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Bjarne Koldkur Pedersen
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1. søndag efter påske
Fra en konﬁrmationsprædiken, der fortæller om tvivleren Thomas, der vil se beviser
på, at Jesus er opstanden, førend han vil tro
det.
Det vil jeg se, før jeg tror det! Det er et meget
brugt udtryk: Nu skal jeg nok sidde stille, siger den urolige elev, der har fået 27 bebrejdelser i forvejen. Ja, det vil jeg se, før jeg tror
det, siger læreren, underforstået: det vil aldrig ske. - - Du får sikkert mindst 25.000 i konﬁrmationsgave fra tante Olga i Lundfod. - Ja tak,
det vil jeg se, før jeg tror det. Underforstået:
Hun giver et par hjemmestrikkede sokker. - Til sommer får du en kæreste, som alle de andre
piger i klassen vil misunde dig! - Hvad siger
man så: Det lyder da godt, men jeg vil se det,
før jeg tror det.
Man kunne ﬁnde på mange andre spændende eksempler, men fælles for dem alle er,
at det i virkeligheden er noget vrøvl at sige:
Jeg vil se det, før jeg tror det! Når først man har
set det, behøver man ikke jo tro længere.
Troen hører til det, man ikke kan se og ikke
føre bevis for.
Det kan godt minde om at tippe. Hvis
man vidste, hvordan det ville gå i alle kampene i weekenden, så var der jo ikke noget
spille om. Alle ville vinde, og tipstjenesten
kunne lukke og slukke; og det kunne vi andre også. Der ville jo så for øvrigt heller ikke
være noget ved at se fodbold, hvis resultatet
var givet på forhånd.
Der er masser af ting her i livet, som man
må overlade til troen: Man ved aldrig om
man får et lykkeligt ægteskab, når man gifter sig. Man ved ikke, om man kommer på
den rette hylde, når man uddanner sig. Man
ved ikke, om ens bedste ven er til at stole på,
når det kommer til stykket. Man ved ikke
om det bliver regnvejr den dag, man skal
konﬁrmeres.
Sommetider synes man, det er rigtig irri-

terende, at livet er sådan indrettet. Man vil
gerne have situationen under kontrol. Man
vil gerne være sikker på, hvordan det vil gå
i fremtiden. Ikke al den tro. Ikke alt det håb.
Ikke al den usikkerhed. Men hvis man pludselig vinder i lotto, så gør det ikke så meget
med livets overraskelser. Hvis livet ikke indeholdt en hel masse, som vi kun kunne
håbe på eller tro på, så ville livet være en
temmelig kedsommelig affære.
Det er let nok at stå og sige disse ting; men
det er ofte svært at leve med dem. Der er jo
ting, man aldrig bliver helt klar over. Det
gælder ikke mindst alt det med Gud. Det
kan man aldrig blive færdig med, fordi man
ikke kan få noget at se. Man kan ikke få nogen beviser. For femhundrede år siden var
mennesker ikke i tvivl om, at Gud var til;
men så kunne de komme i tvivl om, hvordan
Gud så på dem. Om de nu var gode nok og
fromme nok og alle den slags ting. Spørgsmålet kunne drive dem til fortvivlelse.
Nu om dage er vi mennesker ikke uden
videre sikre på, at Gud er til. Alle beviser peger på det modsatte; dog ikke sådan at det
ligefrem er muligt at bevise, at Gud ikke er
til, selvom nogen vil påstå det. Endnu værre
bliver det med hensyn til Jesus. Er han virkelig Guds søn? Kunne han virkelig helbrede mennesker? Opstod han virkelig fra
de døde?
Der ﬁndes ingen beviser for eller imod.
Det eneste, der kunne ligne en slags bevis,
er, at kirken er til. At der altså igennem de
sidste knap totusind år har været en masse
mennesker, der har troet på Jesus Kristus.
Det løber op i milliarder. Men det er et skidt
bevis, for kirken består kun af mennesker,
der tror; og så er vi lige vidt.
Den Thomas, vi hører om 1. søndag efter
påske, nægter at tro. Han vil se, før han tror.
Han er oven i købet en af Jesu disciple. Det
er klart nok: Det hjælper ikke at have kendt
Jesus personligt og hørt ham tale og set ham

