
 

 

 

 

 

   

Et barn er født os 

Hvad mener vi egentlig, når vi ønsker ”Glædelig 

jul!”? Den store kvindelige filosof, Hannah Arendt, 

var en gang til en julekoncert med Händels orato-

rium ”Messias”. Især sangen over Esajas kap. 9: 

”Et barn er født os”. gjorde indtryk og satte tanker 

i gang. Man siger, at der er to grundvilkår, som 

præger ethvert menneske: At vi skal dø, og at vi er 

født, men hvad er vigtigst? Europas tænkning har 

mest understreget døden og de grænser, den træk-

ker mellem før og nu, dig og mig, den enkelte og 

de andre. Kan vi nogensinde lægge skellene bag os 

og virkelig mødes? Der tegnes et billede af en en-

som tilværelse. Men julens fejring af Jesu fødsel fik 

Hannah Arendt til at lægge vægten på det andet 

grundvilkår: Fødslen. Det nyfødte barn sprænger 

grænser, begynder noget nyt og skaber et fælles 

rum mellem sig og moderen. Derfor gør billederne 

af Jomfru Maria med Jesusbarnet så stort et ind-

tryk. Det udtrykker et evigt grundvilkår, som vi let 

kan glemme. 
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Hannah Arendt var jøde, men lærer alligevel kir-

kerne noget om, hvad vi skal lægge vægten på i 

vores tradition: det fælles, sammenhængene, be-

gyndelserne, håbet. Apostlen Peter beskrev tro 

som et levende HÅB, ved Jesu Kristi opstandelse 

fra de døde. Dét skal vi huske: at nok døde Jesus, 

men vigtigere er, at han blev født en julenat og 

opstod en påskemorgen. Døden skal ikke have 

magt over hjerterne. Hverken med frygt her i ti-

den eller ved at gøre os til intet en gang. Nej et 

barn er født os og hans stjerne lyser på himlen til 

evig tid. Glædelig Jul! Ole Lange 

”Vi synger Julen ind”  

Mandag d. 3. dec. kl. 19.30 i Gammel Sogn: 

elever fra Musikskolen medvirker. 

Sanggudstjeneste 

Lørdag d. 16. dec. kl. 10.00 i Gammel Sogn 

Holmslandkorets Julekoncert 

Søndag den 16. december kl. 19.30. Kom til 

en festlig aften med julens dejlige musik! 

Nytårsaften 

31. dec. kl. 14 i Ny Sogn: Vi siger ”tak for i år”. 

Spillemændene og Kammerkor medvirker. 

Nytårsdag  

1. jan. kl. 14 i Gammel Sogn: Vi ønsker ”godt 

nytår” i Kirken og Skolestuen. 

Hellig tre konger 

6. jan. kl. 19.30 i Ny Sogn: Vi runder julen af, 

synger julesalmer og hører Kloster Kammerkor.  



G U D S T J E N E S T E L I S T E 

Dato og evangelium Ny Sogn Gl. Sogn 

2.dec 1.sø. i Advent - Matt 21,1-9: Indtoget i 
Jerusalem 

10.30 9.00 

3. dec. – Vi synger julen ind  19.00 

9.dec 2.sø. i Advent - Lukas 21,25-36: De 
sidste tider 

 10.30 
L. Christoffersen 

Lørdag 15.dec. Formiddag m. Julesange  10.00 

16. dec. 3.sø.i Advent  
Holmslandkorets julekoncert 

19.30 *  

23.dec. 4.sø.i Advent – Joh 1,19-28 - Johan-
nes Døbers vidnesbyrd 

10.30 
 

24.dec.Juleaften Lukas 2,1-14 Jesu Fødsel 15.00 13.30 

25.dec. Juledag - Lukas 2,1-14: Jesu Fødsel 10.30 9.00 

26.dec. 2. Juledag - Matthæus 23,34-39: 
Dommen over Jerusalem 

9.00 10.30 

31.dec. Nytårsaften 14.00  

1.jan.Nytårsdag – Luk.2,21: Jesus omskæres  14.00 

6.jan. Hellig 3 kongers søndag - Matt 2,1-
12: De vise mænd  

19.30 
Vi runder julen af * 

13.jan. 1.sø.e. Hell.3 kg. - Lukas 2,41-52: Je-
sus som 12 årig i templet 

9.00 10.30 

20.jan. 2. søn. e. Hell. 3 kg. - Joh 2,1-11: 
Brylluppet i Kana 

10.30 9.00 

27.jan. 3. søn.e. Hell.3 kg. - Matthæus 8,1-
13: To helbredelser 

9.00 
M. Thams 

 

3.feb-4. søn.e.Hell.3 kg. - Math. 8,23-27: 
Stormen på søen 

10.30 
19.30 

Sangaften 

10.feb. Sidste sø. e. Hell.3 kg. - Matt 17,1-9: 
Forklarelsen på bjerget 

10.30 
 

17.feb. Septuagesima - Matt 20,1-16: Arbej-
derne i Vingården 

19.30 
Sangaften 

10.30 

24.feb. Seksagesima - Markus 4,1-20: For-
skellige slags sædekorn 

10.30 9.00 

3.mar. Fastelavns søndag Matt 3,13-17: 
Jesu Dåb 

14.00 
Holmsl. I&K center  * 

* henviser til at O.L prædiker i andre kirker: 16.dec.: 9.00 i 

Hee og 10.30. i Rindum. 6. jan. 10.30 Rindum. 3. feb. 9.00 

Rindum. 17. feb. 9.00 Rindum. 3. mar. 10.30 Hee 

Pga. lov om data udgår navne om dåb mm. desværre.  



Det vilde vest og den vilde vestkyst 

22.januar kl.19.30 i Præstegården: Rusty 

Seltz stammer fra USA, men flyttede til Kloster for 

en del år siden. I en samtale med Ole Lange for-

tæller han om sin vej fra USA til Danmark, og om 

det land, som han er vokset op i og som vi kender 

så godt fra medierne men som alligevel virker så 

fremmedartet. Alle er velkomne. 

Holmbohjemmet 

Alle er velkomne når vi fejrer en kort gudstjeneste 

med salmer og andagt eller en hyggelig sangtime 

med hjemmets sangbøger:  

Gudstjenester: Ons. 11.dec kl. 14.30.  

Man 24. dec kl. 10.00. Ons. 30. dec. kl. 10.00.  

Sangtimer: Tir. 15.jan. og tir. 19.feb kl.14.30 

Sangaftener 

Søndag den 3. og 17 februar er der aftengudstje-

nester. Det bliver som sangtime i stedet for en 

traditionel gudstjeneste. Vi synger fra højskole-

sangbogen og knytter sangene sammen med ord 

og betragtninger over både menneskelivet og søn-

dagens evangelium. Alle er velkomne  

Fastelavn 

Fastelavnsgudstjeneste for børn i Idræts & Kultur-

center 3.marts kl. 14. Flere informationer følger i 

opslag, HIMS og på Facebook. 

Kontakt:  
Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340 og 

61204437 www.holmsland-kirker.dk.  

Forsidefoto: Jesusbarnet på prædikestolen i Gl. Sogn. 

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

