkler på plejen af ældre i det fler
kulturelle samfund.
19.45 Refleksion i grupper og fælles debat.
20.15 - 20.30 Afslutning.

Adjunkt ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.
Hjemmesygeplejerske i
Gellerup i seks år (2003
- 2009). Interessen for og
erfaringen med etniske minoriteters sundhed
førte i 2009 til, at Karen Bro Aaen var med
til at starte SundhedsCenter Aarhus Vest, der
er et differentieret tilbud til etniske minori
teter.
Prisen for dagen er 100 kr., som går til beta
ling af mad og kaffe.
Tilmelding med navn, adresse, e-mail og
telefonnummer senest 16. august til kirkekon
toret ved Simon Peters Kirke på flni@km.dk
eller telefon 75 53 87 12.
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Musik i kirken

Anmeldelse af filmen
”Hævnen”

Ved organist Ejvind Amorsen

Ved Flemming Holm, leder af Cafe Paraplyen i Kolding
Tirsdage kl. 14.30 – 16.15.

Vi tør hvor andre tier!
Hold hovedet koldt og stemmen varm!
Her i Simon Peters Kirke ”tør vi altså også”.
Vi tør helt enkelt springe op og falde ned på,
at sommeren er over os, og fortsætter uhin
dret med vore sangeftermiddage alle tirsdage
kl. 14.30 – 16.15 i både juni, juli og august*
måneder.
Vi tør også at synge med hvert vores næb.
Det handler ikke om at kunne, men om at
ville og have det rart.
Fortrinsvis er det højskolesangbogen, der
synges efter, men Annelise Kaasgaard,
pianist og organist, sidder ved tangenterne
og akkompagnerer til ”næsten alt mellem
himmel og jord”. Vi giver os tid til en kop
kaffe og en småkage undervejs, og DU er
velkommen!
*16. august undtaget
Tirsdag den 14. juni kl. 19.30

Sommerkoncert med royale
toner … og lokale kræfter
Hvordan lyder det mon, når firsindstyve
slaver kommer marcherende med diamant
fyldte kurve på hovedet? Ja, er du til fest og
farverig musik, så kan du opleve et bud fra
Händels hånd i form af ”Dronning Sabas an
komst” fra operaen Salomon. Dette og meget
mere er på programmet, når vi byder velkom
men til sommerkoncert i Simon Peters Kirke.
Temaet er indledningsvis forår, forårssange,
fællessalmer og svensk folkemusik. Senere
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Annelise Kaasgaard

”stiger temperaturen” med bl.a. musik af
komponisten Prætorius sluttende højsom
merligt med barokkens store mestre Bach og
Händel.
Lig den danske sommer spædes der op med
vådt og tørt undervejs – et glas vin og en
hyggelig snak med publikum og de med
virkende: Ingrid Garnæs med blokfløjte
ensemble, guitarist Søren Bødker Madsen og
organist Annelise Kaasgaard.
Der er fri entre – alle er meget velkomne.
Tirsdag den 16. august kl. 14.30-16.30

Henrik Ibsens skuespil Per Gynt
Ved Annelise Kaasgaard og Arne Corydon
At læse digte og skuespil, ja, litteratur i det
hele taget, har altid været del af Arne Cory
dons liv. At spille klaver og orgel har alle
dage været del af Annelise Kaasgaards liv.
Denne eftermiddag forener de to deres fælles
interesse og lidenskab for at åbne vi andres
øjne og ører for Henrik Ibsens skuespil ”Per
Gynt”. Arne fortæller om skuespillet og de
eksistentielle temaer, der knytter sig til det.
Annelise spiller og lader os høre nogle af de
elskede sange og musikstykker, mange af os
kender fra ”Per
Gynt”. Vel
kommen til en
tankevækkende
og musikalsk
eftermiddag!
Musik- og sogne
eftermiddagsudvalget

Redaktionen har bedt Flemming
Holm anmelde ”Hævnen” som
et bud på en god film i sommerferien, der med fordel kan ses
mere end én gang. Filmen rejser
spørgsmålet om, hvordan vi skal
forholde os til vold: Vende den
anden kind til eller give igen med
samme mønt?
Afrika og Danmark
Den første scene i den oscartildelte film
”Hævnen” er en flygtningelejr i et forblæst
ørkenlandskab i Afrika, hvor volden og
døden lurer bag hegnet. Næste scene er
en begravelse i Danmark. Overgangen fra
de legende børn med en bold som eneste
adspredelse – til de vandkæmmede og stive
jakkesæt er voldsom. Volden og aggressio
nerne findes dog begge steder, viser det sig,
og filmens fokus er, hvad disse konflikter
afføder.

