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Kan I huske dengang, de skulle have suppe på
Katholt? Der havde sikkert været fredeligt og
roligt hele formiddagen, suppehønen havde simret
sammen med urterne i den store suppegryde på
støbejernskomfuret, alt imens Ida og Emil havde
leget stilfærdigt sammen. Der havde været så
roligt og fredsommeligt i hele Lønneberg, men
vi ved jo nok, at det sjældent varede længe ad
gangen. Det var den dag det skete, det der med
suppeterrinen.
Endelig var suppen kogt færdig, hønen var taget
op og lå til afkøling på en tallerken. Den skulle
være hovedretten, men den nåede de vist aldrig
til den dag. Suppen blev klaret og tilsat boller,
nu skulle de spise. Emil var vild med suppe og
kunne slet ikke få nok, han måtte bare have det
hele med, sådan som han jo i det hele taget var
en nysgerrig dreng, der var umættelig på livet.
Den fine suppeterrin var kommet på bordet, og
da den var næsten tom, fik Emil lov at drikke
den sidste suppe direkte fra terrinen. Emil endte
med at tage suppeterrinen på hovedet, for rigtig
at få det hele med. Men hvad var nu det, han
kunne ikke få den af igen, hovedet sad ubehjælpeligt fast, lige meget hvor meget han sled og
slæbte i den, kunne han ikke få sit hoved ud
igen. Emils far tog resolut komfurkrogen for at
slå terrinen i stykker, men Emils mor nåede lige
at stoppe ham. Suppeterrinen var for kostbar til
at blive slået i stykker. Så Emil og hans far måtte
af sted til lægen i Mariannelund, det blev en lang
og ydmygende tur. På hele turen mødte de forbipasserende, der slog sig på lårene af grin over
det komiske syn af Emil og hans far. Det gjorde
Emils far mere og mere pinlig over situationen.
Emil selv så i det mindste ingen ting. Lægen fik
suppeterrinen af og de kunne køre hjem igen.
Minsandten om ikke Emil for anden gang stikker
hovedet i terrinen og sidder fast. Denne gang vil

Emils far spare dem for turen til Mariannelund
og ydmygelserne, så han slår terrinen i stykker.
Den blev vist siden klinket, men blev dog aldrig
som ny, men derimod et synligt bevis på barnet,
der sprængte suppeterrinen og rammerne.
Vi nærmer os hastigt julen igen. Den kirkelige højtid, hvor vi fejrer at Gud sprænger rammerne for vores forståelse af guddommeligt og
menneskeligt, tid og evighed, jord og himmel
og når Gud selv bliver menneske, som en af
os, i det lille barn i krybben julenat. I utallige
gengivelser kan vi i den kommende tid se krybbescenen opstillet, med den faste rollebesætning,
far Josef, mor Maria, hyrder, tre hellige konger
eller vismænd med gaver, engle, køer, får og
æsler, en stjerne, der lyser oven over det hele og
naturligvis en krybbe med et lille nyfødt barn i.
Jeg har i år ladet mig inspirere af det lille stykke
inventar nemlig krybben, som sjældent får så
megen opmærksomhed, den overskygges som
regel af indholdet, det lille Jesusbarn. Den krybbe, som Maria lægger sit barn i, i mangel af en
ordentlig vugge, er ret beset dyrenes fodertrug til
hø og hakkelse. Men denne særlige nat, julenat,
kommer der altså andet end hø og hakkelse i
truget, der kommer livets brød. Symbolikken
med Jesus i et fodertrug, i madskålen, er rammende, da Jesus siger om sig selv: ”Jeg er livets
brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte”.
Han er det himmelbrød, som vi spiser, når vi
deltager i gudstjenestens nadver, hvor vi forenes
med Gud.
Alt for længe havde menneskene måtte tage til
takke med hø og hakkelse, når det angik forholdet til de højere magter, og ladet sig spise af med
tomme kalorier og færdigretter fra ypperstepræsternes og de skriftkloges køkken. Julenat kom
der kød på bordet - og ordet. Guds kærlighed
viste sig at være mere end tomme ord, men blev
synliggjort i Jesus, når han med sine ord og
gerninger opløftede og berigede mennesker, satte

