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PRÆSTENS – NICOLAUS

”Jeg hedder Nicolaus”, svarer drengen. ”Jeg kom i
hemmelighed om natten, fordi Jesus sagde, at når
man giver, skal man ikke lade den venstre hånd
vide, hvad den højre hånd gør; man skal give i
det skjulte. Behold pengene, Hr., og lov mig, at du
ikke fortæller det her til nogen som helst. Lad det
forblive en hemmelighed.”

”Far, far, vågn op! Der er én, der er ved at kravle
op ad stigen udenfor vores vindue”, råber en af
pigerne. Faderen vågner med et chok. ”Jamen,
altså”, råber han. ”Som om jeg ikke har problemer
nok i forvejen!” Og problemer, ja, dem har han
masser af. Han er ludfattig. Alle hans tre døtre er
gifteklare. Men eftersom han ingen penge har, kan
han ikke give nogen medgift. Og altså kan døtrene
ikke blive gift. Derfor har han taget en beslutning,
han hader: Han vil sælge døtrene til det lokale
bordel. Og nu en tyveknægt oven i!
Han farer ud af døren, og kaster sig over tyveknægten, der i det samme kommer ned ad husets
side. Den ældste datter kommer løbende. ”Se,
far”, udbryder hun. ”Se, hvad han kastede ind ad
vinduet!” I hænderne holder hun en lædersæk
fyldt med guldmønter. Faderen kigger vantro på
pengene og videre over på tyveknægten, som
viser sig bare at være en stakåndet, bange dreng:
”Sig mig: Hvad i al verden foregår der? Hvad er
du ude på?”
Og drengen begynder at fortælle: Han er kristen,
og har desværre for nylig mistet begge sine
forældre, og de har efterladt ham med temmelig
mange penge i arv. ”Og Jesus siger, at vi skal være
gavmilde”, siger han. ”Vi skal hjælpe dem, der har
brug for det. Vi skal give ud af det, vi har. Og jeg
vil gerne følge Jesus, så da jeg hørte om dine problemer og hørte, hvad du havde planlagt at gøre…
ja, hvad kunne jeg så ellers gøre?”
”Jamen, hvorfor sneg du dig så op til huset midt
om natten?”, spørger faderen. ”Og hvem er du?”
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Faderen lover det, og i det meste af sit liv, indtil
han er blevet en gammel mand, holder han skjult,
hvordan han fik pengene til døtrenes medgift.
Det var historien om Nicolaus. En mand, der blev
født i Lykia i Tyrkiet i år 280. Allerede som 19-årig
blev han præst, og tidligt blev han biskop. Efter sin
død blev han kendt som Sankt Nicolaus. Det blev
til Sankt Claus, som blev til Santa Claus – Julemanden: Ham der giver gaver.
Det er ikke alt, vi normalt hører om julemanden,
der stemmer helt overens med, hvordan Sankt
Nikolaus i virkeligheden var.
For det første, så kommer han i virkeligheden slet
ikke fra Grønland. Han kommer fra Tyrkiet. For
det andet, så er der meget, der tyder på, at han slet
ikke drak Coca-Cola. Og så for det tredje: Hvem
er det vi plejer at sige, at julemanden kan li’?
Det er de artige. Det er de børn, der opfører sig
ordentligt. Det er dem, der skal ha’ gaver. Og lige
på det punkt, er jeg ret overbevist om, at Sankt
Nicolaus ville slå i bordet og sige: Nej, den har I
godt nok forstået helt forkert. Og så tror jeg, han
ville forklare os, at det jo faktisk var derfor, Jesus
blev født dér julenat. Gud blev menneske, fordi vi
mennesker ikke bare er artige, og at hvis vi skulle
have efter fortjeneste, så ville de fleste af os i den
grad være på den. Men så inderligt ønsker han alligevel at være sammen med os, at han blev menneske – et menneske, der endda døde på korset
for vores skyld.
Se, det er den allerstørste gave!
Jakob Legarth

