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Der skal være et rum
Digter Knud Sørensen har i en alder af 92 
år udgivet sin antageligt sidste digtsam-
ling. 

”Mit sprog og fjordens” hedder den.
Ensomheden kommer gående og stiller 
sig ved siden af mennesket. Den optræ-
der som en person, der henvender sig og 
siger: ”Jeg savner dig”. 
Mennesket svarer: ”Jeg savner ikke dig”. 
Så foreslår ensomheden, at de skal slutte 
sig sammen. Men mennesket forsøger at 
undslippe ensomheden. Han bryder sig 
ikke om dens nærvær og lyde. Han vil 
ikke høre dens ord, de må ikke sætte sig 
på hans tanker og flytte ind i hans sind. 

Men så siger jeg også
forsvind
Du fylder for meget
omkring mig
der skal også være et rum
for et menneske eller to
(s. 30)

Bibelen begynder fra begyndelsen med 
to skabelsesberetninger. Den ene handler 

    Højmark Lem  Velling 

 Marts       
7. 3. s. i fasten  19.00  HB 10.30  HB 09.00  HB 
14.  Midfaste  10.30  HB 09.00  HB 10.30   VL  
21.  Mariæ Bebudelsesdag 09.00  HB 10.30  HB   
28. Palmesøndag  10.30  HB 09.00  HB   09.001 VL 

 April    
1. Skærtorsdag  09.00  HB 10.30   HB 10.30   VL
2. Langfredag  10.30  VL   09.00  VL 
4. Påskedag  09.00  HB 10.30  HB 10.30  VL  
5. 2. påskedag    10.30  HB 
11. 1. s.e. påske  10.30  HB   09.00  HB
18. 2. s.e. påske    09.00  VL 10.30  VL 
25. 3. s.e. påske  09.00  HB 10.302 HB 10.30  VL 
30. Bededag  10.30  HB   09.00  VL1 

 Maj      
2. 4. s.e. påske   10.30  HB 09.00  HB 10.30  VL3 
9. 5. s.e. påske   09.00  HB 10.30  HB 10.30  VL 
13. Kr. Himmelfartsdag  09.00  HB 10.30  HB 
16. 6. s.e. påske    09.00  VL 10.30  VL 
23. Pinsesøndag   10.30  HB 09.00  HB 10.30  VL 
24. 2. pinsedag    14.00  HB  
30.  Trinitatis    09.00  HB 10.30  HB 10.30  VL

HB = Hanne Byskov     
VL = Vivian Linnebjerg

1.  Tillige i Ringkøbing Kirke kl. 10.30 
2.  Guldkonfirmander 
3. Tillige i Ringkøbing Kirke kl. 09.00

om, hvordan hele universet er indrettet 
efter Guds plan med hverdage og hel-
ligdage, himlen og jorden på hver deres 
plads, planter, dyr og mennesker med 
hver deres bestemmelse, og alt er godt! 
Den anden beretning handler om dag-
ligdagen, om forholdet mellem mand og 
kvinde, med børn og hårdt arbejde. For 
noget gik galt; det blev ikke ved med at 
være godt alt sammen. Vi er med Adam 
og Eva hensat til at leve øst for Paradis. 
Men inden vi nåede så langt (eller rettere 
sagt blev sat uden for døren), kan vi i den 
anden skabelsesberetning læse, at Gud, 
ud af Adams ribben, byggede en kvin-
de, da det ikke er godt for mennesket at 
være alene. 
Ensomhed er et centralt bibelsk tema, 
både i Det Gamle og Det Ny Testamen-
te. Det starter med Adams ensomhed. 
Breder sig til Salmernes bog, hvor Kong 
David klager over, at ingen vil kendes ved 
ham. I Prædikerens Bog fremhæves det, 
hvor meget vanskeligere tilværelsen er for 
den ensomme. Og da Gud i en tvekamp 
med Satan sætter Job på prøve, er det 
med så skrappe midler som ensomhed 
og forladthed. Ja selv Kristus på korset 
råber ensomhedsordene: ”Min Gud, min 
Gud, hvorfor har du forladt mig?” (Matt. 
27,46).