dem fri af egne og andres
domme til at handle menneskeligt. Den samme
virkning har ordene også i dag.
Barnet i suppeterrinen, Emil i Astrid Lindgrens
bøger, er på mange måder et billede på Jesus, når
han sprænger rammerne for, hvad man i følge
den gode smag kan tillade sig, når han f.eks.
giver al julemaden til de fattige, for de andre er
såmænd tykke nok.
Men hvordan julekrybben blev til en suppeterrin,
den beholder, der kunne rumme den himmelske
føde, fik jeg for et par år siden øjnene op for.
Tina, Andreas og jeg var på ferie i Rom. Midt
under vores ophold, gik der udbrud i en vulkan
på Island. Det betød, at al luftfartstrafik over
hele Europa blev lammet. Det gav os nogle ekstra dage i den evige stad, og vi fik lejlighed til
at se nogle flere kirker! - Deriblandt Vor Frue,
eller som de kalder den i Rom, Santa Maria
Maggiore. Her kunne man fremvise intet mindre
end Jesu krybbe. Nogle har i kirkens tidligste
tid, forstået symbolikken i krybben og bevaret
den som et relikvie, en hellig genstand. Hvordan
krybben så rent faktisk så ud, var ikke længere
muligt at se, for den var indesluttet i en overdådig
terrin-agtig genstand, i sølv og guld besat med
ædelsten, med en figur af det lille Jesusbarn liggende ovenpå.
Jeg tog et billede af det,
for tænk sig,
hvilken fantastisk historie
- om barnet i
suppeterrinen,
der blev en frelser for hele verden og føde til
evigt liv. Velbekomme og glædelig jul.
Sognepræst
Søren-Herluf Mohr Sørensen
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Kalenderen
1. søndag i advent
Søndag den 2. december

Adventskoncert med
Syngedrengene fra Assens
Sandholts Lyndelse kirke kl. 15.00
Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens har
eksisteret siden 1856 og er Danmarks ældste
drengekor. I mange år bestod koret af 12 drenge,
der blev udskiftet løbende, efterhånden som deres
stemmer gik i overgang. Drengenes opgave var
et være forsangere ved salmesangen i Vor Frue
Kirke, ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Siden 1970 har koret fungeret som et flerstemmigt kor. Korets nuværende dirigent er Finn
Pedersen, der siden 1999 har stået i spidsen
for koret.
Syngedrengene består i dag af 21 drengesopraner
i alderen 9-13 år og 15 unge mænd der, efter
stemmen har været i overgang, er fortsat med

4

at synge som herrestemmer. Koret drives efter
engelsk forbillede med de såkaldte kontratenorer
på alt-stemmen, dvs. mænd, der synger i falset.
Korets primære opgave er nu som før, at medvirke ved gudstjenesterne i kirken. Ved siden af
dette arbejde synger drengene mange koncerter
især rundt om på Fyn.
Ved koncerten i Sh. Lyndelse kirke vil Syngedrengene opføre en buket af de populære
engelske Christmas-carols, som klinger specielt
godt netop for drenge- og mandskor. Kendte
danske julesalmer i forskellige arrangementer
og julemotetter fra renæssancen vil også være
på programmet.
Efter koncerten inviterer menighedsrådet koret
og publikum til en hyggelig sammenkomst med
kaffe og den berømte lagkage i Sh. Lyndelses
forsamlingshus. Pris for kaffebord er 25 kr. Alle
er meget velkomne!

Kalenderen
Onsdag den 12. december
Julefrokost
Vester Hæsinge præstegård kl. 11.30
Julestuen vil i år begynde med en lille hyggelig
julefrokost. Menighedsrådet serverer en let frokost med efterfølgende kaffe og julegodter. Bagefter er der amerikansk lotteri med spændende
gevinster, og hvis I har lyst til at medbringe en
gave til lotteriet, også gerne hjemmelavet, vil den
blive modtaget med glæde. Prisen for frokost
incl. drikkevarer og kaffe er 40 kr.
Tilmelding til frokosten senest den 10. december
enten til Søren-Herluf Sørensen, tlf. 6263 1009
eller Ellen Pedersen, tlf. 6263 1706.

Kommende meninghedsrådsmøde
Vester Hæsinge præstegård kl. 19.00,
den 13. november 2012

Fredag den 18. januar
Fredagscafé
”Livet i - og efter
Jehovas Vidner”
ved Sonja Johansen
V. Hæsinge præstegård kl. 15.30 – 17.30
Sonja Johansen fortæller levende om sin tid i
mere end 40 år i Jehovas Vidner, og hvad det
indebar af personlige savn, da hun blev udstødt
i 2002. Hendes foredrag er bygget op om, hvad
Jehovas Vidner tror på, hendes eget liv i Jehovas
Vidner, om tiden efter udstødelsen, om det at
miste og om kampen for at blive et menneske
igen.
Alle er velkomne og der vil være mulighed for
at stille spørgsmål til Sonja Johansen efter foredraget, hvor man også kan købe vin og snacks
til 20 kr.