3

helbrede mennesker. Det beviser intet som
helst. Slet ikke hvis man også har set ham
hænge på korset som en forbryder. Jeg vil se
beviser, skriger Thomas helt hysterisk. Han
er bange. Han vil ikke risikere at blive snydt
en gang til. Da han så Jesus hænge på korset, havde han følt sig snydt. Ikke en gang
til. Jeg vil selv se ham, - med naglegabene i hænderne og såret i siden. Ja, ikke nok med det, jeg vil
røre ved ham. Stikke ﬁngrene i sårene.
Så brutalt og uværdigt taler kun en mand,
der er trængt op i en krog. Det er tvivlen, der
har presset ham der op. Og han kan ikke
komme ud af den krog, for enten må han
have et bevis, eller også må han på en eller
anden forunderlig måde komme til at tro.
Her hører vi så, hvordan Jesus pludselig står
foran ham og siger til ham: Vær ikke vantro,
men troende.
Det er en hilsen til alle os, der ikke får den
chance, som Thomas ﬁk. Salige er de, som ikke
har set og dog tror. Det betyder, at vi skal leve
på troen, ikke på beviserne. Og det er meget
bedre med troen, for beviserne er altid så underligt uklare. De kan bevise både det ene og
det andet. Det kender vi jo fra retssager og
fra krimier. Selv de beviser, der ser soleklare
ud, kan ved nærmere undersøgelse vise sig
at være falske. Selv mange år efter kan sandheden komme for en dag, og man løslader
den dømte med en større erstatning.
Beviser er slet ikke så sikre og sande, som
vi tror. Det er troen derimod. Det ligger i
selve dens væsen. Enten tror man, og så kan
syv vilde heste ikke få een fra det, man tror.
Eller også tror man ikke, også hjælper alverdens beviser ikke. Det er derfor, Jesus siger,
at de, der tror uden at have set, er salige. De
har nemlig overgivet sig. De er kommet til
det punkt, hvor de har indset, at det, som de
har hørt om Jesus og hans ord og gerninger
og hans død og opstandelse står til troende.
Det betyder ikke, at man aldrig kan
komme i tvivl igen. Det kan man sagtens,

4

men lige i det øjeblik, hvor troen besøger en,
er man bare lykkelig, fordi man har måttet
overgive sig. Igen kan vi sammenligne det
med to mennesker, der elsker hinanden. Enten tror man på den andens kærlighed, eller
også gør man det ikke. Hvis der er den
mindste tvivl, så gnaver den i en hele tiden;
og man søger efter beviser på den andens
kærlighed uden at kunne få det. Men så siger den anden et ord, eller giver en en omfavnelse og et kys; og pist er al tvivl borte,
og man er salig, som Jesus kaldte det. Det vil
sige totalt opslugt af troens vished.
Thomas har tilnavnet Didymus. Det betyder tvilling. Han har altså en tvillingebror eller søster. Faktisk har han mange; og en hel
del af dem er i kirke hver søndag. Vi ligner
ham til forveksling. Ikke i udseende, men i
sind og i væremåde. Det er så svært at tro;
og det er nærmest umuligt at gøre noget
selv. Troen skal komme over en. Men den
kommer dog ikke ud af den blå luft. Der skal
siges noget til een, for at man kan komme til
at tro. Og da det her drejer sig om Kristus, så
er det ham selv der skal sige det, - eller Gud.
Det er derfor vi har kirker og gudstjenester. Det er normalt her, det foregår. Det er
her Gud og hans søn Jesus Kristus kommer
til orde. Det er her, man kan håbe på, at troen
kommer over en. Måske ikke hver gang.
Måske heller ikke med et ordentlig brag. Det
kan være, det sniger sig ind ligeså stille, og
så ligger det og simrer i en sind.
Men det er vigtigt, at troen ﬁndes. Det er
den, der skal fortælle en, hvorfor man lever,
når alt bliver tomt og stille omkring en. Det
er den, der skal hjælpe en videre, når man
ikke selv kan ﬁnde vej. Det er den, der kan
åbne ens øjne, så man igen får øje på, hvor
smukt og dejligt og spændende og udfordrende livet er. Det er første og fremmest
troen, der igen og igen kan minde os om, at
vi er Guds børn, uanset om alle andre har
vendt os ryggen. At få det at vide igen og

