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Kirkenyt
Svend Brinkmann: Mennesket har brug for religiøs afklaring
I forbindelse med Svend Brinkmanns
foredrag 30. sep. fik Beder kirke
mulighed for at interviewe ham om
temaerne i hans bog ”Hvad er et
menneske?”. Det blev til en samtale
om omfavnelsen af det alment
menneskelige, livet, døden og
sorgen. Her kan du læse et uddrag
fra samtalen. Hele interviewet kan
læses på Beder kirkes hjemmeside.
Hvilket indspark i vores samtid
har du ønsket at give med din
bog?
Jeg har ønsket at slå et slag for det
almene i vores liv. Jeg har en tese
om, at vi i dag i mindre grad ønsker
at stræbe efter det almene og mere
at stræbe efter det særegne. Det
særegne kan også være udmærket,
men måske er der en værdi i også
at realisere noget af det almene i
vores liv – altså ikke kun blive mest
mulig Svend Brinkmann, men også
blive det bedst mulige menneske og
prøve at navigere efter nogle alment
menneskelige, etiske, eksistentielle
forhold.
Jeg stillede spørgsmålet ”Hvad er
et menneske?” til min dreng på
otte år. Han sagde, at et menneske
er én, der går på to ben, har et
hoved med hår og en ikke alt for
lang hals. Hvad er din definition
på et menneske?
Din søns beskrivelse af et menneske
svarer meget til en af Aristoteles’
definitioner på et menneske:
Mennesket er et væsen, der ikke har
fjer, som går på to ben og som har
en fornuft. Jeg vil gerne tilføje en
eksistentiel definition fra filosoffen
Heidegger: Et menneske er et
væsen, der kan spørge ind til sin
væren. Mennesket er også det
eneste væsen, der kan være
umenneskeligt. Det er der ingen
andre levende væsner, der kan,
hverken vores kæledyr, køer eller
chimpanser - men de er heller ikke
”u-hundede” eller ”u-katteded”. De er
altid, som de er. Vi mennesker

udmærker os derimod på godt og på
ondt ved, at vi kan stå lidt ved siden
af os selv og forholde os til os selv.
I bogens sidste kapitel beskriver
du det troende menneske. Hvilken
rolle mener du, at religion og tro
spiller for os mennesker?
Det religiøse menneske er et af de
seks menneskebilleder, jeg har med
i min bog. Det er med, fordi det også
er et væsenstræk, at vi har
trosforestillinger som mennesker.
Det ser ikke ud til, at nogen andre
væsner på jorden har det. For en
del år tilbage troede man, at
religion ville forsvinde, når vi blev
oplyste nok. Det er der jo slet ikke
noget, der tyder på. Nu har man en
tese, der hedder postsekularisering,
hvor religion fylder meget og
diskuteres på nye måder. Vi
mennesker har brug for afklaring, det
vi får gennem tro og religion. Det
betyder ikke, at man skal tro på
Vorherre, det må man afklare med
sig selv. Men det er en opgave, man
som menneske har – uanset om
man så ender med at tro eller ej – at
søge den afklaring.
Hvordan kan det være, at du
vælger at bruge sorg som tema i
det kapitel, der omhandler det
troende menneske?
Jeg ser sorg som fuldstændig
fundamental for mennesket. Det at
vores livstråd, der forbinder os til
andre mennesker, på forhånd er
udmålt, at vi ved, vi skal miste og at
vi erfarer tilværelsens ultimative
anliggender og endeligheden

gennem kærligheden til den anden,
hvor tråden bliver revet over.
Kærligheden forsvinder ikke, når
vi mister, men så kommer sorgen
som en form for kærlighed. Hele
den medmenneskelige etik bunder jo
i relationernes skrøbelighed og
dermed en form for sorg. Man kan
kalde den for ”sorg med lille s”. Den
store sorg er den, man har, når den
anden dør, og man bliver knust af
sorg. Men før den er der, så er der
den lille sorg - over tiden der går, og
at man en dag vil miste den anden.
Det er ikke fordi, jeg synes, vi skal
gå og være tragisk bevidste om det
hver dag, men jeg vil mene, sorgen
ligger under tilværelsen hele tiden.
Mener du, vi i dag mangler ritualer
eller sprog for sorgen?
Måske er vi bange for at påtage os
et sprog, som virker ceremonielt. For
egentlig er det netop et udtryk for et
ritual, at man f.eks. kan sige, ”jeg
kondolerer”. Man kan kun sige det
ved én lejlighed. Man kan ikke sige
det, når nogen har mistet sin hund
eller tabt sine nøgler. Jeg var selv til
en kirkelig bisættelse i dag. Midt i
den sorg og tragedie var det jo
skønt, at der er en skabelon for den
ceremoni, så folk ikke skal stå og
opfinde alting selv, når de er i den
forfærdelige livssituation. Det er
netop det, ritualer gør i sorgen: De
hjælper mennesker med at bære
sorgen og blive grebet af flere end
dem selv.
Skrevet af Sara Baj Svensson,
Kirke- og kulturmedarbejder