Gammel eller Ny Testamente
Den mandlige hovedperson, Anton, spil
let af Mikael Persbrandt (kendt for sin rolle
som den kuldslåede kriminalbetjent Gunvald
Larsson i den svenske krimiserie ”Beck”) er
katalysatoren mellem de to verdener. Men
den måde han vælger at forholde sig til vol
den på, udmønter sig forskelligt. Som i den
radikale, ja nærmest absurde fordring i Det
Nye Testamente vender han bogstaveligt talt
den anden kind til i mødet med volden i Dan
mark (– de lussinger havde Gunvald Lars

son med garanti ikke fundet sig i!). I Afrika
vælger Anton, hårdt presset, i mødet at agere
ud fra det gammeltestamentelige princip: øje
for øje, tand for tand.

Børns og voksnes verden
Undersøgelsen af voldens konsekvenser i de
voksnes verden udspilles parallelt i børnenes
verden, i det tætte venskab mellem de to
børn, hvor man, lig blodsbrødre, presses til
at gøre ting og gå længere, end man egentlig
er villig til, fordi man har brug for at blive
fastholdt i de sociale relationer. Det er et
tema, vi tidligere – og mere troværdigt – har
set udfoldet i Bille Augusts film ”Zappa” fra
80’erne. Ind imellem kan man i ”Hævnen”
fornemme den voksne intention, som ligger
til grund for børnenes replikker. Taler børn
virkelig sådan i dag?

Teori og praksis
Men filmens dilemmaer er jo eviggyldige og
for mig er filmens morale: I den akademiske
eller pædagogiske diskussion omkring vol
den og dens afarter ved vi godt, hvordan vi
skal agere til efterfølgelse. I det virkelige liv
– med kniven på struben – er alle muligheder
åbne, på godt og ondt.
”Hævnen”,
Instruktør Su
sanne Bier
DVD kr. 180
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En bryllupsdag
Ved en af forårets konfirmander Maria Lass Jensen

Kirkegårdsvandring
23. august kl. 19.00
Interview med Annelise og Arne Corydon

Sommertid er bryllupstid. Ikke
alle oplever at deltage i sin fars
bryllup to måneder før sin egen
konfirmation. Det gjorde imidlertid Maria, der hermed fortæller:
Glædelig dag
En dag med bryllup er en glædelig dag. Det
var det i hvert fald den 12. marts i Kauslunde
på Fyn, da min far og hans forlovede Tina
skulle giftes. Man kunne nemt se på gom
men, at han var spændt og havde glædet sig.
Det var en meget speciel dag for både ham
og bruden. Kirken, de skulle vies i, var Kaus
lunde Kirke, en smuk hvid kirke i en lille
by lidt udenfor Middelfart. Og helt klædt på
med Ja/Nej manchetknapper var gommen
klar oppe ved alteret og med forloveren, en
gammel ven, ved sin side.

Rørende øjeblik
En ting, jeg aldrig vil glemme efter den dag,
var min fars ansigtsudtryk. Det udstrålede li
gefrem lykke, da bruden, klædt
i en smuk hvid kjole, blev ført
op ad gulvet af hendes far.
På hende kunne man også se
den glæde, som var så stor på
denne dag. Man kunne nemt se,
at dette var en god beslutning
for dem begge. Beslutningen
om at følge hinanden gennem
tiden. I medgang og modgang.
På bænkerækkerne ved siden af, hvor jeg
sad, kunne jeg se min nye ”bonus”familie.
Brudens søstre og datter var meget rørte over
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denne sammenføring. Det var jeg også selv.
Jeg føler mig heldig, at min far har fundet så
fantastisk en kone. Så rar og elskværdig.

