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PRÆSTEN SKRIVER

Kongen og
BLOMSTERPIGEN
Gud blev menneske i form af
Jesus Kristus, og Gud er kærlighed. Det siger Biblen. Et er
altafgørende: At Jesus Kristus
døde på korset og opstod
igen, så vi alle kunne blive
frelst. Hvorfor kom Gud som
menneske? Og hvorfor viste han sig i kærlighed?
Nogle gange fortæller man en historie for at
få sin pointe frem. Jeg vil gøre det frit fortalt
efter Søren Kierkegaard.
Der var engang en konge i et kongerige.
Kongen var ude at køre med sin karet i byens gader hver dag. På hans ture kom han
altid forbi det samme sted ved markedet,
hvor han så en blomsterpige, der stod og
solgte blomster.
»Køb blomster, køb blomster, her hos mig,
kære frue. Kom kun nærmer’ …« sang hun.
Hun var et dejligt syn. Han blev forelsket.
Han måtte bare have hende til hustru. Han
tænkte: »Hvordan kan jeg få hende til at
ville have mig?«. Hans første tanke var, at
han bare skulle gå hen til hende. Men han
var jo konge, så det kunne han ikke bare.
Så tænkte han: »Hvis jeg sender bud efter
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hende… nej. Det ville være forkert«. Han
ville have den rigtige kærlighed, ikke bare
en undersåts.
»Nej, jeg vil spænde mange heste for og
have otte soldater ridende med mig. Så hun
kan se al min pragt og magt. Det må hun
falde for«, tænkte han. »Nej, så ville hun
måske tage mig for pengenes skyld«. Det
var ikke sådan en hustru, han ønskede sig.
Så tænkte han: »Hvis jeg klæder mig ud,
som en fattig bondedreng og snakker med
hende, og vi lærer hinanden at kende. Så vil
hun måske falde for mig? Så vil jeg vide, at
hun ikke falder for min pragt og magt, men
for min kærlighed«.
Som sagt så gjort. Han gik hen til hende. De
lærte hinanden at kende. Og de forelskede
sig, som de mennesker de var. De blev gift,
flyttede ind på slottet, riget jublede og de
levede lykkeligt til deres dages ende.
Se, på en sådan anderledes måde kunne
man forestille sig, at Gud kom som mennesket, og mennesket valgte Gud af egen
fri vilje og uden forstillelse – i tro.
Claus Øland-Christensen

DET SKER

VELKOMMEN

til kirkens traditionsrige adventsfest
Lørdag den 2. december 2017
Boderne åbner kl. 14.30. Koncert kl. 17.00.
Fællesspisning kl. 18.00.

NYTÅRSAFTEN
kan fejres i kirken

Kunne du tænke dig at fejre det nye år i hyggelige og
rolige omgivelser i selskab med en lille flok mennesker? Så er nytårsaften i kirken måske noget for dig.
Her inviteres alle, der har lyst til at deltage i en anderledes nytårsfejring. Selv om der er dækket traditionelt fint op
med dronningens nytårstale, tre retter mad og kransekage, så drejer denne aften sig ikke så meget om fest, fyrværkeri og farver, men
snarere om en festlig aften med indhold.
»Det er en mulighed for at lære nye mennesker at kende og få
en god snak om året, der er gået. Nogle har måske mistet en, de
holdt af. En anden har fortalt om, hvordan han lige var blevet kristen, og hvordan det havde ændret hans liv. Og så kan vi dele det
sammen. På den måde bliver det en meget personlig og givende
snak«, fortæller Edel Olsen, der i mange år har været med til at arrangere nytårsaften i kirken.
Senere nytårsaften, omkring klokken 23.30, sætter deltagerne sig
ind i kirkerummet og er helt stille i tiden indtil midnat. Det er et
helt særligt og højtideligt øjeblik, når kirkeklokken ringer det nye år
ind. Alt er stille inde i kirken, og så hører man fyrværkeriet brage
løs udenfor, fortæller arrangørerne.
Har du lyst til at høre mere om nytårsaften i kirken,
så kontakt Edel Olsen på tlf. 2679 0665.
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STRIKKECAFÉ

STRIKKECAFÉEN
– her kan alle være med

Rumænske børn med
tøjet fra strikkecaféen.