Nummer 6/2020

5

Kirkenyt fra Beder Sogn
Det nye menighedsråd
Vi ønsker velkommen til vores nye
menighedsråd. Onsdag den 15.
september blev der afholdt
valgforsamling. Vi mødte spændte
frem. Kommer der nogen? Vil vi få
valgt et nyt menighedsråd? Vores
forventninger blev til fulde indfriet.
Der kom 51 deltagere, og aftenen
forløb i god stemning.
Beder Kirkes nye menighedsråd
består af: Kristen Dybdal, Lars
Romby, Helene Kannegaard, Helga
Voigt, Knud Jespersen, Hardy
Jensen, Jens Martin Elsborg og Ib
Hauge Mathiassen. Stedfortrædere:
Hanne Østergaard Sørensen og
Marianne Rolander.

Vagtskifte på prædikestolen
I oktober tog
vi afsked
med
sognepræst
Karen Holm
Agersnap,
som i det
seneste år
har vikarieret
for Line
Villefrance
under
hendes
barselsorlov. Det har været en glæde
at opleve, hvordan Karen ubesværet
er trådt ind i samarbejdet både i
menighedsrådet og med
medarbejderne, og hvordan hun på
bedste måde har videreført og

bidraget til kirkens arbejde. Tak til
Karen for hendes indsats og det
gode samarbejde. Vi ønsker held og
lykke fremover.
Og så vil vi byde velkommen tilbage
til Line Theresia Villefrance, som
efter sin barselsorlov, vender tilbage i
sit embede som sognepræst i Beder
og Malling pr. 1. november. Vi
glæder os til at møde hende igen i
gudstjenesten såvel som i andre
kirkelige handlinger, som kollega og
som medlem i menighedsrådet.
Brian Ravn Pedersen holder lige nu
studieorlov, som er bevilget af
Aarhus Stift. I perioden fra 1.
september til 30. november har han

mulighed for at fordybe sig i forholdet
mellem kunst og kristendom. Orloven
bruges til at studere kunsthistorie og
æstetiske teorier med henblik at
undersøge mulighederne for at drage
paralleller mellem kunstoplevelser og
religiøs erkendelse. Vi glæder os til
at møde Brian igen i december med
ny inspiration fra orlovsperioden.
Under Brians studieorlov varetages
hans opgaver af pastor Loa
Skovgaard Vibe Christensen, som
er udpeget af Stiftet. Tak til Loa, at
hun kunne træde til og bidrage til
kirkens liv her i Beder.
Kristen Dybdal, Formand for Beder
Menighedsråd

Tyverier fra gravene på kirkegårdene i Beder og Malling
Det er desværre en tilbagevendende
tendens, at der periodevis sker
tyverier af kranse, dekorationer, lyng,
juleroser etc. fra gravene rundt
omkring på kirkegårdene og således
desværre også på Beder og Malling
kirkegårde. Fænomenet er normalvis
ikke stort i antal, men én forsvunden
krans eller andet er én for meget,
og den påvirkning det har for de
efterladte kan naturligvis være
ganske stor.
Det er en dybt beklagelig tendens,
som vi ærgrer os meget over, men
som vi desværre ikke som sådan har
mulighed for at dæmme op for.
Kirkegården er et åbent og offentligt
tilgængeligt sted, som af de
pårørende bruges i bearbejdelsen af
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sorgen, og som af mange andre
bruges som et åndehul i hverdagen,
og den tilgængelighed vil vi gerne
bevare.
Vi går ind i en slags højsæson for
denne tendens, særligt desværre
frem mod december, hvor der nogle
gange sker disse forsvindinger fra
gravene.
Som pårørende må man nok vælge
sin tilgang til dette og tage sine
forholdsregler derud fra. Hvis man
ønsker at forsøge sig med
forebyggelse, opfordrer vi til, hvis
muligt, at sikre de ting man
sætter/lægger, f.eks. ved hjælp af
lange pløkker, som stikkes igennem
krans eller plante ned i jorden, eller

med snor (bind f.eks. kransen fast til
den nærmeste plante). Disse
metoder kan muligvis have en
forebyggende effekt. Alle
forebyggende tiltag skal være af en
sådan art, at medarbejderne eller
andre med ærinde på graven ikke
risikerer at falde i snore eller
lignende.
– med ønsket om, at
opmærksomheden kan mindske
tendensen.
Henriette Thomasen
Kirkegårdsleder