Søndag den 16. december
”Syng julen ind” med koret
Vester Hæsinge kirke kl. 15.00
”Blomstre som en rosengård”, ”Gør døren høj,
gør porten vid”, ”Velkommen igen, Guds engle
små”, ”Barn Jesus i en krybbe lå”, ”Julen har
bragt velsignet bud”,”Den yndigste rosen er
funden”.
Ja, listen er lang over de kendte og elskede
advents- og julesalmer, og de fleste har deres
helt egen favorit. Denne 3. søndag i advent bliver der rig lejlighed til at få sunget et udpluk
af juletidens salmeskat, når vi synger julen ind
og på denne måde forbereder den glade højtid.
Kirkekoret medvirker og hjælper fællessangen
på vej. Efterfølgende byder menighedsrådet på
gløgg og juleknas.

200-året for
Søren Kierkegaards fødsel
I 2013 er 200-året for filosof og teolog,
Søren Kierkegaards fødsel.
Dette vil blive markeret både i Danmark og
ude omkring i verden og selvfølgelig også hos
os. For tredje år i træk vil de fire pastorater:
Allested-Vejle, Sdr. Broby, V. Hæsinge-Sh.
Lyndelse og Jordløse-Håstrup arrangere en
studie- og foredragsrække. Denne gang med
introduktion til Søren Kierkegaards tanker og
tiden han levede i, den romantiske periode i
1800-tallet og hans betydning i 2013. Nærmere herom i næste nr. af kirkebladet og ved
annoncering.
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Kalenderen
Tirsdag den 29. januar
Konfirmationsforberedelse før og nu!
ved Søren-Herluf M. Sørensen
Vester Hæsinge præstegård kl. 13.00
OBS! TIDSPUNKTET
Dette eftermiddagsmøde står i konfirmationsforberedelsens tegn. I 1736 blev konfirmationen
indført i Danmark, og var i de første 150 år et
krav til alle unge mennesker, for at de kunne
få arbejde, blive gift og være en ordentlig samfundsborger. Konfirmationsforberedelsen har lige
fra begyndelsen haft til formål at indføre de unge
mennesker i den kristne børnelærdom. MetoPå billedet ses konfirmanderne fra 1952.
Første række fra venstre: Leila Nielsen, Kirsten
Hultquist, Birgit Roulund Nielsen, Eva Poulsen,
Harald Nordholm, Birthe Henny Hansen, Anna
Høj, Birthe Hansen, Birgit Madsen, Ingrid Andersen.
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derne har været talrige, fra stokkeslag, terperi
og udenadslære til te, kage og gruppearbejde.
Præsten vil give en introduktion til konfirmationen og dens historie, derefter skal vi sammen
afprøve nogle eksempler på konfirmationsundervisningen anno 2012-13. Tidspunktet er tidligere
end sædvanligt, og det skyldes at eftermiddagsmødet ligger oveni konfirmandernes undervisning – så det er både et eftermiddagsmøde og
konfirmationsforberedelse i ét. Og så skal der
naturligvis også være tid til erfaringsudveksling,
mellem tidligere konfirmander og vordende konfirmander, ligesom der vil være lejlighed til at
se eller gense gamle konfirmandbilleder fra præstegårdens arkiv, nogle vil måske ligefrem være
heldige at kunne genfinde sig selv! Kaffe 20 kr.
Anden række fra venstre: Keld Ploug, Frans
Rasmussen, Åge Juhl Christensen, Preben Nielsen, Jørgen Rasmussen, Arne Nielsen, Normann
Larsen, Kjeld Woulff, Mogens Markvardsen, Kurt
Nielsen, Hans Jensen, Niels Henning Aagård.