»Vi fik ideen med at strikke tøj til børn og
voksne i Rumænien, da vi for ca. 5 år siden
hørte Jens og Jørgen Kruse Eriksen fortælle
om, hvordan de kørte med nødhjælp til fattige familier og børnehjem i Rumænien«,
fortæller sognemedhjælper Birgitte Jensen.
Nogle af os havde tidligere syet kostumer til
påskevandringen i Grønnevang kirke, og vi
ville gerne fortsætte med at være sammen
om at gøre nytte.

Fællesskab og hygge og
samtidig gøre nytte.
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Du er velkommen i kirkens strikkecafé.
Du behøver ikke at være god til at strikke, vi hjælpes ad. Vi mødes tirsdage i
lige uger kl. 13 – 15 i kirken. Det koster
10 kr. pr. gang. Du kan læse mere på
www.fiq-child-aid.org om projektet FIQ
Romania, som vi bl.a. strikker til.

FAKTA

Hanne Scheibelien var med fra starten.
»Det giver mening at strikke til andre og
hjælpe nogle langt borte. Jeg kender ikke
landet og menneskene, men jeg ved, at de
har brug for hjælp. Det er rart at være i caféen, fordi man har nogen at snakke med.
Nogle er bedre til at strikke end andre, og
så hjælper vi hinanden og får gode ideer af
de andre i strikkecaféen«.
Der bliver syet og hæklet og strikket tøj til
børn og voksne. Inger Lise Lindgreen køber

dukker og strikker to sæt tøj til hver dukke.
De strikkede dukkeunderbukser bliver også
brugt til nyfødte babyer. Alle er så engagerede, at de strikker videre derhjemme på
tøjet, der skal gives væk.
Det er ikke kun for at deltage i nødhjælpsprojektet, folk kommer i caféen. Der har
også været to arabiske kvinder, som kom
for at lære at strikke.
Når strikkeklubben har en bunke tøj klar,
henter nødhjælpsprojektet FIQ Romania
tøjet og får det bragt ned til de fattige familier i Rumænien. Strikkecaféen får hilsner
fra Rumænien med fotos af de mennesker,
der har modtaget tøjet.
Garnet og stofferne får caféen dels fra FIQ
Romania, dels fra folk fra menigheden og
endelig køber de selv noget.

INTERVIEW

JEG KAN LIDE, AT DER
ER HØJT TIL LOFTET...
Elsebeth Watts fortæller om sin oplevelse af kirkens menighedslejr
»Jeg er ikke opdraget i et
kristent hjem, men vil gerne give min søn de kristne værdier« fortæller Elsebeth Watts, der bor i
Østervang og to gange
har været på Grønnevang
Kirkes menighedslejr med
sin søn på 11 år.
Elsebeth Watts synes, at lejren er meget
børnevenlig med spændende og aktuelle
aktiviteter, f.eks. bottle flip-konkurrence og
speed stacking. Og hun har oplevet, at lejren er et helle for hende som forældre, hvor
der er tid til at snakke i dybden og lære nye
mennesker at kende.
Og så føler Elsebeth, at hun på lejren er
indlemmet i noget trygt og godt - og det
gælder også for hendes søn. »Da vi kom på
lejren, lå der en personlig velkomsthilsen på

vores værelse«, hvilket var med til give Elsebeth oplevelsen af at være velkommen, og
der var plads til hende på menighedslejren
netop, som hun er.
»Grønnevang Kirke giver mig et lokalt netværk, hvor vold, hærværk og bagtalelse ikke er indblandet, og man kan stole på hinanden og snakke fortroligt«, fortæller Elsebeth. »Og jeg kan lide, at der er højt til
loftet samtidig med, at Bibelen er grundlaget«.
Elsebeth oplever både i kirken og på menighedslejren et fællesskabet uden konflikter,
hvor man snakker på tværs af alder. »Man
gør meget for indvandrerne i kirken. Og det
betyder, at jeg ikke oplever »dem« og »os«,
som jeg kan gøre i Østervang. Østfestivalen
kan skabe fællesskab på tværs af kulturer,
men det er kun en uge i august. Kirken er
der hele året« slutter Elsebeth Watts.