Kirkenyt fra Beder Sogn
En afskedshilsen

Tiden er kommet til at sige
farvel og tak for et godt og
spændende år som vikar
for sognepræst Line
Villefrance, der nu er vendt
tilbage fra sin barselsorlov.
Mit vikariat i Beder og
Malling begyndte i den
smukke efterårstid og
slutter i en lige så smuk
efterårstid. Efterårets sange
og salmer synges for tiden,
og i dem er der en særlig
stemning, der på en gang
er smuk og vemodig. Der er
fx Steen Steensen Blichers
præludium til digtsamlingen ”Trækfuglene”; kendt som
sangen ”Sig nærmer tiden”. Ligeså dramatisk som
Blichers stemning i digtet er min stemning langtfra, men
der er et vemod og også en symbolik i digtet, som jeg
synes kan overføres lidt til mit efterår 2020.
Mit vikariat ved Beder og Malling kirker var begyndelsen
på en tilværelse, hvor jeg i en tid skulle fungere som vikar
– så jeg er jo lidt som Blichers fugl, der ”kun er på træk”.
Men hvor det i sangen hedder: ”jeg haver andetsteds
hjemme”, er jeg i tiden hos jer blevet helt overbevist om,
at jeg ikke hører til andetsteds - end i Folkekirken. Jeg er
blevet bekræftet i, at præst er det, jeg fortsat vil være – og
med tiden ikke kun på træk... Det har ikke mindst været
det gode menighedsliv ved Beder kirke, der har bestyrket
mig i den erkendelse. Det er tillige samarbejdet med
kirkens ansatte og menighedsrådet samt mødet med
bederborgere i det hele taget, der har givet mig
arbejdsglæde.

Syng julen ind

søndag d. 6. december kl. 17.00 og kl. 19.00
I vores smukke kirkerum vil vi forberede os på julens
glædelige budskab med nye og gamle julesalmer:
“Hold håbet op”, “Dejlig er jorden”, “Julen i hjertet”
m.fl. - sammen med Kvindekoret Englevild,
korleder/organist Winni Kilsgaard og sognepræst Brian
Ravn Pedersen.
FRI ENTRÉ
Døren åbnes et kvarter før.
Der er begrænset antal pladser.

Nytårskoncert

søndag d. 10. januar kl. 17.00 og kl. 19.00
Billetter á 50 kr. incl. bobler og lidt sødt.
Fra 1. december kan der købes billetter via et link
på kirkens hjemmeside www.bederkirke.dk

Så tak for samarbejdet til menighedsråd, præster og
kirkepersonale. Tak til Beder for et dejligt år som præst
hos jer!
Karen Holm Agersnap

December i lyset af corona
December måned i kirken
bliver som så meget andet
anderledes i år.
Vores familiegudstjeneste 1.
søndag i advent bliver
desværre ikke afholdt, da vi
ikke må samles så mange
mennesker i kirken med de
gældende retningslinjer.
Mange forbinder december
med julesalmer, julestemning
og kirke. Vi vil gerne komme
med en opfordring til at bruge
kirken i adventstiden samt
juledagene, hvor der ikke er
så stor rift om pladserne som
den 24. december. Hold øje med vores hjemmeside
www.bederkirke.dk, hvor eventuelle rettelser og
aflysninger af kirkens arrangementer og gudstjenester
kan ses.

Under temaet "Håb" synger og spiller Lise Bech
Bendix, sopran og Povl Chr. Balslev, orgel nytåret
ind med musik fra flere tidsaldre - det være sig både
satser fra renæssancen, barokken, romantikken op
til vor tid med bl.a satser af Balslev selv.
Lise Bech Bendix debuterede i 2014 som solist fra
Det Jyske Musikkonservatorium og blev samme år
ansat som 1. sopran i DR´s vokalensemble.
Povl Chr. Balslev er uddannet fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium som organist og er også
komponist af kor-, orgel- og kammermusikværker.
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Gudstjenesteliste

Kalender

Julehjælp

Søndag 15.11.20, kl. 11.00
23. søndag efter trinitatis
Line Theresia Villefrance
Mark 12,38-44

