Tostrup – Roum kirker

Anden Søndag i Advent

Refleksioner over evangeliet:

Højmesse i Tostrup kl. 10.30
Lucia-Gudstjeneste i Roum kl. 14.00

”Når hjertets flamme flakker”
”Det var under Krigen, den første store
Krig, paa et afsides Sted, i et beskedent
Hus, hvor der var noget i Vejen.”

Højmesse i Tostrup kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns

Udenfor raser snestormen, og familiens
børn, ”de var meget stille og enige”. Ja,
så er der noget i vejen.

Læsninger:
 Esajas 11,1-10
 Matthæus 25,1-13

”Ned fra Loftet hang der en underlig, livløs Tingest, som ogsaa gjorde de andre
Ting livløse. Det hjalp ikke, Petroleumslampen var pudset og skinnede i Messingen. Den var uden Olie. Den ikke bare
hang, den var hængt..”

Salmer:
 268 Zions vægter hæver røsten…
 674 Sov sødt, barnlille…
 131 Blåt vælded lys frem…
==========
 271 I jomfruer, I kloge…
 7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære…

Derfor kom lyset fra en karbidlygte: ”Lygten stod og pegede på Møblernes slidte
Steder og Tapetets Pletter. Den viste alle
Fejl frem. Gjorde de smalle Ansigters
Skrift nem at læse. Det hårde lys gjorde
alle Ting ringe, ogsaa Sjælene, som
manglede Olie til deres Lamper.”

Søndagens evangelium fra Matthæus:
Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti
brudepiger, som tog deres lamper og gik
ud for at møde brudgommen. Fem af dem
var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.
De kloge tog både deres lamper med og
olie i deres kander. Da brudgommen lod
vente på sig, blev de alle sammen døsige
og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet:
Brudgommen kommer, gå ud og mød
ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde
deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie,
for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og
jer. Gå hellere hen til købmanden og køb
selv. Men da de var gået hen for at købe,
kom brudgommen, og de, der var rede,
gik med ham ind i bryllupssalen, og døren
blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!
Men han svarede: Sandelig siger jeg jer,
jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.
Matt 25,1-13

Martin A. Hansen skriver i ”Agerhønen”
om en familie. De mangler alt. Musene
har for længst sagt op: Der er ikke mere
at komme efter. Men værre end manglen
på mad, tørv og penge på kontoen er tabet af håb. De er kuet af armod og frygt.
Enige børn kan være et skræmmende syn.
Alle mangler de olie på deres lamper.
Stormen suser, og de venter. Egentlig ikke på noget, for tiden skal bare gå, indtil
de kan gå i seng. Vinden er blæst op. Med
ét er der i stormen et brat vindstille øjeblik, og i dette hastige ”tids-vindue” hører de en lyd, et slag som bank på døren.
Faren går ud og åbner døren, mens resten
af familien trykker sig. De venter intet
godt. Da han kommer ind igen, har han
en bette fugl, en agerhøne, i sin hånd.
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Hvis den et sekund før eller et sekund efter var fløjet ind i døren, havde de intet
hørt på grund af stormens buldren. Sært.
”Jeg tror godt, man kan forklare det, sagde Moderen”, men drengen i huset ser fra
vinduet ud i stormen og får øje på ”en
mørk Skikkelse, større end Mænd, gaa
bort mellem Træerne…”
Så græder de over den lille fugl, som de
finder så smuk, men død er den jo.

Lucia-Gudstjeneste i Roum kl. 14.00
- For hele familien

”Fedt kom paa Panden, det sidste maaske, men nu tog Moderen resolut til de
yderste reserver, Kartoflerne kom i en
kasserolle og paa ilden, og Bunden blev
ikke skrabet i Selvopgivelse, for hun beredte et Haabets Festmaaltid. Og skønt
det var langt over Sengetid, blev der
bredt Dug ud på Bordet, hvis og skøn,
selv i Karbidlygtens skær. Men saa blev
Lygten baaret udenfor, hvor den kunde
hvæse af, og et dyrt Tællelys blev tændt
på bordet. Ude i Mørket bruste Blæsten.
De vaskede sig, redte Haaret, pyntede
sig. Saa satte de sig ved Højtidsbordet.
Agerhønen blev delt, og der blev kun lidt
til hver, men det er Sandhed, at den lille
Fugl mættede dem alle.”

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Salmer:
 70 Du kom til vor runde jord…
 100 Kimer, I klokker…
==========
 69 Du fødtes på jord…
 87 Det første lys er Ordet…
Onsdag d. 4. december kl. 19.30 i Roum:
”De 9 Læsninger” – Gudstjeneste med
særlig vægt på musik og fordybelse i de
bibelske fortællinger om skabelse og Jul
– i samarbejde med ”Kirke-Uglerne”, bassist Anders Jørgensen, violinist Knud Erik
Stengaard, sangsolist Lotte Føns, organist og korleder Tove B. Antonsen, samt
sognepræst Robert Ryholt.

Moderen mente, det kunne forklares –
men når hjerterne styrkes, og vi finder
olie på vore sjæles lamper, er det af ganske uforskyldt nåde.

Næste uges gudstjenester:

Bedste adventshilsner
RLR

Onsdag d. 11. dec. kl. 19.30 i Tostrup:
Musikgudstjenesten ”De 9 Læsninger” efter anglikansk tradition

Bonus-info: LILLA er kirkeårets farve i de
fire adventsuger og de seks uger i fasten

Søndag d. 15. december:
Aftengudstjeneste i Roum kl. 19.30
Med sognepræst Søren Christensen,
Hvam

Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på
vores hjemmeside: www.tostrup-roum.dk
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