Hvad giver mening
i dit liv?

MENIGHEDSLEJR:

Tid: 23. - 25. marts (palmesøndag) 2018.
Sted: Luthersk Missions Højskole Hillerød, LMH.
Tema: Hvad giver mening i dit liv?
Vi skal ud fra temaet høre om »Hvad betyder relationer for
meningen med livet« v/ psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen og »Hvad betyder det kristne menneskesyn og troen for meningen med livet« v/ provst Jørgen
Christensen. Se program senere på hjemmesiden, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen.

FAKTA
Grønnevang Kirke
holder menighedslejr ca. hver andet
år.
Alle er velkomne.
På lejren deltager
ca. 150 mennesker
fra 0-85 år, og
der er program
for børn,
unge og
voksne.
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FRIVLLIGE

FRIVILLIG
2017
Også i år har
vi haft besøg
af »Assist«
dvs. frivillige, som har
hjulpet folk
med behov
i lokalområdet.
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KOR I SOGNET

VORES KOR
Spirekoret
Et gratis kortilbud for drenge og piger fra 0.
til 3. klasse. Det handler om sangglæde, og
udgangspunktet er sang, dans, bevægelse
og leg. Koret synger til pastagudstjenester,
adventskoncert m.m. Koret øver torsdag
15.00 - 16.00.

Grønnevangkoret
Det er et gratis kortilbud for aldersgruppen
fra 4. klasse til og med gymnasiet (både
drenge og piger). Vi synger salmer, pop,
jazz, gospel, moderne lovsange og hvad vi
ellers kan finde af god musik og gode tekster - og selvfølgelig skal vi synge flerstemmigt!

Koret vil lejlighedsvis være med til gudstjenesterne om søndagen. Derudover synger
vi til adventskoncert, sommerfest og hvad
der ellers byder sig af muligheder. Koret
øver torsdag 16.15 - 17.30.

Lejlighedskor
For alle (ca. 10-80 år), der har lyst til at
være med til at synge i kor. Man tilmelder
sig fra projekt til projekt. Det kan være til
høstgudstjeneste, adventskoncert og andre
særlige arrangementer. Vi synger både rytmiske og klassiske sange og salmer.
Læs mere på gronnevang.dk
Kontakt organist Inger Merete Tuxen,
organist@gronnevang.dk, 4089 5308

Minikonfirmand - et tilbud for børn i 3. klasse
En sjov og lærerig oplevelsesrejse i kirkens og kristendommens verden.
Tid: 8 onsdage kl. 14.15 - 16.00. Første gang er d. 17. januar.
Sted: Præstevang og Grønnevang Kirke.
Henvendelse og tilmelding:
Sognepræst Annemarie Lund, tlf. 3053 9252, 						
mail: alu@km.dk
Sognepræst Per Bohlbro, tlf. 2370 7867, 						
mail: pb@km.dk

