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PRÆSTEN SKRIVER

VI HAR ALTID
»ET FÆLLES«
Det er nemt at føle sig fremmed, også i en gudstjeneste.
Der sker mange ting. Man skal
rejse og sætte sig. Der siges
lange remser. Nogle gange
svares der nede fra stolene,
mens præsten siger et eller
andet.
Fremmedord og fremmede mennesker. Og
hvem er Gud egentlig?
Mange kan ikke genkende sig selv i det. Så
hvorfor komme i kirke til gudstjeneste eller
højmesse som det hedder. Endnu et fremmedord.
Der er bøn i starten, i slutningen og flere
gange indimellem, for bønnen er en vej eller
kommunikation med Gud. Vi takker. Vi beder
om hjælp. For os selv, for andre, Dronningen.
I gamle dage ofrede man, nu beder vi. Jesus
døde jo som bekendt og opstod påskemorgen for vores skyld. Han ofrede sig en gang
for alle. Og det mindes vi, deltager i. En særlig måde er i nadverens brød og vin - hos os
er det druesaft.
Tro kan bygge bro til det fremmede.
Føles Bibelen fremmed? Prædiken er en særlig fortolkning af Bibelen, helst ind i livet, vi
lever. Relevant. Når det lykkes, er det et højdepunkt.
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Man kan slå ørerne ud, hvile kroppen. Få lidt
fred, lidt information, salmesang, lidt håb,
lidt mere? Måske lidt på afstand fra en mere
urolig, stresset hverdag? Et slags pusterum,
bare modtage, være sig selv? Mere nær sig
selv.
Vi har også forskellige gudstjenester med et
særligt fokus, fx musikstil, meditation eller
børnefamilien - se mere på hjemmesiden.
Kirkekaffen er også et andet vigtigt sted,
hvor vi mødes, med muligheden for en snak
med andre ligesindede. Så er vi ikke så fremmede mere.
Vi kommer fra meget forskellige hverdage og
liv. For ikke at sige forskellige forståelser og
personligheder. Man kan sige, det er nemt at
føle sig fremmed midt i det hele, men det er
også muligt at finde sig et venskab.
Der er en, der har sagt »Mange gange, når
jeg går til gudstjeneste, er det kedsommeligt.
Andre gange får jeg meget ud af det. Derfor
skal jeg gå derhen oftere, hver søndag.«
Interessant nok så var konklusionen ikke
»Derfor går jeg ikke derhen mere.«
Hvorfor kan man spørge? Kom hen og find
ud af det.
Vi har altid »et fælles«. Det finder du i snakken med de andre. Vi ses.
Claus Øland-Christensen

TEMA

TEMA

»FREMMED«

Fremmed - eller
et fællesskab,
der fremmer?
Fællesskab er en underlig størrelse. Man kan
være i en stor forsamling med mange mennesker og føle sig fremmed. Eller man kan
pludselig opleve nært fællesskab med andre,
selv om man som udgangspunkt er vidt fremmede for hinanden, fordi det, man deler,
knytter sammen.

ældre, danske, ikke-danske, mennesker, der
ofte kommer i kirke, og mennesker, der ikke
er så tæt tilknyttet kirken. Man kan godt
komme til at føle sig alene - ja, måske endda
fremmedgjort - i så stort et fællesskab. Heldigvis har kirken mange små fællesskaber,
hvor man kan finde nærhed.

I Grønnevang Kirke er vi ofte mange mennesker sammen til gudstjeneste og andre større
begivenheder - en skøn blanding af unge,

Herunder kan du se et udvalg - måske er der
et af dem, der passer til dig?
KBR

Hvem

Hvornår

Kontakt

Sognecafé - foredrag og
hyggeligt samvær.

Tirsdage ulige uger
14.00 - 16.00

Birgitte Jensen,

Kvindeklynge - lovsang og fælles- Første tirsdag i månedskab for kvinder i alle aldre.
en 19.30 - 21.30

sognemedarbejder@gronnevang.dk

Lotte Jørgensen,
eljdkk@gmail.com

Drivhuset - socialt samvær,
arrangementer, udflugter m.m.

Aften eller eftermiddage Edel Jensen,
tlf. 26790665

Strikkecafé - tøj til fattige
familier i Rumænien.