SET UDE FRA – AT KOMME TIL DANMARK SOM UDLÆNDING

Vi har bedt Constantin Chiriac fra Moldova fortælle lidt om at
komme til Danmark fra udlandet.
Jeg hedder Constantin og bor i Grønbjerg sammen med min familie. Min familie består af mig,
min kone Nadia og vores to børn Patricia og Cristian på 9 og 4 år. Vi kommer fra Moldova, men
vores børn blev født i Danmark. Tilsammen har vi
boet i Danmark i omkring 7 år.
I 2008 fik min kone og jeg en praktikplads i Danmark, og fordi jeg er uddannet som dyrlæge, fik
jeg en plads på en svinegård i Vestjylland. Dengang
vidste vi næsten ingenting om Danmark. Lidt af
det, vi vidste var, at danskerne er blandt de gladeste mennesker på jorden. Og en af mine venner,
som før arbejdede i Danmark, har anbefalet mig at
vælge Danmark frem for andre europæiske lande.
Moldova er et fattigt land, og det er meget populært at komme i praktik i udlandet, fordi selvom
man som praktikant ikke får en særlig høj løn, så
vil man stadig tjene en del mere end i Moldova.
Det var nemt for os at flytte til Danmark
– simpelthen fordi vi fik masser af hjælp fra den
arbejdsgiver, vi arbejdede for. Men det bedste
var at opleve, at danskerne er meget gode til at
tale engelsk, og at vi kunne klare os selv – fx. i
butikkerne, på kommunekontoret og andre steder.
Selvfølgelig var der noget, som ikke var så nemt
at forstå – fx. hvordan skatten virker, og hvorfor
bilerne er så dyre, men vi kunne finde en forklaring på alt.

siger noget om, hvordan danskerne er. Danskerne
er rigtig gode til at tage imod udlændinge, og de
har altid hjulpet mig, når jeg har haft brug for
hjælp.
I den tid vi har boet i Danmark, har vi prøvet
at være tæt på danskerne og forstå deres kultur
og identitet. Vi synes, at det er vigtigt som udlændinge at blive en del af lokalsamfundet og at
snakke med folk. Det har vi gjort ved at deltage i
lokalarrangementer og ved at gå i kirke.
Kirken er et godt sted at møde nye mennesker, og
det er godt at møde de lokale mennesker, der bor
omkring dig og måske kender dig, men aldrig
har snakket med dig. Vi går ofte til ’Ulvetime’ og
til ’Middag på tværs’. Det er to kirkeaktiviteter, vi
godt kan lide at gå til. Særligt ’Middag på tværs’,
hvor vi møder danskerne og også andre mennesker som os, der har boet nogen tid i Danmark. Vi
kan sidde sammen og snakke om vores traditioner,
vores mad og vores samfund. Det er meget hyggeligt. Vi synes, at den danske kirke er velorganiseret
og gør alt for alle mennesker, og så synes jeg, at
kirken er en vigtig del af samfundet. Uden tro er
det svært at holde et land sammen.

Måske nogen vil spørge om, hvorfor vi stadig
er i Danmark? Selvfølgelig er vi ikke i praktik
mere, for i dag har vi fået et rigtigt arbejde. Vi er
i Danmark, fordi vi kan godt lide at bo her og vi
kan godt lide danskerne. Vi synes, at danskerne er
rigtig gode og venlige mennesker og også meget
hjælpsomme. Jeg kan huske, at allerede den første
dag tilbød vores naboer deres hjælp. Det tror jeg
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Adventsfest ved Provst emeritus, Børge Terp.
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2. s. i advent
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Børnegudstjeneste med nytårsparade for spejderne

---- ingen gudstjenester i pastoratet ----

Julesøndag

31. dec.

10.30

Ringive

Anden Juledag

26. dec.

11.00

Lindeballe

og afslutning af minikonfirmander

Juledag

15.00

13.30

11.00

Børnegudstjeneste med børnegospelkoret

’De ni Læsninger’ med Ringive Sogns Kirkekor

ved Henriette H. Jørgensen, Givskud-Gadbjerg

25. dec.

Ringive

		

Lindeballe

Langelund

Juleaften

		

24. dec.

				

17. dec.

13. dec.		

10. dec.

Ringive

’Blå Time’ med julefrokost og menighedsmøde

19.00

11.00

6. dec.		

Lindeballe

Langelund

Ringive Sogns Kirkekor medvirker

1. s. i advent

Sidste s. i kirkeåret

				

3. dec.

DECEMBER

26. nov.

NOVEMBER

Hvor intet andet er nævnt forestås gudstjenesten af sognepræst Jakob Legarth.