Nyt

Grønnevang

• SIDE 7

TEMA

A
TEM
»Ud«

MISSION I ØSTEUROPA
og hjælp til forfulgte kristne

Brødrene Jens
og Jørgen Kruse
Eriksen har siden
midten af 1980erne ydet hjælp
til fattige og undertrykte mennesker i Østeuropa
og siden Mellemøsten. Fra dette
frivillige arbejde
gennem Christian
Family Care fortæller de:
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Billedet på forsiden viser starten på vores sejlads på floden
Tunguska, i det centrale Sibirien - med byen Tura i baggrunden. Vi ville besøge en af de små grupper af oprindelige
jægere, der bor langt ude ad en lille biflod. De er meget isolerede fra omverdenen og har aldrig hørt om evangeliet og
den kristne tro. De blev glade for de gaver, vi havde taget
med til dem, og bød os på te.
På turen måtte vi ofte trække båden gennem stærke strømfald, og i en kold og tåget nat kom vores båd til at sidde
fast mellem to store sten, og vandet fossede ind i båden,
som hurtigt blev fyldt med vand. Vi måtte stå i vandet og
kæmpe for at få den fri igen.
Senere holdt vi pause på flodbredden. Pludselig kom en
sortbjørn ned til floden med sine to unger for at drikke vand
blot 50 meter fra os. Da den så os, rejste den sig straks
op på bagbenene i fuld størrelse. Heldigvis valgte den at
trække sig tilbage til skoven med ungerne. Lettede og glade

sejlede vi videre i taknemmelighed over at
være blevet bevaret mod ulykke, men også
klar over, at det er nødvendigt med Guds
beskyttelse hele vejen.
Vi har leveret nødhjælp til hospitaler og
institutioner i Polen og formidlet kontakt
mellem læger i Polen og læger fra Hvidovre
Hospital, så de lærte bl.a. de leverede dialyseapparater at kende.
Fra det blev muligt for os at komme ind i
landene, har vi kørt med tøj, medicin, basale madvarer og andet nødhjælp til børnehjem og fattige i Rumænien, Hviderusland,
Rusland, Moldavien, de Baltiske lande og
Ukraine. Vi har bygget kirke og skole og ansat lærere til sigøjnere i Ukraine.
I 1992 og flere år
frem rejste vi til Sibirien og Mongoliet for at hjælpe
med missionsarbejde blandt inuitter
og andre naturfolk.

Det gjorde et stort
indtryk på os at se,
hvordan folk blev overvåget og kontrolleret
af styret i landet.
De sidste par år har vi også været optaget
af at hjælpe flygtninge, der kommer her til
Grønnevang Kirke. Gennem arbejdet i Omid
o Shadi har vi fået mulighed for at undervise dem i den kristne tro. Desuden kan vi
støtte dem i deres proces i asylsystemet,
men også hjælpe dem under deres svære
tid i flygtningelejrene blandt andet med forskellige sociale arrangementer.
Jens og Jørgen Kruse Eriksen

I Turkmenistan besøgte vi forfulgte kristne. Det gjorde et stort
indtryk på os at se, hvordan folk blev overvåget og kontrolleret af styret i landet. Vi
forsøgte at lægge pres på regeringen for at
få frigivet politiske og religiøse fanger.
I de omkringliggende muslimske lande var
situationen den samme, og derfor er vi nu
engageret i at hjælpe lignende grupper i Usbekistan, Kasakhstan, Iran og Afghanistan.
I Afghanistan hjælper vi bl.a. kvinder med
sykurser og mænd med edb-undervisning.

Flodsejlads i Sibirien.

Brødrene Jens og Jørgen Kruse
Eriksen er begge engageret i
Grønnevang Kirkes flygtningearbejde.
Læs mere om Christian Family Care
på næste side.

Kruse Syskole
i Afghanistan.
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TEMA

HJÆLP TIL
FORFULGTE KRISTNE
Christian Family Care arbejder for at sprede evangeliet til folk på ensomme steder
og hjælpe de kristne, der bliver forfulgt pga. deres tro.
Mange er fængslet, familier er splittet, børn er fjernet fra deres forældre pga. deres
kristne tro. Kirker er brændt ned, og folk må mødes i skjul for myndighederne.
Arbejdet bliver finansieret af mange forskellige bidragydere, private såvel som foreninger, fonde, kirker og firmaer. Du kan være med til at hjælpe ved at støtte Christian
Family Care’s arbejde, som bestræber sig på at nå ud til dem, der har det værst, bor
langt væk på ensomme steder og har mest brug for hjælp. Tak for en god gave. Grønnevang kirke samler ind til Christian Family Care.
HVIS DU VIL STØTTE CHRISTIAN FAMILY CARE: Kontakt gerne Jens Kruse tlf. 2172
1267, e-mail: jenskruseeriksen@gmail.com eller Jørgen Kruse tlf. 4848 0621, e-mail:
j.kruse@e-box.dk
Se også: www.christianfamilycare.dk
GAVER (fradragsberettiget) kan indbetales til:
Girokonto Missionsfonden: 6139450 | Bankkonto: 9570 0006139450
Projektnummer: 6002
GAVER (ikke fradragsberettiget) kan indbetales til:
Girokonto Christian Family Care: 16931756
Bankkonto: 1551 16931756
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Vi er forfulg
te,
men ikke fo
rladte.
2. Kor. 4,9