Tirsdage lige uger
10.00 - 13.00

Birgitte Jensen,

Gymnastik for krop og sjæl
- let motion og samvær.

Torsdage
10.30 - 12.00

Birgitte Jensen,

Cellegrupper - fællesskab,
bøn og bibellæsning.

Mødes efter aftale
i private hjem

Per Bohlbro,
PB@km.dk

sognemedarbejder@gronnevang.dk
sognemedarbejder@gronnevang.dk

Læs mere om de forskellige fællesskaber i kirken på www.gronnevang.dk/aktiviteter
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PÅ DYBT
VAND
På min vandring har jeg lært, at Gud er større end den boks, vores tanker har placeret
ham i, fortæller 23-årige David Rejkjær. Gud
bryder ud af boksen og overrasker os.
Efter gymnasiet gik jeg på højskole, og her
var jeg igennem så svære ting, at alt i verden var mørkt, så jeg satte mig på en trappe
og sagde til Jesus, at han godt kunne tage
mig hjem. Det skete ikke. I stedet oplevede
jeg, at Gud sagde til mig: »Jeg er din far, jeg
kender dit liv, og jeg ved, hvor du kommer
fra, og hvor du er på vej hen.« Så tænkte
jeg, at der ingen grund er til at bekymre
sig. Siden Gud ikke tager mig hjem, må han
have en plan for mig.
Jeg blev volontør på missionsskibet Logos
Hope (et skib, der sejler rundt i verden og
hjælper mennesker og fortæller om Jesus.
red.) Efter det planlagte år i skibets boghandel fik jeg tilbuddet om at fortsætte på
skibet og flytte til afdelingen, der planlægger besøgene i havnene - et sejt arbejde,
men jeg skulle binde mig for mindst 2 år,
hvilket var næsten umuligt, bl.a. fordi jeg

ikke havde penge (5.600 kr. pr. måned) til
opholdet. Jeg bad meget over det, og hørte
en stemme sige inden i mig: »Jeg har ikke
kaldt dig ud på vandet, for at du skulle gå
tilbage til båden.« Det forstod jeg som Jesu
stemme, og båden som billedet på den sikre vej: at tage tilbage til Danmark og studere, og dermed leve et liv, som var mere
forudsigeligt. Jeg valgte at blive på skibet,
og dermed »livet på vandet«: den usikre
vej, uden egen kontrol. Arbejdet krævede
alt det, som jeg ikke er god til: koordinering, kendskab til spansk, osv. Men jeg blev
mindet om, at den Gud jeg tror på ikke
kalder de udrustede, men derimod udruster dem som han kalder. Når Gud er med
i alle detaljer og planlægninger, så gør det
ikke noget, at man f.eks. ikke kan præstere
verdens bedste koordineringsarbejde. Jeg
holdt pressemøde på spansk, selv om jeg
ikke har specielt flair for sprog, de mange
penge til det forlængede ophold kom ind på
min konto som gaver, og vanskelige opgaver blev bare løst.
LSK

Læs mere om Logos Hope på: https://www.om.org/dk/content/logos-hope.
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SIDEN SIDST

Kirkens liv siden sidst

Børn og voksne i alle aldre lagde vejen forbi, da kirken holdt sin årlige
sommerfest med kage og cafémad, leg, konkurrencer og korsang.

Vi er blevet Grøn Kirke. Derfor
skulle det høje græs på kirkebakken slås midt på sommeren.

27. juni fik præst Per Bohlbro
overrakt en ny alterudsmykning
lavet af kunstneren Kamilla
Hector til brug ved gudstjenesterne i Ellebæk fængsel.

