Sahl og Vinderup Kirker
GUDSTJENESTER

Søndag 30. juni
2. s. e. trin.
Kl. 10.30 Vinderup
Gertrud Bangshøj
Søndag 7. juli
3. s. e. trin.
Kl. 09.00 Sahl
Kl. 19.00 Vinderup
Gertrud Bangshøj
Søndag 14. juli
4. s. e. trin.
Kl. 09.00 Vinderup
Kl. 10.30 Sahl
Gertrud Bangshøj
Søndag 21. juli
5. s. e. trin.
Kl. 10.30 Vinderup
Kl. 19.00 Sahl
Gertrud Bangshøj
Søndag 28. juli
6. s. e. trin.
Kl. 09.00 Vinderup
Marie Overlade Larsen
Søndag 4. august
7. s. e. trin.
Kl. 10.30 Sahl
Marie Overlade Larsen

Kirkebilen
Ring til HOT Taxi
telefon 29 38 13 81
senest 1 time før
gudstjenesten.
Det er gratis at benytte Kirkebilen.

Sæt
i kalenderen:
Torsdag 5. september kl. 19.30
Kirkekoncert med Janne Mark Band
Janne Mark er salmedigter og komponist,
kendt bl.a. fra den internationale
udgivelse ”Pilgrim”

Lørdag 14. september kl. 10.00
Kirkehøjskole med Ida
Wentzel Winther,
cand.mag., Ph.d., lektor og afdelingsleder
på DPU
Emne: ”At føle sig
hjemme”

IM
13. aug. kl. 19.30 KK-Huset
Sommermøde ved Kurt Nielsen, Holstebro

Da himlen rørte jorden
I de første uger af juni hører man ikke sjældent om
krager, der i flokke kan finde på at gå til angreb på
mennesker, der måske går tur med deres hunde i en
park. For i den her periode forlader de udklækkede
krageunger nemlig reden for første gang, og kommer hund og menneske for tæt på en krageunge i en
busk, så er det, at det kan gå galt.
Vi har nok altid haft et lidt anstrengt forhold til kragefuglen. Ikke mindst fordi det kan gå ud over andre
dyr og fugle, hvis der er mange krager i et område.
Der er almindelig enighed om, at kragebestanden bør
reguleres regelmæssigt. Det er vist de færreste, der
betragter kragen som deres yndlingsfugl.
Det blev der vendt op og ned på for geologen og
teologen Morten Stender. I bogen Korsets liv – livets
kors fortæller han i det lille essay ’Da himlen rørte jorden’ om en forunderlig hændelse, hvor han for en hel
del år siden, en uge før Skt. Hans, sad i sin udestue
sammen med datteren Liv Maria på 12 år. ’En af de
dejligste dage i mit liv’, fortæller han. Skydevinduerne
var skubbet helt til side. Og mens de sad og snakkede over morgenmaden, kom der pludselig en sort
krage flyvende i mod dem.
Lige som den nåede det åbne vindue standsede
den og satte sig på gesimsen. Den her krage havde
tilsyneladende ikke noget at forsvare. Som Morten
Stender skriver: ’Kragen var synligt interesseret i kontakt og gik i en lettere vaklende gangart ind på bordet
mellem os og begyndte at lege med Livs teske’. Liv
Maria blev selvfølgelig bange og skyndte sig ind i
stuen ved siden af.
Men Morten Stender fik blik for det forunderlige i situationen. Her var en af de her ofte foragtede krager,

som nu bare gerne ville lege og så måske have lidt
at spise. Det fik den, og da Liv Maria fra den tilstødende stue så, at kragen ikke ville angribe, kom hun
tilbage til bordet. Under besøget prøvede kragen bl.a.
at trykke på udløserknappen på Mortens Stenders
kamera og følte sig i det hele taget veltilpas ved at
være til bords med familien. Besøget varede en times
tid, hvorefter kragen fløj igen. Besøget havde været
forunderligt og skabt et særligt nærvær i stuen, som
havde de haft besøg fra himlen. Nu håbede de sådan
set bare på, at hr. Krag ville komme og besøge dem
igen, og det gjorde han i de efterfølgende dage op til
Skt. Hans. Men som det næsten måtte gå, endte den
tillidsfulde krage til sidst med at blive skudt ved et
hus i en skov.
Tit glemmer vi måske at lægge nok mærke til de her
’skæve’ og forunderlige hændelser, der kan ske i vores liv. Men de kan faktisk, som det blev tilfældet for
Morten Stender, åbne vores vanetænkning og give os
blik for det forunderlige i livet.
Mødet mellem Stender familien og hr. Krag blev måske en lille levende lignelse på, hvad der kan ske ved
nadverbordet, når den opstandne hr. Kristus gennem
brødet og vinen rykker ind i vores liv. Han som kom
fra himlen men af mange blev anset for en foragtelig
krage. Han som blev dræbt, korsfæstet, men hvis
himmelske nærvær forblev på jorden, som forunderlig
opstandelse ved hvert et bord.
Med ønsket om en forunderlig sommer.
Gertrud Bangshøj

Send sikker mail
På grund af persondataloven har vi tidligere frarådet
borgene at sende mails med personfølsomme oplysninger til sognepræst og kirkekontor. Det har mange
gange besværliggjort kommunikationen, som desuden med den nuværende postomdeling ofte også
har været langsommelig.
Heldigvis er der godt nyt!
Det er nu muligt via ’sikkerformular’, at sende mails
med personfølsomme oplysninger til sognepræsten
eller kirkekontoret.
Sådan gør du:
Find link til ’Send sikker mail’ på kirkens hjemmeside,
www.vinderupkirke.dk , www.sahlkirke.dk . Det står
på forsiden og under menupunktet ’Kontakt’.
Klik på den, som du ønsker at sende mailen til.
Herefter vil du blive sendt til en side, hvor du skal logge på den sikre formular ved at bruge dit NemID. Når
du er logget ind, kan du se dit navn og fødselsdato
øverst på siden.
I emnefeltet kan du fortælle modtageren, hvad din
besked drejer sig om.
I tekstfeltet skriver du din besked. Vær opmærksom
på, at teksten maksimalt kan fylde 2500 tegn.
Hvis du har brug for at skrive mere end det, kan du

LM
07. aug. kl. 19.30 KK-Huset Møde
21. aug. kl. 19.30 KK-Huset Møde

vedhæfte din tekst nederst på siden i feltet ’vedhæftede filer’. Her kan du også vedhæfte flere filer, hvis
du har behov for det.
Skriv også gerne dit telefonnummer, så modtageren
lettere kan komme i kontakt med dig.
Når du har udfyldt alle de oplysninger, du har behov
for, kan du klikke på det blå felt i nederste højre hjørne. her får du teksten til gennemsyn før afsendelse.
Hvis du har behov for at ændre noget, kan du klikke
på det grå felt ’tilbage’. Til sidst sender du din besked
ved at klikke på det blå felt ’send’. Det er muligt at
printe den sendte besked ud.
Eventuelle besvarelser vil blive sendt sikkert til din
eBoks.

Venlig hilsen
Kordegnen

Følg os på
FACEBOOK
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