DET SKER

DANSKCAFÉEN
»Danskcaféen« i Grønnevang kirke er åben
hver onsdag fra kl. 15.30.
Caféen er for dig, som ønsker:
• at øve og forbedre dit danske sprog
• en social relation til mennesker i dit lokalområde
• at lære om hinandens kultur, tradition og historie
• at få hjælp og rådgivning

15.30

Vi glæder os til at møde dig!

»Danskcaféen«

»Danskcaféen«

»Dansk Caféen«

PASTAGUDSTJENESTER
kl. 17.30 - ca. en onsdag om måneden - check datoer på gronnevang.dk
Pastagudstjeneste er for børn og deres forældre, bedsteforældre og venner, ja, alle,
der har lyst til at være med til en halv times gudstjeneste i børnehøjde efterfulgt af
gratis fællesspisning - en fantastisk mulighed for travle børnefamilier, der slipper både
for madlavning og opvask!
Vi mødes til gudstjeneste, hvor Spirekoret synger glade børnesange og salmer sammen med os. Præsten fortæller bibelhistorie – og har ofte en lille kreativ overraskelse
med i ærmet. Ca. kl. 18 er der pasta med lækker 					
kødsovs og salat.
Det er gratis at deltage - også i fællesspisningen!
Tilmelding er ikke nødvendig.

Nyt

Grønnevang

• SIDE 11

GUDSTJENESTER

DECEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

DATO

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

1.

16. søndag efter trinitatis

10.00 Elon Anders Lauterlein

8.

17. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

11.

Onsdag

17.30 Elon Anders Lauterlein | Pastagudstj.

15.

18. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

22.

19. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

29.

20. søndag efter trinitatis

10.00 Elon Anders Lauterlein

5.

Alle helgens dag

10.00 Claus Øland-Christensen

8.

Onsdag

17.30 Thyge Enevoldsen | Pastagudstj.

12.

22. søndag efter trinitatis

10.00 Elon Anders Lauterleinen

19.

23. søndag efter trinitatis

8.30 Thyge Enevoldsen | Morgengudstj.
10.00 Thyge Enevoldsen | Lovsangsgudstj.

26.

24. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

3.

1. søndag i advent

10.00 Thyge Enevoldsen

8.

Fredag

19.30 Thyge Enevoldsen | Gospelgudstj.

10.

2. søndag i advent

10.00 Per Bohlbro

17.

3. søndag i advent

10.00 Claus Øland-Christensen

24.

4. søndag i advent
Juleaften

13.30 Thyge Enevoldsen
15.30 Thyge Enevoldsen

25.

1. juledag

10.00 Per Bohlbro

26.

2. juledag

10.00 Claus Øland-Christensen

31.

Julesøndag

10.00 Thyge Enevoldsen
Gudstjeneste i børnehøjde
Se opslag om transport til gudstjenester mm. side 15.
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GUDSTJENESTER

APRIL

MARTS

FEBRUAR

JANUAR

DATO

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

1.

Nytårsdag

14.00 Per Bohlbro

7.

1. s. e. hellig tre konger

10.00 Claus Øland-Christensen

14.

2. s. e. hellig tre konger

10.00 Thyge Enevoldsen

21.