Borgere i Østervang og beboere på Plejecenteret Skovhuset fik praktisk hjælp
i uge 27 af 25 unge assister og en flok frivillige fra kirken.
Fotos: Finn Hansen
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NÅR ALT
ANDET ER
FREMMED...
Moses Adelu kom for et år siden fra Nigeria
til Danmark for at blive familiesammenført
med sin herboende kone, Rita. Han vidste, da han forlod Nigeria, at han skulle til
et land, hvor alt bortset fra Rita ville være
ukendt: sprog, kultur, mennesker osv., men
han troede på, at det i længden ikke ville
blive så svært.
»Alt i livet er en gave fra Gud. Jeg har troen
på, at Gud har bragt mig hertil, og at Gud
også vil gøre det lettere for mig at lære
sproget og kulturen. Jeg beder til Gud, når
jeg skal møde nye mennesker, jeg beder om
visdom til at lære sproget, til at vide, hvordan jeg skal agere og helt ned til enkle ting
som, hvordan jeg skal hilse på folk. Alt bliver simpelt i troen på Gud, det er et spørgsmål om tid.«
Moses har været kristen hele sit liv.
»Da jeg kom her, så jeg efter nogle, som jeg
fornemmede, viste tegn på at være kristne,
så gik jeg til dem. Hvis du er kristen, så deler du din kærlighed med andre. At være kristen er ikke et spørgsmål om at kunne hele
Bibelen, men om kærlighed. Kristendom er
at leve i håb og tilgivelse.«

Nyt
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Da Moses havde været en uge i Danmark,
gik han til gudstjeneste i Grønnevang Kirke.
Han var imponeret over, at der var oversættelse til engelsk, og at mange talte med
ham på engelsk. Han hørte om kirkens
sprogcafé, hvor han er kommet siden.
»I sprogcaféen er der nogle, som viser kærlighed, som giver mig gode råd og hjælper
mig med at lære dansk. Her kommer jeg i
kontakt med både danskere og mennesker
fra mange andre lande.«
LSK

FAKTA

TEMA

»Dansk Caféen« er
åben hver onsdag
kl. 15.30-17.30.

Sprogcafé og socialt
samvær styrker integration
»Dansk Caféen« henvender sig til voksne
indvandrere, som har midlertidig eller permanent opholdstilladelse. I caféen kan man
forbedre sit danske sprog via samtale eller
lektiehjælp og få hjælp til breve, som man
ikke forstår. Det er også en mulighed for at
få sociale relationer til mennesker i lokalområdet og lære om hinandens kultur, traditioner og historie.
I caféen kommer både indvandrere, som har
været i Danmark i flere år, og nogle, som er
kommet hertil for nylig. Nogle kommer for
at få en hyggelig samtale over en kop kaffe,
og andre ønsker lektiehjælp, mens de går
på Sprogcenter Nordsjælland eller VUC. Det
drejer sig normalt om kurser i fagene dansk
og matematik.

De seneste 6 måneder har vi haft besøg af
i alt otte indvandrere, typisk 3-5 hver gang.
Og vi er syv frivillige medarbejdere, hvoraf
3-4 er til stede hver gang. Det er glæden
ved at se gæsterne blive dygtigere, der motiverer os.
Hvad får gæsterne så ud af det? Hvis vi
spørger en flittig gæst i caféen, som nu har
bestået alle sprogskolens dansk-moduler,
lyder svaret: Både sprogcafé og socialt
samvær med danskere betyder meget, hvis
man vil lære dansk og integreres i det danske samfund. Man lærer sproget hurtigere,
og det medfører, at man bedre kan orientere sig på det danske arbejdsmarked.
Leif Fuglsang
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Ilyn sammen med Birgitte,
der bød hende velkommen
første gang i kirken.
Foto: Finn Hansen

JEG VIL SÅ GERNE VÆRE

RIGTIG DANSKER
Grønnevang Kirkes ene kirketjener, Ilyn, er fra Filippinerne.
Efter 11 år i Hillerød har hun
lært en masse dansk sprog og
kultur og føler sig godt hjemme
i menigheden.
Når man kommer til døren i Grønnevang
Kirke, bliver man ofte mødt af en lille, smilende filippinsk dame. Hun hedder Marilyn Sørensen, bedre kendt som Ilyn, og er
kirketjener. Men hvem er hun, og hvordan
fandt hun ind i den danske folkekirke?
Ilyn mødte sin danske mand, Steen-Ole, på
Filippinerne, kom til Danmark i 2007 og blev
gift. Hun fortæller her om sit første møde
med kirken:
»Steen-Ole viste mig Hillerød og sagde:
»Nu må vi se, om du kan lide Danmark«.