Vi kan alle opleve at være alene hjemme 
i livet. 
De bibelske fortællinger rækker os et 
sprog til at tale om det, vi ikke kan sige 
til hinanden, som hjertet er fuldt af, og 
munden løber over med. 
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Kirkelig vejviser

Der skal være et rumKirkelige handlinger

Konfirmation

Folkekirkens nødhjælp

Orientering fra Menighedsrådet

Begravelse/biættelse: 23.01.2021

OBS! Konfirmationsdatoen er flyttet fra 
den 9. maj til den 6. juni. I skrivende stund 
vides ikke, om der er gudstjeneste for det 
samlede hold. I så fald er det kl. 10.30. 
Ved fortsat deltagerbegrænsning i kirken 
afholdes to konfirmationsgudstjenester 
henholdsvis kl. 9.00 og kl. 11.00.

Indsamling den 7.-14. marts:
HJÆLP konfirmanderne med at samle ind 
og vinde over konfirmanderne i Ring-
købing. Der er søsat 8 projekter, som 
f.eks.: Bestil en påskefrokostkurv eller 
hør Stine P. læse op. Kontakt præsten for 
nærmere info eller betal et frivilligt beløb: 
https://indsamling.noedhjaelp.dk/partici-
pant/velling-konfirmander Eller betal kon-
tant i en kasse dertil i våbenhuset. 

Der kan igen søges om støtte fra Toks-
vigfonden senest 1. april. Fonden støtter 
almene formål, der tilgodeser fællesskabet 
i Velling. Dog har formål der tilgodeser de 
ældre – fortrinsstilling. Der kan søges af 
både foreninger og enkeltpersoner.

Ansøgning sendes til:
Boi Nielsen 
Tændpibe 1 A, Velling  
6950 Ringkøbing  
Mail: troldholm@gmail.com

Orienteringsmøde 2021
Vi ved ikke, hvornår det kan afholdes, 
men det er meningen, at vi skal drøfte 
gudstjenestens liturgi (forløb). 
Skal vi kaste traditionerne overbord? Være 
tro mod ritualerne? Eller søge kedelig 
konsensus? 
Vi har planlagt, at provst Margrethe Koch 
i sin egenskab som medlem af et, af 
biskopperne nedsat, fagligt udvalg skal 
komme og fremlægge dets arbejde, init-
iere gruppesamtaler og runde af med en 
fælles debat. Så hold øje med en fremtidig 
dato for det årlige orienteringsmøde – 
mød op og giv din mening til kende, før 
det er for sent!

Skærtorsdag
Sidste år ved denne tid levede vi i lykke-
lig uvidenhed om, hvad der snart skulle 
tilskikkes os. Da vi lettere chokerede stod 
over for en kirkelukning i påsken, troede vi 
alle, at det drejede sig om uger, højest et 
par måneder. 

Da støvet havde lagt sig, opfordrede vi 
til et kunstprojekt, mens vi ventede bag 
duggede ruder. Nu vil vi meget gerne have 
de kreerede kunstværker udstillet i kirken 
i påskedagene. Derfor bedes disse ting 
afleveret i våbenhuset fra den 22.3 og 
senest den 30.3. 
HUSK tydeligt navn, værkets titel og gerne 
en beskrivelse, fortælling eller andet. 

Vi åbner udstillingen i forbindelse med 
skærtorsdagsgudstjenesten kl. 10.30. 
Kirken er ganske vist åben igen, men i 
fortyndet udgave. Vi må max være 22 pers. 
til gudstjenesterne. Vi har besluttet ikke 
at kræve tilmelding hertil. Hvis det bliver 
muligt med flere end 5 deltagere, vil der 
være en lille seance med påskefortællinger 
ved præsten skærtorsdag, og ”æggekage” 
for børn og barnlige sjæle ved præst, råd 
og Kasper kanin en af de andre påske-
dage. Hold øje med opslag på velling.eu,  
facebook siden ”Vi vil i Velling”, hos køb-
manden og i lokalavisen.
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Mod ensomheden skal ikke ties og bies. 
Her skal tales og tralles. For det er, når vi 
deler vores fortællinger, at vi bliver men-
nesker og medmennesker for hinanden. I 
ensomheden er vi ens uanset køn, alder, 
status og alt muligt andet, der ellers sæt-
ter skel og skillelinjer imellem os. 
At være fælles om det at være menneske 
er modsvaret på den ensomhed, som 
ingen undslipper. Og eet må vi vide; nok 

er det til tider strengt og ensomt, men vi er 
ikke alene. 
Corona eller ej, der skal være et rum for 
et menneske eller to. Eller flere, ja for hele 
den brogede verden med al dens nød og 
strid – også bagefter.

Tag det sorte kors fra graven!
Plant en lilje, hvor det stod!

Med ønsket om en glædelig påske til alle 
her og hid rundt om i vort lille sogn,

Vivian

Toksvigfonden