S. s. e. hellig tre konger

10.00 Per Bohlbro

24.

Onsdag

17.30 Per Bohlbro | Pastagudstj.

28.

Septuagesima

8.30 Thyge Enevoldsen | Morgengudstj.
10.00 Thyge Enevoldsen | Lovsangsgudstj.

4.

Seksagesima

10.00 Claus Øland-Christensen

11.

Fastelavn

10.00 Per Bohlbro | Fastelavnsgudstj.

18.

1. søndag i fasten

10.00 Per Bohlbro

25.

2. søndag i fasten

10.00 Claus Øland-Christensen

4.

3. søndag i fasten

8.30 Thyge Enevoldsen | Morgengudstj.
10.00 Thyge Enevoldsen | Gospelgudstj.

7.

Onsdag

17.30 Thyge Enevoldsen | Pastagudstj

11.

Midfaste

10.00 Thyge Enevoldsen

18.

Mariæ bebudelses dag

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

25.

Palmesøndag

10.00 Per Bohlbro

29.

Skærtorsdag

19.30 Thyge Enevoldsen

30.

Langfredag

10.00 Thyge Enevoldsen

1.

Påskedag

10.00 Per Bohlbro

2.

2. påskedag

10.00 Per Bohlbro

8.

1. søndag efter påske

10.00 Thyge Enevoldsen

15.

2. søndag efter påske

10.00 Claus Øland-Christensen
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DRIVHUSET
Et fællesskab for voksne
i Grønnevang kirke med
muligheder for at:
•
•
•
•
•

Drive noget frem og drive den af!
Lære hinanden bedre at kende.
Forme og styrke venskaber.
Være fælles om kirkens tro og lære.
Have omsorg for hinanden.
Vi mødes til temaaftener, film, udflugter m.m. Program er på opslagstavlen i kirken og på kirkens hjemmeside. Kom gerne med input til
Drivhuset.
Mange hilsener og på gensyn Lis Limborg tlf. 4921 0432,
Edel Sloth Olsen tlf. 2679 0665, Kirkens kontor tlf. 4824 0010

MUSIKANDAGT

Refleksioner over salme 23
Fællessang, solosang, billedmeditation m.m.
ved organist Inger Merete Tuxen

Torsdag d. 9. november kl. 19.30
Ved musikandagten er der mulighed for at fordybe sig i den vel mest kendte, bibelske salme,
Salme 23 – som begynder med »Herren er min
hyrde, jeg lider ingen nød«. Med udgangspunkt
i salmen byder organist Inger Merete Tuxen på
en lille times tid med refleksioner i toner, billeder, ord og stilhed. Den musikalske del indeholder både solosange og enkelte fællessalmer,
der sætter ord på sorgen og muligheden for at
finde trøst. Temaet synliggøres gennem den
tyske præst og kunstner Sieger Köders billeder.
Der er gratis adgang til musikandagten.
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ADRESSER
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Udgives af Grønnevang 			
menighedsråd.

REDAKTION
			
Lone Stonor Kristensen, Maria Legarth,
Karin Borup Ravnborg og Ole TornvigChristensen.
FORSIDEBILLEDE
Jens og Jørgen Kruse Eriksen på mission i
Sibirien.
NÆSTE KIRKEBLAD			
udkommer ca. 5. april 2018.
Deadline for stof til næste blad er
1. februar 2018 og og sendes til redaktionen på kirkens adresse eller (helst) på
e-mail til kirkeblad@gronnevang.dk
LAYOUT & TRYK:
Team Lynderup · Falkevej 4
6920 Videbæk · tlf. 9717 3408
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TRANSPORT TIL
GUDSTJENESTE
Har du behov for at blive hentet og
bragt hjem - så giv kirketjeneren besked på tlf. 4824 0010. Søndagsgudstjenester - ring mellem 8.30 9.00. Aftenmøder - ring samme dag
mellem 10.00 - 12.00.