Vielsen
Præsten bad parret om at komme op til
alteret for at sige de traditionelle ord, som er
en del af vielsesritualet. Ringene, som blev
givet, var meget smukke. Mens brudeparret
knælede foran præsten, fangede jeg min nye
”bonus”søsters blik og vi udvekslede et smil.
Der var blevet lagt meget arbejde i brylluppet
og det var rart, at vi nu så det bære frugt.

Friste med ris?
Til slut skulle min far selv føre sin nye kone
ud af kirken. Udenfor ventede nogle af Tinas
arbejdskollegaer med gulvmopper, som de
holdt oppe over hovederne, så det dannede
en gang. Da alle var ude, kunne risstormen
begynde. Der var nok alt fra grødris til
basmatiris. Og selvfølgelig, som den dejlige
datter jeg nu er, skulle min far jo have ris ned
af nakken. Udenfor ventede den bil, som min
far og nye papmor skulle køres ud til festen i.
Alt gik som planlagt og som ventet.

Traditionen tro er der guidet
rundvisning på Nordre kirkegård
også denne sensommer.
Info om 23. august
Efter kirkegårdsvandringen er der en kort
andagt i kapellet efterfulgt af en lille for
friskning. Tilmelding: På telefon 75 50 78
70 eller på e-mail: info@koldingkirkegaarde
senest dagen før.

Velplejet kirkegård
Redaktionen har talt med Arne Corydon, der
i mange år selv har virket som kirkegårdsle
der. Arne har nu en grav at pleje på Nordre
Kirkegård og siger: ”Det er en kirkegård, der
er meget pænt holdt. Man kan virkelig se,
hvordan der er folk, der går og tager hånd
om det hele der oppe. Selvom det er en stor
kirkegård er den trods alt overskuelig og et
dejligt, fredeligt sted at gå en tur sammen.”

navn. Så kan man tage børn eller børnebørn
med på kirkegården og sådan en tur kan blive
anledning til et spørgsmål eller en snak, man
ellers ikke fik.”

Minde-steder
Annelise Corydon fortæller om, hvordan hun
som barn syntes, det var trist at gå på kirke
gården. ”For dengang talte man ikke med
børn om dét med døden. ’Børn sku’ skånes’,
mente man, og den tankegang resulterede
i, at jeg var 30 år, før jeg var med til min
første begravelse. Som årene er gået, har jeg
fået det bedre med kirkegården. Jo ældre vi
bliver, jo flere er der jo også, som vi kender
der. Men det vigtigste mindested behøver
ikke altid at være et konkret sted. Det kan
ikke mindst være ting eller tanker, vi knytter
til vore kære døde.”

Et sted at gå til
Arne Corydon har mødt utallige sørgende
og efterladte. Han har også mødt mange
ældre, der har talt for at lade sig begrave
i den anonyme fællesplæne med ord som:
”Mig skal ingen have bøvl af. Der kommer
alligevel ingen og ser til mig, når jeg er død.”
Men det synspunkt er Arne uenig i: ”For jeg
har set det gang på gang, hvor vigtigt det
er ikke mindst for børn og unge at have et
sted at kunne gå til og sige: ’Her ligger han
eller hun’. Det er ikke vigtigt, om det er et
prangende sted. Men det er vigtigt, at der
er et enkelt monument, stort eller lille, med
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Stille meditative
Bibellæse-aftener

Krucifikset – tabt og fundet
Ved sognepræst Birgitte Molin

Ved Lene Vinkel

Henover sommeren fortsætter
aftenerne med fælles læsning
af søndagens evangelium. Den
åbne gruppe mødes den 22. juni,
17. august, 14. september, 25.
oktober og 22. november. Aftenerne ledes af sognepræst Birgitte Molin, og hun har bedt en af
deltagerne fortælle om, hvordan
hun oplever disse aftener. Lene
Vinkel får hermed ordet:
Levende lys og musik
Når jeg på Simon Peters Kirkes hjemmeside
giver udtryk for at: ”Hér er plads til for
dybelse, ånd og stilhed”, ja, så er det især
”Meditativ Bibellæsning”, jeg tænker på. Vi
samles stille i kirkerummet, der er oplyst af
levende lys. Stille musik lyder. Her sidder vi
en stund og prøver at ”geare ned” sammen
og alligevel hver for sig.

