ENGUM SOGNS

KIRKEBLAD

KONFIRMANDUNDERVISNING I LOKALKENDSKAB
Konfirmandundervisningen for 6. klasse omfatter også kendskab til kirkens historie, hvorfor sognepræst
Inge Pilegaard i lighed med sidste år rettede kontakt til Lokalhistorisk Forening og Tirsbæk Gods for indslag
herom. Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbæk fortæller her om nogle af de spændende og skæbnetunge
beretninger, der ligger bag kirkens historiske tilknytning til Tirsbæk Gods. Historien om malkepigen
Maren Loss og kancelliråd Jørgen Hvass og kirkens inventar, om kirkeskibet / skoleskibet ”København”
og dets tragiske forlis - om kirkens gravkrypt og et gravmausoleum i Tirsbæk-skoven...
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KYSTLINJEN
I 1952 forsøgte svømmeren Florence Chadwick at
svømme 41 kilometer i åbent hav fra Catalina Island til
Californiens kyst. Efter 15 timer satte en tyk tåge ind.
Træt og uden længere at kende retningen fortsatte hun
alligevel en hel time, inden hun måtte give op. Da hun var
kommet op i ledsagebåden, gik det op for hende, at hun
var stoppet med at svømme kun 800 meter fra målet.
To måneder senere forsøgte hun igen. Selvom det var
tåget også denne gang lykkedes det hende at gennemføre. Da Florence blev spurgt, hvad der gjorde forskellen,
svarede hun: “Den første gang kunne jeg kun se tågen.
Den anden gang havde jeg et indre billede af kystlinjen,
mens jeg svømmede.”
Dette giver et fint billede af det kristne håb. For i kirken
smelter tid og evighed sammen. Nogengange er vi nødt
til for at kunne fortsætte gennem livets tåger, at have et

mentalt billede af den evige kystlinje, vi svømmer imod.
Vi har nemlig fået overleveret et fantastiske budskab,
der skal blive ved med at gives videre. Det er evangeliets
gode nyheder der altid lyder til alle mennesker. Det er
en tro på Guds kærlighed og nåde. Et håb om et evigt
fællesskab med Gud. Et levende håb om, at Gud stadig
er på færde i verden. En tro på at vi aldrig står alene
med vores liv.
Derfor giver det kristne håb, der begyndte en tidlig
påskemorgen for snart 2000 år siden os et klart billede,
der stråler af lyset fra evighedens kystlinine. Et billede
der kan holde gennem livets mange tåger, men på en
sådan måde, at vi stadig husker at svømme turen. Og
hjælper andre med også at svømme fremad.

Michael Berghof
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HVAD GØR VI, NÅR VÆRKTØJSKASSEN ER TOM?
Sådan spurgte en kvinde. Lægen havde sagt, at der ville
blive ved med at være flere behandlingsmuligheder og
noget at gøre. Men en dag var kassen tom.
Når vi bliver syge, når vi bliver bange, når Corona ryster
en hel verden, så kan vi rammes af frygten for, hvad vi
gør, når værktøjskassen er tom. Politikerne kan handle
og beslutte de nødvendige restriktioner. De professionelle kan gøre deres arbejde og tage vare på de syge.
Men hvad kan jeg gøre? Hvad kan kirken gøre?
Ja, lige nu kan vi end ikke holde gudstjeneste, men vi kan
stadigvæk formidle, hvad kirken har at sige til os i denne
ukendte situation. Og det kan enkelt sammenføjes i
følgende sætning: Kristendom er ikke løftet om fravær
af lidelse, men nærvær i lidelsen. Det er den norske
præst Per Arne Dahl, der har formuleret det sådan.
Han ved, hvad han taler om, for han var præst under
katastrofen på Utøya.
Helt fra jeg var ung præst, har jeg ofte mødt formuleringer fra en fængselscelle, på gaden, en sygestue eller
rundt om i hjemmene med indholdet: ”Jeg tror ikke på
Gud, fordi der er så meget ondt i verden”. ”Jeg
tror ikke længere, fordi dette skulle ramme os”.
I den sammenhæng er Per Arne Dahls ord trøsterige.
Kristendom er ikke løftet om fravær af lidelse, men
nærvær i lidelsen.
Den kristne Gud viser sig i mennesket Jesus. Det menneske, der ender med at dø på et kors langfredag, forladt af alle – selv af Gud. En sådan Gud kan selvsagt ikke
love os, at vi slipper for lidelse og mørke. Det er vores
livsvilkår. Det erfarer det meste af verden i disse uger.
Til gengæld lover Han, at være hos os i alt det, der sker.
Være hos os som løftet om følgeskab alle dage på de

gode og lyse, på de svære og sorgfulde, ja helt ned i
det dybeste mørke. Være hos os i de foldede hænders
bøn. Være os nær i de stærke bibelske beretninger, så
det er os og vore liv, de handler om. Være tilstede midt
i de menneskelige fælleskaber, der gives os.
Være hos os i salmernes stærke beskrivelser af menneskelivet og Guds nærvær deri.
For år tilbage sagde Johannes Møllehave, at et land
som Danmark næppe kunne blive fattigt med den salmeskat, vi har.
Vores læger kan ordinere medicin, og hvis jeg kunne
ordinere noget, så ville jeg ordinere en salme, fordi der
i salmerne findes ord, der er så trøstrige og livgivende,
at de - om ikke første gang, vi læser dem, så dog med
tiden - uundgåeligt sætter ord på det største i vores liv
– på det glædeligste, det sørgeligste; på angst, mørke
og død. - Og samtidigt giver os mod og håb til at leve
med det hele.
Salmerne er skrevet af mennesker som os. Mennesker,
der har levet, elsket og sloges. Som er ramt af krig og
ulykker, sygdomme og katastrofer. Mennesker, der har
lidt store tab og som har famlet efter mening og indhold.
Nogle af salmerne er sunget i generation efter generation. I dem har tusinder af mennesker fundet trøst
og håb før os. Andre er nye og skrevet af mennesker,
der lever nu og deler de samme livsvilkår. Derfor vil
der altid være salmer, der kan ramme os og det liv, vi
står midt i. Også i dag.
Så når værktøjskassen er tom, ligger salmebogen på
bunden af den. Her er et udvalg af salmer til håb og
trøst: DDS 636, 785, 21, 773, 658, 660, 787, 366, 192.
Inge Pilegaard