Onsdag d. 11. november kl. 19.00
Studiekreds

Beder Sogns Menighedspleje
uddeler igen i år julehjælp til
familier eller enlige med børn i
Beder, som har en svag
økonomi. Julehjælpen fra
Menighedsplejen vil bestå af en
julekurv.
Ønsker du og din familie at
komme i betragtning, bedes du
indsende en ansøgning, der
kort forklarer, hvorfor du søger.
Kopi af seneste årsopgørelse
bedes vedlagt ansøgningen.
Ansøgningen om julehjælp skal
være kirkekontoret i hænde
senest 1. december og sendes
til adressen:

Søndag 22.11.20, kl. 9.30
Sidste søndag i kirkeåret
Loa Skovgaard Vibe Christensen

Onsdag d. 25. november kl. 18.00
Menighedsrådsmøde, afgående råd
Onsdag d. 25. november kl. 20.00
Menighedsrådsmøde, nyvalgte råd

Søndag 29.11.20, kl. 11.00
1. søndag i advent
Line Theresia Villefrance
Matt 21,1-9

Mandag d. 30. november kl. 13.00
Bio-13

Søndag 06.12.20, kl. 9.30
2. søndag i advent
Brian Ravn Pedersen
Luk 21,26-36

Mandag d. 7. december kl. 14.00
Mandagstræf

Søndag 06.12.20
Syng julen ind (se rubrikken)
Kl. 17.00 Brian Ravn Pedersen
Kl. 19.00 Brian Ravn Pedersen
Søndag 13.12.20, kl. 11.00
3. søndag i advent
Line Theresia Villefrance
Matt 11,2-10

Søndag d. 6. december kl. 15.00 og
kl. 16.30 Syng julen ind (se rubrik)

Onsdag d. 9. december kl. 19.00
Studiekreds
Søndag d. 10. januar kl. 17.00 og
19.00 Nytårskoncert (se rubrik)
Se ændringer på www.bederkirke.dk

Beder Sogn
Kirkebakken 58
8330 Beder

Minikonfirmandernes billeder

Søndag 20.12.20, kl. 9.30
4. søndag i advent
Brian Ravn Pedersen
Joh 1,19-28

Minikonfirmanderne har arbejdet
med lignelsen om
Den barmhjertige
samaritaner og
malet, hvordan vi
kan hjælpe
hinanden.
Billederne hænger
og pynter i
sognegården.

Torsdag 24.12.20
Juleaften
Kl. 10.30 Brian Ravn Pedersen
Kl. 13.00 Line Theresia Villefrance
Kl. 14.30 Brian Ravn Pedersen
Kl. 16.00 Brian Ravn Pedersen
Luk 2,1-14/Matt 1,18-25
Fredag 25.12.20, kl. 11.00
Juledag
Brian Ravn Pedersen
Luk 2,1-14
Lørdag 26.12.20, kl. 9.30
Anden juledag
Line Theresia Villefrance
Matt 23,34-39
Søndag 27.12.20, kl. 11.00
Julesøndag
Brian Ravn Pedersen
Luk 2,25-40
Fredag 01.01.21, kl. 15.30
Nytårsdag
Brian Ravn Pedersen
Luk 2,21
Søndag 03.01.21, kl. 11.00
Helligtrekongers søndag
Line Theresia Villefrance
Matt 2,1-12
Søndag 10.01.21, kl. 9.30
1. søndag efter hellig 3 konger
Brian Ravn Pedersen
Luk 2,41-52/Mark 10,13-16
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Kontaktoplysninger
Sognepræst: (studieorlov 1. sep. – 30. nov.) Brian Ravn Pedersen,
Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Træffes efter aftale.
Fredag er fridag. Tlf: 86 93 60 17. Mail: brp@km.dk
Sognepræst: (fra 1. nov) Line Theresia Villefrance, Træffes efter aftale.
Mandag er fridag. Tlf: 23 99 90 99. Mail: lts@km.dk
Kirkekontor:
Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 11-15 Tlf: 61 62 60 17
Træffetid: 2. tirsdag i hver måned kl. 11-13 i sognegården. Eller efter aftale.
Kirkegårdsleder: Henriette Thomasen, Kirkegårdskontoret,
Malling Kirkevej 3, 8340 Malling. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13.
Tlf: 24 41 13 50. Mail: bemaki@os.dk
Beder Kirke og sognegård:
Kirketjener Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl. 10-15, eller personligt
efter aftale. Tlf: 51 21 28 94 Mail: lis.nissen@webspeed.dk
Find flere kontaktoplysninger på www.bederkirke.dk