igen kaldes at blive konﬁrmeret, så på den
måde bliver vi faktisk alle sammen konﬁrmeret hver gang, vi hører vor Herres Ord til
os
Ja, sandheds Ånd! forvis os på, at også vi er af
Gud Faders små! Da er sorgen slukket, da er perlen fundet, Paradis oplukket, døden overvundet.
Herre, hør vor bøn!

er prægst af festlige toner, og der er mulighd
for efter koncerten at mødes over en forfriskning.
HUSK: Der kører kirkebil til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer. Hvad enten
det er i Grinderslev, Grønning, eller Thise.
Man bliver hentet og bragt på bopælen.
Tlf: 97596236 eller 40114775

Flot optakt til Byfesten i Breum
SIDEN SIDST
I Grinderslev kirke torsdag
den 14. juni kl. 19.30
Midtvest Pigekor udgår fra Den Jyske Sangskole i Herning, hvor også Herning kirkes
drengekor er tilknyttet.
Pigekoret, som udgøres af af ca. 35 piger i
alderen 12-21, ledes af Dorte Bille, og det
kendetegnes ved at kombinere korsang og
bevægelse og koreograﬁ (korets faste koreograf er den hollandske danser Pandora van
Proosdij), så grænserne for kormusik udfordres. Koncerten vil derfor være en oplevelse
både for øret og for øjet! Det kan kun blive
en særlig oplevelse i vores lokale kirke med
dens enestående rum og akustik. En ﬂot
åbning til festlige dage i Breum.
Der stilles store krav til de talentfulde sangere i koret, udover to ugentlige korprøver
modtager de undervisning i solosang og
hørelære og spiller på et instrument. Hvert
år i august opsøges sangtalenter på områdets folkeskoler, ambitionen er at udvikle
korsang på et højt niveau -i et nyskabende
kormiljø. Via et forskolekor (8-9 år) og et juniorkor (10-12 år) dannes en musikalsk fødekæde, som sammen med Midtvest Pigekor tæller 110 piger.
Koncertrejser i ind- og udland er en del af
korets høje aktivitetsniveau, - vi skal til aftenens koncert høre en del af programmet til
en forestående koncertrejse til Frankrig.
Grib chancen for at høre og opleve unge
stemmer i bevægelse, - koncertprogrammet

DØBTE
Grinderslev
18. marts: Søren Christian Henriksen
18. marts: Silas Ringsgart Just
8. april: Dicte Højland Thomsen
13. maj: Milla Skree Strøm
Thise
11. marts: Maiken Purup Andersen
27. maj: Kristine Højland Kousgaard
VIELSER
Grinderslev
Line Elmerdahl Bæk og Per Pedersen
DØDE
Grinderslev
26. marts: Inga Elisa Larsen
5. april: Birgit Poulsen Høgh
29. april: Ole Nielsen
Thise
11. maj: Anne Marie Toft Mikkelsen