Nyt
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Jeg spurgte, hvor der var en kirke, for jeg
var vant til at gå i kirke hver søndag. Så
gik vi sammen ud til Grønnevang Kirke. Jeg
sagde til Steen-Ole: »Jeg håber, der er søde
mennesker derinde.«
Ilyn blev mødt af en af kirkens frivillige, Birgitte Sølvkjær, som hilste hende på engelsk
og gav hende en oversigt over gudstjenesten, så hun kunne følge med.
»Birgitte satte sig ved siden af mig og oversatte prædikenen. Det var fantastisk. Det
glemmer jeg aldrig,« fortæller Ilyn.

LÆSTE DAGENS TEKST PÅ DANSK
Lige siden er hun kommet fast i kirken. I
starten var det svært, og hun var meget genert, fordi hun ikke forstod meget dansk.
»Jeg kom næsten hver søndag, fordi jeg
gerne ville lære,« fortæller hun. Snart tilbød

hun sin hjælp som frivillig med at lave kirkekaffe og siden som velkommer, hilste på
kirkegængerne og gav dem en salmebog,
når de kom ind i kirken. Hun var også med
til at bede for folk under nadveren.
På et tidspunkt blev hun spurgt om at være
en af dem, der læser dagens tekst højt
under gudstjenesten foran alle andre - en
kæmpe udfordring, men også en stor tillidserklæring, fortæller hun.
De søndage, hun skulle læse, stod hun op
kl. 5 om morgenen, øvede sig på at læse
teksten og optog det. Når Steen-Ole stod
op og fik sin morgenkaffe, lyttede han og
rettede hende, så hun kunne udtale det rigtigt i kirken.
»Særligt lydene y og æ er svære. Men nu går
det bedre. Jeg har lært rigtig meget dansk.
Det er stadig svært, men det er ok, når bare
du forstår, hvad jeg siger,« smiler hun.

For mig er det ikke kun
det at tjene penge. Jeg
ønsker at tjene Gud og
tjene mennesker.

Når Ilyn byder
velkommen i sit hjem
i Birkehaven, står der
altid et dansk flag i
døren. Foto: Karin
Borup Ravnborg

Hillerød Rådhus, men blev opfordret til også
at søge det ledige job i Grønnevang Kirke.
»Det var et drømmejob for mig. For mig er
det ikke kun det at tjene penge. Jeg ønsker
at tjene Gud og tjene mennesker,« siger
hun.
»Det kan være hårdt indimellem, men
jeg ser positivt på det,« fortæller den nu
61-årige kirketjener. Når noget er svært, så
tænker hun: »Gud, jeg gør det for dig!«

ØNSKER AT TJENE GUD
OG MENNESKER

Hun håber, at hun med sin historie kan
være med til at nedbryde nogle fordomme.

I juni 2014 blev Ilyn ansat som kirketjener.
Dengang havde hun et rengøringsjob på

»Nogle bryder sig ikke om, at udlændinge
byder velkommen, men jeg smiler bare og
hilser. Måske er de lidt bange for det fremmede. Det forstår jeg godt. Men for mig betyder det ikke noget, om det er en dansker
eller en udlænding, jeg hilser på.«
Hendes største ønske er at bestå indfødsretsprøven, for som hun siger: »Jeg er en
del af det danske samfund og betaler skat.
Men jeg vil så gerne have papir på det. Jeg
vil så gerne være rigtig dansker.«
Karin Borup Ravnborg
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ET LIV MED FÆRRE BEKYMRINGER
Undervisningsaften tirsdag den 29. oktober kl. 19.30
v/ organisationskonsulent og stresscoach 		
Grethe Muff Enevoldsen
Hvorfor får vi mennesker stress, angst og depression? Forskning viser, at det ofte handler om massiv overtænkning - og
den mængde af tid, vi bruger på uregerlige tanker og følelser.
Grethe vil denne aften fortælle om den metakognitive terapi,
hvor vi lærer at tænke mindre og være mere til stede i livet.
Det er samtidig en tænkning, som går godt i spænd med Bibelens ord om at lægge bekymringer over til Gud.
Kom og bliv klogere på et rigtig vigtigt emne, som optager rigtig mange mennesker i vores tid. Tag også gerne en ven eller
nabo med, som kunne have glæde af at høre det.