GUDSTJENESTELISTE

Præsten er ikke ekspert på alle sider af
livet, men kommer meget gerne forbi
til en snak. Så ring endelig. Præsten har
naturligvis tavshedspligt.

En normal søndagsgudstjeneste, som
alligevel er temmelig anderledes. Kom
selv og vær med søndag d. 26. november kl. 11.00 i Langelund Kirke eller
søndag d. 28. januar kl. 11.00 i Ringive

Frimesse

Langelund Kirke har et børnerum, hvor
der under prædikenen foregår et særskilt program for børnene med fortælling, leg, sang, tegninger el. a.. Børnerummet må også meget gerne benyttes
under gudstjenester uden børnekirke,
hvis børnene trænger til en pause.

Et tilbud til ældre og gangbesværede
om gratis at blive kørt til sognets
gudstjenester retur. Henvendelse helst
kl. 15 dagen før til OJ Taxi Give på
tlf. 4064 6011.

Besøg

Børnekirke

Kirkebil

10.30

En børnegudstjeneste en hverdagseftermiddag med efterfølgende
aftensmad og hygge i konfirmandstuen.
Onsdag d. 7. februar kl. 17.00 i
Ringive Kirke.

’Ulvetime’

Kirke. Før frimesserne vil der være
mulighed for at komme og nyde en kop
kaffe i kirkerummet, mens musikerne
øver.

ved Henriette H. Jørgensen, Givskud-Gadbjerg

Ringive

2. s. i fasten

25. feb.

9.00

Ringive

1. s. i fasten

18. feb.

’Ulvetime’

Fastelavnsfamiliegudstjeneste kl. 14.00 i aulaen ved Elkjærhallen

17.00

med børnekirke

Frimesse

ved Henriette H. Jørgensen, Givskud-Gadbjerg

Fastelavn

Ringive

7. feb.		

11.00

9.30

11.00

9.00

og opstart af minikonfirmander fra Karlskov Friskole

11. feb.

Langelund

Lindeballe

		

4. feb.

Seksagesima

Ringive

Septuagesima

28. jan.

FEBRUAR

Langelund

Sidste s. e. H. 3 k.

21. jan.

				

JULEN I KIRKERNE

Julen i kirkerne
Adventsfest i Lindeballe
Første søndag i advent, d. 3. december kl. 19.00.
Vi begynder med gudstjeneste i Lindeballe Kirke
ved Børge Terp, tidligere provst og sognepræst
i Ejstrupholm. Derefter fortsætter vi med kaffebord i forsamlingshuset i Lindeballe med
lucia-optog med elever fra Karlskov Friskole,
amerikansk lotteri ved Langelund-Karlskovspejderne, fortælling og fællessang. Vores eget
kor, Ringive Sogns Kirkekor vil medvirke både
ved gudstjenesten og i forsamlingshuset. Kaffe:
50 kr. Velkommen til en stemningsfuld aften!

Blå Time
Onsdag d. 6. december afholder vi vores traditionsrige julefrokost. Vi gør det i forbindelse
med ’Den blå Time’. Vi begynder kl. 17.30 med
stillegudstjeneste i Ringive Kirke og fortsætter i
konfirmandstuen med julefrokost. Ifm. spisningen vil vi afholde vores årlige menighedsmøde.
Tilmelding til spisning (50 kr) til Thyra Vindbjerg, 2162 8949 eller thyravindbjerg@gmail.
com senest
enårsuge
før.
Fra sidste
høstgudstjeneste
i Langelund Kirke
De ni læsninger
’De ni Læsninger’ er en gammel og stemningsfuld, engelsk
tradition med vekslen mellem
læsninger og fællessange/
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korsang. Onsdag d. 13. december mødes vi til
’De ni Læsninger’ i Ringive Kirke kl. 19.00.
Ringive Sogns Kirkekor vil medvirke.
Børnegudstjeneste med børnegospelkoret
Tredje søndag i advent er der børnegudstjeneste.
Det er søndag d. 17. december kl. 11.00 i
Langelund Kirke. Børnegospelkoret vil synge, og
gudstjenesten er samtidig afslutning for efterårets minikonfirmander fra Elkjærskolen.

Efterårets minikonfirmander.