Læsning og stilhed
I præsteværelset læses den kommende søn
dags evangelietekst og der er tid til personlig
eftertanke - fordybelse. I stilhed lever man
sig ind i evangelieteksten ved at forestille
sig, at man selv befinder sig dér – i situatio
nen. Prøver at fornemme stedet, stemningen,
lydene, lugtene og personerne – alt hvad
der sker. Udfordringen er at udvælge sig ét
bestemt sted i teksten, som ligesom ”træk
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ker” i én. Gennemtænke: ”Hvad vil dette sted
mig - lige netop nu”. Dét enkelte sted, bliver
nærmest som en ”dør” eller ”port” ind i tek
sten, så den ”lukker sig op” for mig. Derfor
billedet af porten på denne side.

Samtale
Når stilheden brydes, deler vi ”steder” med
hinanden. Efterfølgende er samtalen mere fri
og vi kan spørge ind til noget, en anden har
sagt – eller måske inddrage dele af teksten,
vi ikke har berørt. Denne samtale syntes jeg
er utrolig givende – andre mennesker sidder
hér og har måske tros-erfaringer, der ligner
mine egne, eller måske helt andre erfaringer,
som de deler ud af. Måske får jeg hjælp til at
læse bibelteksten på en ny måde, eller måske
får jeg hjælp til at se, hvor nærværende
teksten kan være. Måske er den skrevet i et
sprog, som jeg har brug for andres hjælp til
at forstå. Så er det, jeg kan opleve, at ”det
hele bliver så stort” - og det virkelig må være
Guds Hellige Ånd, der er til stede.

Salme, Fadervor og Velsignelse
Den sidste halve time tilbringer vi i kirke
rummet med sang, stilhed, Fadervor og Den
Keltiske Velsignelsesbøn . Vi forlader kirken
i stilhed. Det er
nogle af disse
oplevelser, der
ligger bag, når jeg
på kirkens hjem
meside skriver, at
”Hér er plads til
fordybelse, ånd
og stilhed”.

Forsvundet

Ramponeret

”Hvor er det krucifiks, du snakker om?”
spurgte en flok konfirmander fra Munke
vængets skole og Dyrehaveskolen en tidlig
morgen først i februar. De var i gang med
et ”kirke-løb” rundt i alle kroge af kirken,
hvor de undervejs skulle svare på en mængde
spørgsmål. Nu var de så nået til H.C. Ervalds
krucifiks bag søjlerne inde under kirkens
pulpitur. Jeg skulle lige til at pege derhen,
men blev stille. Der var ikke noget krucifiks.
Krucifikset var væk.

I Simon Peters Kirkes såkaldte præsteværelse
hænger derfor nu det genfundne krucifiks.
Både korset og Jesus er slemt ramponeret
og med påtegninger af sort tusch. Et enkelt
ord på Jesu venstre arm er dog ikke til at
tage fejl af: ”Undskyld”, står der. På sin egen
utilsigtede måde fortæller det ramponerede
krucifiks nu om den kristne Gud: En Gud, der
ikke holder sig for fin til verden. En Gud, der
ydmyger sig og bliver menneske for at være
sammen med os midt i vore nederlag og svigt.
Når Guds barmhjertigheds lys falder ind over
os, får vi oprejsning igen og igen. Når vi siger
”undskyld”, siger han ”tilgiv dem”.

Genfundet
Sådan gik det, at tre uger i februar var Si
mon Peters Kirkes krucifiks på en gådefuld
rejse. Ingen ved, hvem der fik den underlige
indskydelse at tage krucifikset ned af kirkens
væg og tage det med sig. Det eneste, vi ved,
er, at det blev fundet igen. Mads Christensen
(på kirkebladets forside) var ude at gå tur
langs fjorden og fandt dér krucifikset liggen
de på en cement-forhøjning. ”Det var, som
om vedkommende havde ønsket, at det skulle
findes”, fortalte Mads. Han gik tilbage igen
for at lede en ekstra gang efter krucifiksets
tabte arm, men uden held.

Ny begyndelse
Sådan minder det ramponerede krucifiks os
om, at Guds nåde er ny over os hver morgen.
Det samme gør ethvert krucifiks til enhver
tid – også det nye krucifiks, der en dag i
marts kunne hænges op på kirkens væg tak
ket være en gave fra afdøde H.C. Ervalds
søn, Finn Ervald. Nu ser væggen bag søjler
ne under kirkens pulpitur igen hjemmevant
ud – smykket med kristendommens ypperste
tegn til liv og håb.
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At få teksten til at åbne sig for én…
Kirketjener Holger Møberg ophænger kirkens nye krucifiks.

