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Noget om penge 
Prøv at kaste et blik på gudstjenestelisten her i 

bladet. Her kan du også læse en kort beskrivelse 

af prædiketeksternes indhold. Den første søndag i 

listen er beskrevet med ordet: Griskhed, og dét er 

egentlig meget passende for hele listen. Griskhed 

og pengebegær er et tilbagevendende tema i om-

trent halvdelen af sommerens prædiketekster.  

Tankevækkende, at det emne er lige så aktuelt i 

dag, som dengang Jesus prædikede for cirka 2000 

år siden. Ja, måske endda endnu mere?  

Man siger, at den ene % af jordens befolkning, 

som er rigest, ejer mere end de næste 99 %. Man 

siger, at klimaproblemerne skyldes menneskehe-

dens grådighed og rovdrift på de fælles ressour-

cer. Man siger at trangen til et liv med vore vest-

lige forbrugsgoder fører til folkevandringer i den 

3. verden, til bobleøkonomi og finanskriser hos os.  

Allerede for tusinder af år siden vidste vismæn-

dene, og herunder Jesus, at griskhed og trangen 
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til penge fører til menneskelig ulykke. Vismanden 

bag Prædikerens Bog skriver: Den, der elsker 

penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker 

rigdom, får intet udbytte af den. Også det er tom-

hed! Paulus skriver om, at kærlighed til penge fø-

rer til ”utallige tåbelige og skadelige tilbøjelighe-

der, som styrter mennesker i undergang og forta-

belse". Pengene bliver en abstrakt målestok, som 

kommer til at stå mellem os og den virkelige vir-

kelighed, så vores dømmekraft mister sansen for 

det rette. 

For hvordan værdisætter man det, som virkelig 

betyder noget? Hvor mange sølvmønter er en sol-

opgang værd? Hvor mange kroner er min elskedes 

kys værd? Hvor mange bitcoins er det værd at 

kunne trække vejret? Ja, og hvornår får en mønt-

fod overhovedet en værdi? 

I Shakespeares stykke "Richard d. 3", mister kon-

gen sin hest under det afgørende slag og er nu 

prisgivet fjenderne. Da råber han: "En hest, en 

hest, mit kongerige, for en hest!" Er en hest et 

helt kongerige værd? Måske, men fordi kong Ri-

chard i magtbegær har forspildt alle venskaber, er 

hans kongetitel værdiløs, og ingen giver ham en 

hest at flygte på. 

Jo, der findes ting, som er så værdifulde at der 

ikke kan sættes pris på det. Husker vores tid dét? 

Eller har vi travlt med at gøre det meste op i 

penge? Måske endnu en god grund til at lytte til 

den eviggyldige visdom i Bibelen. Ole Lange



G U D S T J E N E S T E L I S T E 
Dato og evangelium Ny Sogn  Gl. Sogn  Sdr.vig 
3. juni – 1.søn e.Trin –  
Luk 12: Om griskhed 

9.00 10.30  

10. juni – 2.sø.e. Trinitatis –  
Luk 14,25-35: Efterfølgelse 

9.00 Mogens 
Thams 

*  

17. juni – 3.sø.e. Trinitatis – 
Luk 15,11-32: Den fortabte søn 

10.30 9.00  

24. juni – 4.sø. e. Trinitatis –  
Matt 5,43-48:Om kærlighed 

9.00 10.30  

27. juni– Solnedgangsgudstj.   21.00 

1. juli – 5. sø. e. Trinitatis –  

Matt 16,13ff: Peters bekendelse 
10.30 9.00 

 

4. juli– Solnedgangsgudstj.   21.00 

8. juli – 6. sø. e. Trinitatis –
Matt 19,16ff.:Kamel og nåleøje 

* 10.30 
 

11. juli– Solnedgangsgudstj.   21.00 

15. juli– 7. sø. e. Trinitatis – 
Matt 10,24-31: Frygt ikke 

19.30 
Sangaften 

  

18. juli– Solnedgangsgudstj.   21.00 

22. juli – 8. sø. e. Trinitatis - 
Matt 7,22-29:De to bygherrer 

10.30 
* 

19.30 
Sangaften 

 

25. juli– Solnedgangsgudstj.   21.00 

29. juli – 9. sø. e. Trinitatis – 
Luk 18,1-8: Enken og dommeren. 

9.00 Lars 
Christoffersen 

  

1. aug– Solnedgangsgudstj.   21.00 

5. aug – 10. sø. e. Trinitatis  
Matt 11,16ff: Jesus om samtiden 

 
10.30 Mogens 

Thams 
 

12. aug. – 11. sø. e. Trin.– Luk 
7,36ff: Kvinde m.alabast-krukke 

10.30 Bodil 
Hindsholm 

  

19. aug. – 12. sø. e. Trin. – 
Matt 12,31-42: Om bespottelse 

 
9.00 Lars 

Christoffersen 
 

26. aug.– 13. sø.e. Trinitatis–  
Matt 20,20ff: Tjen hinanden 

19.30 * 
Sangaften 

9.00 *   

* henviser til at O.L prædiker i andre kirker: 8. juli i Rindum kl. 

9 og No kl. 19. 15. juli: Hee kl. 9.00 og Rindum kl. 10.30. 22. 

juli i Rindum kirke kl. 9.00. 26. aug. Rindum kl. 10.30 

Kontakt:  
Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340 og 

61204437 www.holmsland-kirker.dk.  

Forsidefoto: Rim fra den gamle kirkebøsse: ”Giv efter 

evne, hvad du kan og ræk de arme hjælpens hånd.” 

http://www.holmsland-kirker.dk/


STRANDGUDSTJENESTER 

Igen i år indbyder vi til en række korte frilufts-

gudstjenester på stranden i Søndervig. Det er fra 

den 27. juni til den 1. august. Hver gang kl. 21. 

Hvis det bliver aflyst pga. vejret meddeles det på 

www.sondervig.dk 

SANGAFTENER – HØR OM KIRKEN  

3 aftener i løbet af sommeren holder vi en sangaf-

ten i stedet for den traditionelle gudstjeneste. Vi 

synger nogle sange og salmer fra højskolesangbo-

gen og den nye ”Kirkesangbogen”. Jeg fortæller 

om sangene og fortæller lidt om kirkens historie.  

Den 26. august spiller Holmsland Spillemændene 

for os og til fællessange. 

Holmbohjemmet 

Gudstjenester og sangeftermiddage på Holmbo-

hjemmet er for alle. 12/6 kl 14.30 Sangtime, 27/6 

kl. 10.30 Gudstjeneste, 17/7 kl. 14.30 Sangtime, 

22/8 kl. 10.30 Gudstjeneste. Kom og vær med til 

en hyggelig times tid! 

Kirkelige handlinger 1. kvartal 2018 

Dåb: Oscar Nørtoft Byskov, Ava Adsersen Gul-

brandsen, Loui Holm Møller, Jóna Marín Jacobs-

dóttir Nielsen Bryllupper: Therese Gottlieb Kais-

ner og Michael Lodberg Olsen. Vedrana Rapaic og 

Poul René Pedersen. Elsebeth Wejse Korsgaard 

Sorensen og Axel Wejse Lodberg. Begravelser: 

Else Dalgaard, Martha Jensen, Goran Rapaic 

http://www.sondervig.dk/