Juleaften d. 24. december
Julegudstjenester i Lindeballe Kirke kl. 11.00, i
Langelund Kirke kl. 13.30 og i Ringive Kirke
kl. 15.00.
Julehjælp
Menighedsrådet har med hjælp fra Lions Club
i Give fået mulighed for at give en økonomisk
håndsrækning til familier, som har vanskeligt
ved at få det hele til at hænge sammen her til jul.
Er du interesseret i dette, så send en begrundet
ansøgning til sognepræst Jakob Legarth senest
onsdag d. 13. december.

JULEN I KIRKERNE

Børnegudstjeneste med nytårsparade
Søndag d. 14. januar kl. 10.30 i Ringive Kirke er
der børnegudstjeneste med opstart af minikonfirmander fra 3. klasse på Karlskov Friskole. Eleverne
vil efter nytår få en invitation til at være minikonfirmander. Til gudstjenesten vil der samtidig være
nytårsparade for Langelund-Karlskov Spejderne.
Fastelavn
Traditionen tro har vi familiegudstjeneste til
fastelavn – og igen i år vil vores børnegospelkor
deltage i gudstjenesten. Det foregår søndag d.
11. februar kl. 14.00 i aulaen ved Elkjærhallen.
Efter gudstjenesten vil der være tøndeslagning og
fastelavnsboller. Arrangeret af menighedsrådet i
samarbejde med Grønbjerg-Langelund og Omegns Borgerforening og Spejderne.

Fra sidste års fastelavnsfest

I begyndelsen af november deltog konfirmanderne
sammen med lidt over 100 andre konfirmander i et større
konfirmandrollespil ved Kulsø.

Menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 8. januar • Tirsdag d. 6. februar

SIDEN SIDST
Døbte

Viede

03.09. Melvis Skov Kristensen i Lindeballe Kirke
01.10. Solvej Damkjær Bjergegaard i
Lindeballe Kirke
08.10. Mai Uldahl Vemmelund i Langelund Kirke
29.10. Oskar Rabæk Jepsen i Langelund Kirke

28.09. Jakob & Sasha Seppä Lefevre Rasmussen
i Ringive Kirke

Begravede og bisatte
20.09. Rita Bendix Nielsen fra Langelund Kirke
23.09. Oda Kirstine Sørensen fra Ringive Kirke
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Hvad gør man ved …

Sognepræst Jakob Legarth
Ringivevej 113, 7323 Give
tlf.: 7573 8001
e-mail: jale@km.dk

Fødsler
Ca. 14 dage efter fødslen modtager forældrene en fødselsattest. Ugifte par får fælles
forældremyndighed ved at aflevere en ’Omsorgs- og ansvarserklæring’. Dette gøres på
www.borger.dk under ”Familie og børn”.

Menighedsrådsformand Thyra Vindbjerg
tlf.: 2162 8949 / 2362 4129
e-mail: thyravindbjerg@gmail.com
Kirkeværge Pia Pausgaard
tlf.: 6039 5949
e-mail: Pausgaard@mail.dk
Kirkesanger Johan Andersen
tlf.: 7534 8181 / 2123 2875
e-mail: ja@filskovfriskole.dk
Organist Britta G. Sauermilch
tlf.: 4085 8493
e-mail: 2xgoddi@gmail.com
Graver Ringive Kirke Betina Skødt Boye Jensen
tlf.: 2148 3242
e-mail: ringivekirkegaard@gmail.com
Graver Lindeballe Kirke Vibeke Buhl Frandsen
tlf : 2321 8901
e-mail: lindeballekirkegaard@gmail.com
Graver Langelund Kirke Torben Lunde
tlf.: 2127 2360
e-mail: torben.lunde@altiboxmail.dk

Dåb/navngivning
Et barn skal navngives senest 6 måneder efter
fødslen. Navngivningen kan enten foregå ved
elektronisk at ansøge om navngivning via
www.borger.dk under ”Familie og børn” eller
ved at barnet bliver døbt. Datoen for dåben
aftales med sognepræsten.
Vielse
Tid og dato aftales med sognepræsten. Før
vielsen skaffes en prøvelsesattest hos Borgerservice i bopælskommunen. Den må max.
være 4 måneder gammel ved vielsen.
Dødsfald
Meddeles til sognepræsten. Bedemanden
er gerne behjælpelig med dette samt andet
vedrørende dødsfaldet. Tidspunkt for
begravelse/bisættelse aftales med sognepræsten, evt. via bedemanden.
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