Bryd de svære mønstre
Undervisningsaften tirsdag den 12. november kl. 19.30
v/ Steffen Reimers-Nielsen, daglig leder i Kontaktcenter Klippen på Vesterbro
Kampen for at bryde ud af afhængighed er uendelig svær, uanset om det drejer sig om
dårligt selvværd, rygning, overspisning, jalousi, perfektionisme, ludomani, alkoholisme
eller andre misbrugsproblemer. Ud fra Mønsterbryderkurserne, der har sin oprindelse i
et 12-trinsprogram, fortæller Steffen om sine erfaringer med mennesker, der har fået
bearbejdet destruktive adfærdsmønstre og opnået nyt liv i forøget frihed.
Grønnevang Kirke arbejder på at etablere mønsterbryderkurser i efteråret 2020.

SALMER I SORG
OG GLÆDE
Koncert og fortælling
fredag den 1. november kl. 19.00
Ægteparret Marianne Harboe og Hans
Dal deler egne tekster og melodier
til nye salmer. Koncerten er gratis.

Nyt
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Kan babyer synge salmer?
Babysalmesang tirsdage kl. 10.00 – 10.45. Nyt hold starter efter nytår.
Nej - babyer kan ikke synge. Men man skal ikke være til babysalmesang i mange minutter for at blive klar over, at børnene oplever, sanser og lærer sammen med far eller
mor! De kigger på stjerner til tonerne af »Du som har tændt millioner af stjerner«, de
følger den lille klovn i kræmmerhuset med øjnene og rækker ud efter badebolden, når
»Jeg kan trille med min bold« er på programmet. De mærker vibrationerne, når de ligger på klaveret og en ny version af »Fadervor« synges.
Og man behøver ikke kunne synge som Pavarotti eller Mariah Carey for at deltage. De
små elsker mors og fars stemmer, uanset hvor godt eller skidt de gennem deres liv har
fået at vide, at de synger. Derfor kræves der heller ikke andet end lyst til at synge og
at være sammen med sit barn på denne særlig måde.
Forløbet foregår i kirken og er gratis. Der er max. plads til 10 babyer, så tilmelding er
nødvendig på organist@gronnevang.dk

Allehelgensandagt
Søndag den 3. november kl. 16.00 på Skansekirkegården, Skansevej 113-115 i Hillerød
Vi begynder med en kort andagt i Skansekapellet. Pårørende kan aflevere en seddel til præsten med navne på
afdøde, man ønsker bliver mindet gennem oplæsning,
bøn og stilhed. Bagefter er der mulighed for at gå ud på
kirkegården og tænde lys på gravene.
Ingen tilmelding. Alle er velkomne til at deltage - ikke
kun de, der har mistet, men alle, der vil være med i fællesskabet om livets sorger og glæder, minder og håb.
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GUDSTJENESTER

DECEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

DATO

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

6.

16. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen
| Gospelgudstjeneste | Højmesse

13.

17. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

20.

18. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

27.

19. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen | Afskedsgudstj.

3.

Allehelgens dag

10.00 Claus Øland-Christensen
16.00 Per Bohlbro | Allehelgensandagt på
Skansekapellet

6.

Onsdag

17.30 Per Bohlbro | Pastagudstjeneste

10.

21. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

17.

22. søndag efter trinitatis

8.30 Claus Øland-Chr. | Fromesse.
10.00 Claus Øland-Chr. | Lovsangsgudstj.

24.

Sidste søndag i kirkeåret

10.00 Per Bohlbro

1.

1. søndag i advent

10.00 Per Bohlbro

6.

Fredag

19.30 Per Bohlbro | Gospelgudstjeneste

8.

2. søndag i advent

10.00 Claus Øland-Chr. | De 9 læsninger

15.

3. søndag i advent

10.00 Claus Øland-Chr. | Familiegudstj.

22.

4. søndag i advent

10.00 Per Bohlbro

24.

Juleaften

13.30 Claus Øland-Christensen
15.30 Per Bohlbro

25.

1. juledag

10.00 Per Bohlbro

26.

2. juledag

10.00 Claus Øland-Christensen

29.

Julesøndag

10.00 Per Bohlbro | Julesalmegudstjeneste

Nyt

SIDE 12 • Grønnevang

GUDSTJENESTER

MARTS

FEBRUAR

JANUAR

DATO

APR

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

1.