Gudstjenester kl. 10.30

Simon Peters Kirke – en åben kirke

– hvor andet tidspunkt ikke er anført
Kirkecaféen er åben hver søndag efter gudstjenesten

Besøg kirken på Islandsvej 12, 6000 Kolding
eller kirkens hjemmeside på www.simonpeterskirke.dk

Juni

Kordegne/personregisterførere

Torsdag 2.
Søndag 5.
Sunday 5th
Søndag 12.
Mandag 13.
Søndag 19.
Søndag 26.

Kristi Himmelfartsdag. Konfirmation
Om at vidne om Jesus
Church Service in English at 1 p.m.
Pinsedag
2. Pinsedag. Provstiets fælles friluftsgudstjeneste. Se side 4
Familiegudstjeneste, hvor juniorkonfirmanderne medvirker
Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder

MM
MM
MM
BM

Det store gæstebud
Church Service in English at 1 p.m.
Jesu fællesskab med syndere
Vær barmhjertige
Simon Peters fiskefangst
Aftengudstjeneste kl. 19.00

MM
MM
MM
MM
BM
BM

BM
BM

Juli
Søndag 3.
Sunday 3rd
Søndag 10.
Søndag 17.
Søndag 24.
Søndag 31.

August
Søndag 7.
Sunday 7th
Søndag 14.
Søndag 21.
Søndag 28.

Jesus besøger tolderen Zakæus
Church Service in English at 1 p.m.
Det gode træ kendes på sine frugter
Lignelsen om den uærlige godsforvalter
Guds hus skal være et bedehus

BM
EP
MM
BM
BM

September
Søndag 4.
Sunday 4th

Høstgudstjeneste, buffet og koncert. Se side 2
No English Church Service

BM: Birgitte Molin MM: Michael Markussen EP: Elizabeth Padillo

Taxatransport til gudstjenesten:
Kan bestilles på telefon 75 52 15 00 indtil senest kl. 9.00 på helligdagen.
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MM

Flemming Nissen
E-mail: flni@km.dk
Anne-Vibeke Enné Bæk
E-mail: aveb@km.dk
Telefon 75 53 87 12
Træffes i kirkekontorets åbningstider:
Mandag-torsdag....... kl. 09.30-13.00
Torsdag tillige.......... kl. 16.00-18.00
Fredag...................... kl. 10.00-12.00

Tværkulturel sognemedhjælper
i Kolding Provsti
Elizabeth Padillo Olesen
Telefon: 43 53 53 49 eller 30 45 04 14
E-mail: bethpadillo5@gmail.com

Menighedsrådets formand
Tove Møller, Hospitalsgade 41, 6000 Kolding
Telefon: 75 50 48 92. E-mail: tove@tovem.dk

Sognepræster
Michael Markussen
Islandsvej 14, 6000 Kolding
Telefon: 75 52 50 61
E-mail: mima@km.dk
Træffes efter aftale undtagen mandag
Birgitte Molin
Gøhlmannsvej 92, 6000 Kolding
Telefon: 75 52 38 38
E-mail: bimo@km.dk
Træffes efter aftale undtagen fredag

Organist
Ejvind Amorsen
Telefon: 61 40 40 35
E-mail: organist@amorsen.info
Træffes efter aftale undtagen mandag

Kirketjenere
Jørgen Pedersen
Holger Møberg
Telefon: 40 15 55 65
E-mail: jsen@km.dk
Træffes alle hverdage kl. 8-15

Dåb
Henvendelse til kirkekontoret.

Konfirmation
Se kirkens hjemmeside.

Vielse
Henvendelse til den præst, hvis medvirken
ønskes.

Begravelse
Henvendelse til den bedemand, man ønsker
at gøre brug af.

Kirkebladet
Kirkebladet er trykt på miljøvenligt, CO2
neutralt papir med miljørigtige farver og udgi
ves af Simon Peters Sogns menighedsråd.
Ansvarshavende: Sognepræsterne
Redaktion: Kommunikationsudvalget
Layout: info@mariannejespersen.dk
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