Aktivitetsudvalgets arbejde
For 4 år siden sagde jeg ja til at være medlem af menighedsrådet. Det var med noget
skepsis, da foreningsarbejde ikke er min
stærke side, men på den anden side, så er
min holdning også, at alle må gøre en ind-
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sats for at vort samfund kan fungere, og ligeledes er jeg bevidst om, at det frivillige
arbejde har en stor betydning for lokalsamfundenes udvikling og for de tilbud der
er til borgerne.
Opgaverne i menighedsrådet bliver fordelt imellem medlemmerne og alle får en
rolle i ét af de forskellige udvalg.
Aktivitetsudvalget er det udvalg som er
sammensat på tværs af de 3 menighedsråd Grinderslev, Grønning og Thise.
Aktivitetsudvalgets arbejde er at få ideer,
planlægge og gennemføre forskellige arrangementer i de 3 sogne i løbet af kirkeåret.
Årets gang i aktivitetsudvalget er:
• Adventssang i de 3 kirker, hvor aktivitetsudvalget kommer med forslag til det
musikalske indslag i kirken. Her er menighedsrådene selv værter ved arrangementerne.
• Foredrag i januar i konﬁrmandstuen. En
ny ide som aktivitetsudvalget har praktiseret. Udover konﬁrmandundervisning, ville
vi gerne bruge det nye ﬂotte hus til kulturelle oplevelser for borgerne. Der har til alle
foredragene været fuldt hus.
• Forårskoncerter i de 3 kirker. Der har
været mange forskellige fantastiske musikoplevelser, hvor der også har været god opbakning til.
• I september, en eftermiddag i præstegården for seniorer. En gammel tradition,
som der værdsættes meget, og som altid er
med et spændende og sjovt foredrag, kaffe
og hyggelig snak blandt de fremmødte.
• Som et nyt tiltag har der i Grinderslev
kirke været evensong, også kaldet fyraftenssang. En eftermiddag kl. 16-17 med fortrinsvis oplæsning, musik og kordeltagelse. Tanken er, at man efter en travl dag, sætter sig i
kirken, nyder roen, lytter og synger.
• Der har én gang i løbet af perioden
været afholdt et arrangement, hvor vi ville
give specielt børnene en oplevelse i kirken.
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Der har været fokus på skolebørnene i de
små klasser samt børnehavebørn. En succes.
Det er noget som vi i aktivitetsudvalget
gerne vil arbejde mere med, og generelt
være bedre til, at skabe oplevelser som tiltrækker børnefamilierne - en udfordring for
det kommende udvalg.
Én af de hel store udfordringer for aktivitetsudvalget, har været, at gribe den bold
som det tidligere udvalg havde kastet i luften. At lave et stort arrangement sammen
med ﬂere foreninger i det 3 sogne- udfra den
ﬁlosoﬁ, at man gerne ville give borgerne også herude på landet - en spændende aften
med et kulturelt aktuelt emne, hvor vi er fælles om arbejdet og økonomien.
Den opgave syntes vi i aktivitetsudvalget
var så spændende, at vi inviterede de forskellige foreninger og mødets 1. gang i oktober 2009.
Formålet var, at skabe et sammenhold i
pastoratet og få en fælles oplevelse.
Der var stor optimisme blandt de fremmødte - Pensionistforeningen, Thise Borgerforening, Østsalling Familielaug, Breum
Borgerforening, Grønning beboerforening,
og Aktivitetsudvalget.
Fokus i et fælles arrangement skulle være
»igennem fælles indsats ønsker vi at sætte
vores lokalområde på landkortet, lytte til et
aktuelt emne, som har betydning for os hver
især, mødes i et fællesskab og få en god oplevelse«.
Foråret blev den årstid vi foretrak til vores 1. arrangement, både for at holde gang i
ideen og det første foredrag var med Georg
Metz over emnet »Ytringsfrihedens gradbøjninger«. Et højaktuelt emne i 2009.
Det blev et vellykket arrangement - borgene tog godt imod, og der var en god stemning blandt de fremmødte, som udtrykte
glæde over, at et sådant arrangement kunne
løbe af stablen i vores lokalområde.
Vi havde mod til at gentage et arrange-

ment igen til næste år i maj måned.
Her havde vi den fornøjelse, at høre
Brødrene Engelbrecht, med et foredrag der
hed »Krumspring, kraftspring og kolbøtter«. Igen blev det en succes, hvor deltagerantallet helt oversteg vores forventninger.
For 3 uger siden, d. 2. maj havde vi vores
3. arrangement på tværs, med Troels Kløvedal, hvor han tryllebandt 185 fremmødte
borgere i 2 timer med fortælling og billeder
fra hans sejladser, om Sydhavet og det moderne Kinas historie, økonomi og med en
masse danske relationer. En helt fantastisk
spændende aften, som der var mange positive tilkendegivelser til.
Det var en god ide, at foreninger gik sammen, borgerne har taget godt imod det. Det
giver energi og lyst i en arbejdsgruppe, når
ideerne realiseres og opleves som succes.
Det styrker sammenholdet i lokalområdet
og skærper interessen for arbejdet i menighedsrådets aktivitetsudvalg, når vi udover
arbejdet i kirken, også bevæger os i kulturelle sammenhænge i sognet.
Irene Skriver Formand for Aktivitetsudvalget.