Nytårsdag

14.00 Claus Øland-Christensen

5.

Helligtrekonger

10.00 Claus Øland-Christensen

12.

1. søndag efter H3K

10.00 NN

19.

2. søndag efter H3K

8.30 Per Bohlbro | Fromesse
10.00 Per Bohlbro | Lovsangsgudstjeneste

26.

3. søndag efter H3K

10.00 NN

29.

Onsdag

17.30 NN | Pastagudstjeneste

2.

4. søndag efter H3K

10.00 Claus Øland-Christensen

9.

Septuagesima

10.00 Per Bohlbro

16.

Seksagesima

10.00 Per Bohlbro

23.

Fastelavn

10.00 NN | Fastelavnsgudstjeneste

26.

Onsdag

19.30 NN | Askeonsdagsandagt

1.

1. søndag i fasten

10.00 Claus Øland-Christensen

8.

2. søndag i fasten

10.00 NN

15.

3. søndag i fasten

10.00 NN

18.

Onsdag

17.30 Per Bohlbro | Pastagudstjeneste

22.

4. søndag i fasten

10.00 Per Bohlbro

29.

5. søndag i fasten

10.00 Claus Øland-Christensen

Palmesøndag

10.00 NN

5.

TRANSPORT TIL KIRKEN
Har du behov for at blive hentet og bragt hjem - så
giv kirketjeneren besked, tlf. 4824 0010.
Søndagsgudstjenester - ring mellem 8.30 - 9.00.
Aftenmøder - ring samme dag mellem 10.00 - 12.00.

FARSI

Hver søndag (minus juli)
er der oversættelse til
farsi og mulighed for
oversættelse til engelsk.

ÆNDRINGER

Der vil komme en del ændringer i forhold til prædikantlisten. Se evt. Gronnevang.dk for opdateringer.
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DET SKER

JULEKOR
Har du lyst til at være med?
Vi øver 4-5 gange i løbet af
november og synger til
kirkens adventsfest lørdag
d. 30. november kl. 17.30.
Kontakt organist Inger
Merete Tuxen for nærmere
info på organist@gronnevang.dk

Julens særlige
arrangementer
30/11 kl. 14.30:
		
		

Kirkens adventsfest med
juleboder, lotteri, koncert
og spisning. Se program på gronnevang.dk

3/12 kl. 13.00:
		

Sognecaféens julefest. Pris 25 kr. 					
Tilmelding i kirken eller på sms 3066 7355.

8/12 kl. 10.00:

Musikgudstjeneste med »De ni læsninger«.

24/12 kl. 13.30 + 15.30: Juleaftensgudstjeneste.
29/12 kl. 10.00:

Julesalmegudstjeneste.

31/12 kl. 17.30:

Nytårsaften i kirken. 						
Tilmelding inden 29/12 til kirkens
tlf. 4824 0010.

		

Se kirkens gudstjenesteliste s. 12-13 for øvrige gudstjenester og arrangementer.

THYGE STOPPER

EFTER 28 ÅR

Sognepræst Thyge Enevoldsen stopper med udgangen
af oktober. Thyge har fået nyt arbejde pr. 1/11 som
diakonikonsulent i Helsingør Stift. Der er afskedsgudstjeneste søndag den 27. oktober kl. 10.

Nyt

SIDE 14 • Grønnevang

ADRESSER

Nyt

Grønnevang

Udgives af Grønnevang 			
menighedsråd.

REDAKTION
			
Lone Stonor Kristensen (lonestonor@gmail.
com), Maria Legarth (maria.l@indremission.
dk), Karin Ravnborg (karinravnborg@gmail.
com) og Finn Hansen, fotograf (finn@finnjette.dk)
FORSIDEBILLEDE
Privatfoto
NÆSTE KIRKEBLAD			
udkommer ca. 1. april 2020.