Kalenderen
Søndag den 3. februar
Musikgudstjeneste i lysets tegn
Sandholts Lyndelse kirke kl. 16.00
Kyndelmisse markeres også i år med en
musikgudstjeneste i lysets tegn.
Kyndelmisse kommer af ordet kertemesse eller
lysmesse, og i tiden før reformationen, da Danmark var katolsk, var det en kirkelig højtid,
hvor alle de vokslys, der skulle bruges i det
kommende år, blev indviet. Den 2. februar, som
er den nøjagtige dato for højtiden, falder 40
dage efter Jesu fødsel. Ifølge Moseloven blev en
kvinde regnet for uren 40 dage efter en fødsel,
og derfor blev Kyndelmisse også kaldt for Marias
renselsesfest, da Jomfru Maria igen måtte vise
sig i templet. Efter reformationen forsvandt Kyndelmisse som en egentlig helligdag, men Kyndelmisse – eller Kjørmes Knud (streng frost) – har
rødder i en folkelig tradition, hvor man fejrer,
at man nu er halvvejs igennem vinteren og kan
glæde sig over, at lyset herefter får mere magt.
Kyndelmisse er en god anledning til at takke Gud
fordi han har givet os lyset. Først på skabelsens
morgen og siden som det lys, der blev tændt, da
Jesus Kristus blev født julenat. Det vil vi gøre
ved denne musikgudstjeneste, hvor kirkerummet
er oplyst af levende lys, og kirkesanger Hanne
Rasmussen og organist Anette Haahr vil bidrage
med musikalske indslag undervejs.

Søndag den 10. februar
Fastelavnsgudstjeneste
Vester Hæsinge kirke kl. 11.00
Traditionen tro fejrer vi denne søndag fastelavn
med udklædning og tøndeslagning. Vi begynder
i kirken kl. 11.00 med en festlig gudstjeneste,
gerne udklædt og fortsætter derefter i X-huset
med tøndeslagning.

Torsdag den 14. februar
”Skæld ud
på Gud”
ved sogne- og
sygehuspræst
Preben Kok
Vester Hæsinge
præstegård kl. 19.30
”Alting kan blive bedre”, siger man med største
selvfølgelighed. Men det er ikke rigtigt. Meget
kan blive bedre – men det er ikke alting, der kan
blive bedre. Når sætningen så ikke blot afvises,
er det fordi den indeholder en tankegang, som
er blevet moderne. Vi vil gerne lade som om, vi
har magten over tingene og kan kontrollere dem.
Preben Kok vil imidlertid pege på, at når vi
fastholder, at vi er Guds børn, der har barneret i
forhold til vores far i himlen, så sættes den naturlige grænse for, hvor meget der kan forlanges
af os. I gamle dage blev denne grænse f. eks.
tydeliggjort med ordene: ”Og når min sjæl blev
af sin grublen træt, den hviled’ sig ved Fader
vor at bede”.
Når vi kan lægge det i Guds hånd, som vi ikke
selv kan magte, har vi den bedste medicin mod
stress og udbrændthed. Tankegangen er beskrevet med mange eksempler i Preben Koks bog:
”Skæld ud på Gud”.
Preben Kok er sognepræst i Engum kirke ved
Vejle og tillige sygehuspræst ved Vejle Sygehus. Han har skrevet flere artikler
om forholdet mellem psykologi
og tro. Desuden vil nogle kunne
huske ham som præst i DR2
udsendelserne ”Skriftestolen”
fra foråret 2008. Efter foredraget serveres kaffe og kage til 20
kr. - Alle er meget velkomne
til dette interessante foredrag!
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Gudstjenesteliste for november 2012 - februar 2013
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Dato

Vester Hæsinge kirke
23. s.e.trin.

9.00

A. Agersnap

18. november

24. s.e.trin.

15.00

Musikgudstjeneste

16.00

Musikgudstjeneste

25. november

Sidste s. i kirkeåret

14.00

K. Nebel

2. december

1. s. i advent

10.30 A

15.00

Adventskoncert

9. december

2. s. i advent

11.00

10.00 A

16. december

3. s. i advent

15.00

23. december

4. s. i advent

24. december

Juleaften

14.00

15.30

25. december

Juledag

9.30

10.30 A

26. december

2. Juledag

10.30 A

30. december

Julesøndag

1. januar

Nytårsdag

16.00

15.00

6. januar

Helligtrekonger

10.30 A

9.30

13. januar

1.s.e.h.3k.

9.30

10.30 A

20. januar

Sidste s.e.h.3k.

10.30 A

9.30

27. januar

Septuagesima

14.00

3. februar

Seksagesima

10. februar

Fastelavn

11.00

17. februar

1. s. i fasten

9.30

10.30 A

24. februar

2. s. i fasten

16.00

10.30 A

A= Altergang

Syng julen ind

10.30 A

P. Stengaard
16.00

Kyndelmisse

Børne- og Familiegudstjeneste
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