tionelle seniormøde i præstegården. Senior
alder er jo et glidende begreb, så folk der
ikke har nået den alder endnu, er som sædvanlig mere end hjertelig velkommen.
Vi begynder traditionen tro med en lille
kort gudstjeneste i Grinderslev kirke kl.
14.00. Herefter er der kaffe og samvær i
præstegården.
Og så vil Rigmor Gade og Anna Nørgaard
i fortælling og sang berette om en af vores
store revykunstnere Liva Weels liv, karriere
og problemer.
Livas livshistorie kobles til fortælling om
starten af 19. hundredtallet, tyverne og trediverne - tiden om 2. verdenskrig og revyhistorier.
Ind imellem synger Rigmor Gade en halv
snes af Livas viser, bl.a. af Poul Henningsen,
og Anna Nørgaard spiller klaver.
Alle, der har hørt Rigmor Gade ved, at
hun er en gudsbenådet fortæller. Hun er i allerhøjeste grad i stand til at se det humoristiske i tilværelsen, men kan også med et
glimt i øjet se de lidt mørkere sider.
Alle er velkomne - uanset alder.
Der kører kirkebil: tlf.97596236/40114775

Familie gudstjeneste

Grinderslev menighedsråd afholder
orienterings - og opstillingsmøde i
præstegårdens konﬁrmandstue
onsdag den 12. sept. kl. 19.00.
Dagsorden:
1. menighedsrådets opgaver
2. arbejdet siden sidst valg (kort indlæg
ved Jens/Bent/Irene/Bjarne)
3. arbejdet næste periode (se omtale andet
sted i bladet)
4. regler for opstilling m.m.
5. evt.
I forlængelse af mødet vil der være mulighed for at lave en liste til menighedsrådsvalget.
På udvalgets vegne:
Sussi Stender / Irene Skriver/ Bjarne Pedersen

Søndag d. 24. juni er der familiegudstjeneste
i Grinderslev kirke kl. 10.15. Gudstjenesten
er kort og vil koncentrere sig om historie og
børnevenlige sange.
Kære forældre, bedsteforældre tag jeres
børn ved hånden og lad dem opleve kirkens
monumentale skønhed og de kristne fortællingers værdi.
Efter gudstjenesten er der sandwich,
sodavand og et glas hvidvin til alle.

Eftermiddagsmøde
torsdag den 6. september
Torsdag den 6. september er der vores tradi-
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Gudstjenesteliste
DATO

GRINDERSLEV GRØNNING

THISE

DAGENS NAVN

14/6

19.30 m. Midtvest Pigekor

17/6

-

-

10.15

2. s.e. Trinitatis

24/6

10.15 Fam

-

-

3. s.e. Trinitatis

1/7

-

9.00 OM

-

4. s.e. Trinitatis

8/7

-

-

16.00 TIM

5. s.e. Trinitatis

15/7

9.00 TIM

-

-

6. s.e. Trinitatis

22/7

10.15

-

-

7. s.e. Trinitatis

29/7

-

10.15

5/8

-

-

10.15

9. s.e. Trinitatis

12/8

9.00 OM

-

-

10. s.e. Trinitatis

19/8

-

-

10.15

11. s.e. Trinitatis

26/8

-

10.15

2/9

10.15

-

8/9

Lørdag 13.30
50-årskonﬁrmandgudstj.

8. s.e. Trinitatis

12. s.e. Trinitatis
-

13. s.e. Trinitatis

-

-

Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten

Skive Offset · Oddense · 97 58 12 11

Der kører kirkebil til alle gudstjenster. tlf: 97 59 62 36 / 40 11 47 75.
OM = Ove Mølgaard Christensen, Roslev - TIM = Toni Irgens-Møller, Jebjerg