KONFIRMANDER PÅ WEEKEND
Lige inden Danmark lukkede for en tid, nåede konfirmanderne på weekend. Vi så alterudsmykningen,
glasmosaikkerne og den nye dør ind til Christianskirken i Fredericia. Alle dele lavet af kunstneren Bjørn
Nørgaard.
Vi besøgte Kirkens Korshærs Varmestue og de hjemløses gravsted. Vi lavede bål, så film og sov i Engum kirke
rundt om døbefonten. Søndag var vi med til gudstjeneste, inden vi skulle have samlet ind til Folkekirkens
Nødhjælp.

I stedet satte vi fokus gennem leg og aktiviteter på
etiske dilemmaer i hjælpearbejde og fokus på verdens
uretfærdighed. Alt sammen ud fra Per Krøis Kjærgaards
ord: ”Ja, du er selve lykkens smed for andre her på
dette sted”.
Så nu er konfirmanderne snart klar til deres konfirmation, der pga. corona virus er flyttet til søndag den 7.
juni kl. 10.00.
Inge Pilegaard
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ADRESSER

GUDSTJENESTER OG MØDER

Sognepræster
Inge Pilegaard Thomsen
Tlf. 3031 5960
ipt@km.dk

OBS FOR AFLYSNINGER, SE HJEMMESIDE OG DAGSPRESSE

Michael Berghof
Tlf. 9117 4060
mibe@km.dk

Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00 Fællesspisning i konfirmandlokalet
Kl. 19.00 Kort liturgisk gudstjeneste Inge Pilegaard Thomsen.

Graver/kirketjener
Tina Clemmensen
Johannes Gregersen
Tlf. 4249 5329
Kirkeværge
Arne Mølgaard
Østervang 22,
Assendrup,
Tlf. 2045 2658
Organistvikar
Jacob Becker-Christensen
Kontaktperson
Tove Mathiassen
Tlf. 4062 7784

APRIL
Palmesøndag den 5. april kl. 10.00 Familiegudstjeneste Michael Berghof
Afslutning med minikonfirmander ved Anne Louise Krogh

Langfredag den 10. april kl. 10.00 Gudstjeneste Henning Thomsen
Påskedag søndag den 12. april kl. 10.00 Gudstjeneste Michael Berghof
2. påskedag mandag den 13. april kl. 10.00
Gudstjeneste Inge Pilegaard Thomsen
Søndag den 19. april kl. 10.00 Gudstjeneste Inge Pilegaard Thomsen
Søndag den 26. april kl. 10.00 Gudstjeneste Michael Berghof
Torsdag den 30 april kl. 19.00 Forårskoncert med alle korene
MAJ
Søndag den 3. maj kl. 9.00 - OBS kl. 9.00 Gudstjeneste Michael Berghof
St. Bededag fredag den 8. maj kl. 10.00
Gudstjeneste Inge Pilegaard Thomsen
OBS konfirmation er flyttet til søndag den 7. juni
Søndag den 10. maj kl. 10.00 Gudstjeneste Henning Thomsen
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00
Orienteringsmøde på Engumhus om valg til menighedsråd
og om arbejdet i menighedsrådet i 2019 / 2020

Leder af børnekor
Anne Louise Krogh
Tlf. 2077 9982
alk@annelouisekrogh.dk

Søndag den 17. maj kl. 10.00 Gudstjeneste Michael Berghof

KIRKEBIL

Pinsedag søndag den 31. maj kl. 10.00 Gudstjeneste Michael Berghof

Hvis man ønsker at benytte
kirkebilen i forbindelse med
gudstjeneste, skal man ringe til Vejle Taxa, tlf. 7020
1222. Turen er gratis.
Kirkebladet ligger også
på www.engumkirke.dk
Kirkebladet udgives af
Engum menighedsråd.
Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Kr. Himmelfartsdag torsdag den 21. maj kl. 10.00
Gudstjeneste Inge Pilegaard Thomsen
Søndag den 24. maj kl. 10.00 Gudstjeneste Inge Pilegaard Thomsen

JUNI
2. pinsedag søndag den 1. juni kl. 11.00
Gudstjeneste for provstiet i Skyttehushaven
Søndag den 7. juni kl. 10.00 Konfirmation i Engum kirke
Inge Pilegaard Thomsen
Søndag den 14. juni kl. 10.00 Gudstjeneste Michael Berghof
Torsdag den 18. juni kl. 9.30 Morgenkaffe i konfirmandstuen og sogneudflugt
Søndag den 21. juni kl. 10.00 Gudstjeneste Inge Pilegaard Thomsen
Søndag den 28. juni kl. 10.00 Gudstjeneste Michael Berghof
Program for Indre Mission ligger i våbenhuset.