Grønnvang Kirke
Tolvkarlevej 76 Tlf. 4824 0010
3400 Hillerød · kirke@gronnevang.dk
PRÆSTER
Thyge Enevoldsen · tlf. 5115 5349
Tolvkarlevej 16 · 3400 Hillerød
ten@km.dk
Per Bohlbro · tlf. 2370 7867 · pb@km.dk
Træffes bedst tirsdag - torsdag kl. 11.30
- 12.30.
Claus Benny Øland-Christensen 		
tlf. 2627 9916 · cboe@km.dk
KORDEGNEKONTOR
Frederiksværksgade 39B · 3400 Hillerød
tlf. 7023 0393
Åbningstid mandag - fredag kl. 9 - 12.30
samt torsdag kl. 16 - 18.
KIRKETJENERNE
Lisbeth Tornvig-Christensen og
Marilyn Sørensen · tlf. 4824 0010
kirketjener@gronnevang.dk
Træffes i kirken tirsdag - fredag kl. 10 - 12.
ORGANIST
Inger Merete Tuxen · tlf. 4089 5308
organist@gronnevang.dk
SOGNEMEDHJÆLPER
Birgitte Jensen · tlf. 3066 7355
sognemed@gmail.com
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
David Rejkjær Knudsen
david.rejkjaer.k@gmail.com
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Lau Svenssen fra radioprogrammet Millionærklubben:

»DEN ER FATTIG SOM
KENDER PRISEN PÅ ALT
men ikke værdien af noget«
På finansmarkedet skifter priserne døgnet rundt, og her
er forandringsparathed ikke
et nyt begreb. Begivenheder og fremkomst af hidtil
ukendte informationer kan på
et splitsekund forvandle guld
til muld, og processen kan også køre den
anden vej - men det sker altid i et langsommere tempo. Tyngdekraften virker også
i økonomien. Alting forgår, mens ting tager
tid at bygge op. På børserne afspejler den
reelle verden sig i aktie- og valutakurser,
råvarepriser, renter og risikopræmier. Det
handler mest om ændringer i forventningerne til fremtiden. Priserne svinger, og det
kan være svært at holde hovedet koldt og
hjertet varmt. En dag kan føles som et helt
år, hvis alting pludselig braser sammen.
Finansmarkedet er faktisk en slags »virtuel
reality«. Markeder og penge er opfundet af
mennesker for at få livet (økonomien = den
store husholdning) til at fungere bedst muligt. Tiden har ført til en ekstrem udvikling,
så mennesket snart er ved at blive overhalet og måske smadret af selvberoende ITsystemer.
I det brændpunkt har jeg mit daglige liv
anno 2017. Hvordan harmonerer det så

med min kristne tro på Jesus, der forlod jorden anno 33? Er det ikke eksempelvis mere
fromt at være offentligt ansat og udføre en
opgave, som et flertal af folkevalgte personer har besluttet at inddrage penge til via
skat betalt af landets arbejdende mennesker? Det mener jeg ikke. Tværtimod. Første
opgave for ethvert menneske må være (i
lighed med Paulus) at udføre et ærligt arbejde uden at belaste andre. Det er sand
bæredygtighed, og netop mangel på en
bæredygtig økonomi er vort lands største
problem.
Kirkens opgave er på ethvert tidspunkt på
en forståelig måde at forkynde budskabet
om troen på Jesus som Guds Søn. Vi skal ikke
lede efter Jesus inden i os selv men uden
for, nemlig der hvor evangeliet forkyndes.
Vi må flytte os og være forandringsparate.
Grønnevang Kirke er sådant et sted takket
være aktiv indsats af præster og kristne i
menigheden. Herefter kommer så den indre
oplevelse ved at Helligånden vil bo i os, så
Jesus kan vinde stadig mere skikkelse inden
i os. Men vi forbliver alligevel jordiske skabninger og kan let synke ned som Peter ude
på søen, hvis troen svigter. Den kamp varer
livet igennem. Her finder jeg den dybeste
mening og dermed værdien i livet.
Lau Svenssen