GRØNNEVANG KIRKE
Tolvkarlevej 76 · tlf. 4824 0010
3400 Hillerød · kirke@gronnevang.dk
PRÆSTER
Thyge Enevoldsen (indtil 1/11)
Tolvkarlevej 16 · 3400 Hillerød
tlf. 5115 5349 · ten@km.dk
Per Bohlbro · tlf. 2370 7867 · pb@km.dk
Træffes bedst tirsdag-torsdag kl. 11.3012.30.
Claus Benny Øland-Christensen 		
tlf. 2627 9916 · cboe@km.dk
KORDEGNEKONTOR
Frederiksværksgade 39B · 3400 Hillerød
tlf. 7023 0393
Åbningstid mandag-fredag kl. 9.00-12.30
samt torsdag kl. 16-18.

Deadline for stof til næste blad er
1. februar 2020 og sendes til redaktionen på kirkens adresse eller (helst) på
e-mail til kirkeblad@gronnevang.dk

KIRKETJENERNE
Lisbeth Tornvig-Christensen og
Marilyn Sørensen · tlf. 4824 0010
kirketjener@gronnevang.dk
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 10-12.

LAYOUT & TRYK:
Team Lynderup · Falkevej 4
6920 Videbæk · tlf. 9717 3408

ORGANIST
Inger Merete Tuxen · tlf. 4089 5308
organist@gronnevang.dk
SOGNEMEDHJÆLPER
Birgitte Jensen · tlf. 3066 7355
sognemedarbejder@gronnevang.dk
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
Karin Ravnborg · tlf. 3190 4260
karinravnborg@gmail.com
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BØRNE- OG UNGDOMS-		
MEDARBEJDER
Julie Javaherian Witt · tlf. 2152 2238
ungdomsmedarbejder@gronnevang.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Ole Tornvig-Christensen · tlf. 4062 6256
formand@gronnevang.dk
MISSIONÆRER
Elisabeth og David Serner
serner1@gmail.com
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TEMA

»FREMMED«

På min rejse rundt i 22 lande i
løbet af de sidste 3 år har jeg
mødt meget, der er fremmed.
Det har været enormt spændende og lærerigt, men også
udfordrende at være i ’ukendt
land’. Når kendte faktorer og
genkendelige mønstre, som normalt hjælper
os til at navigere, forstå og kommunikere med
omverdenen, fjernes og erstattes med ukendte, kan det fremmede fylde en med længsel
efter et sted at hvile i en velkendt ramme.
Alle steder på skibet Logos Hope og i de havne, vi besøgte, var jeg i kontakt med mennesker med forskellige kulturer. Unge ombord
fra mange forskellige lande, lokale i de havne,
vi besøgte, myndigheder osv. Jeg forsøgte at
kommunikere og navigere i det, som jeg opfattede var normen i de forskellige fremmede
kulturer, og jeg erfarede, at det hjalp mig til at
forstå de underliggende faktorer i kropssprog,
mimik, jokes, forventninger til opførsel eller
handlinger. Jeg har lært, at i nogle kulturer ligger der meget i f.eks. kropssproget så en mexicaner kan sige »ja« ved at vrikke med deres
pegefinger. For andre er det meget uhøfligt
at sige nej eller at sige »jeg kan ikke lide det
eller det,« og derfor vil de ofte bruge lang tid

I ukendt
land

på at snakke om en masse andet og så meget
indirekte, uden at nævne den specifikke ting,
forsøge at sige nej eller at det skal man ikke
gøre mod dem.
Så i de situationer er det godt at gå på tomands-hånd med f.eks. en fra Japan og spørge dem mere direkte, om der er noget de
gerne vil sige en og dermed skabe et rum for
dem, hvor de kan sige hvad det faktisk handler om. Derved kommer man et skridt tættere
på hinanden, og det bliver lettere at føle sig
tryg og hjemme hos hinanden.
Verden derude er markant anderledes end
herhjemme, men på en og samme tid er
den præcis den samme - udseendet er bare
forskelligt. Vi er alle mennesker drevet af de
samme drømme, og vi savner alle at være det
sted, hvor vores længsler er opfyldt. Vi ønsker
alle at opleve en fred, som varmer hjertet helt
fra bunden. Men vores forskelligartede opvækst og omgivelser peger på forskellige midler og veje til at nå dertil.
Mit liv med Gud og mit håb står fast, og har
båret mig igennem udfordringerne. Det er det
’hjem’, som jeg kan klamre mig til midt i det
ukendte.
David Rejkjær

