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Præstens klumme

Samvittighed

I den gamle myte om Adam og Eva i Paradis fortælles det, at der stod to 
træer i haven: Livets Træ og Kundskabens Træ. Livets Træ kunne Adam og 
Eva frit spise af, men det nåede de aldrig, for de valgte i stedet at spise af 
Kundskabens Træ. Den, der spiste af det træ, fik kundskab om rigtigt og 
forkert. Og virkelig, den kundskab fik Adam og Eva – de kendte nu virkelig 
forskel på rigtigt og forkert - de fik nemlig dårlig samvittighed. Som alle 
myter vil beretningen om Adam og Eva fortælle noget grundlæggende om os 
mennesker. I dette tilfælde, at vi alle som én kender forskel på rigtig og 
forkert. Alle mennesker kender til rigtig og forkert. Det er Guds lov, der er 
skrevet med guldskrift i alles hjerter. 

Det hævdes tit om store forbrydere, at de ikke er som os andre, fordi de har 
gjort forfærdelige onde ting. Men også de kender og kendte til rigtig og 
forkert. Tag nu Putin, som mange kalder for enten ond eller sindssyg. Det er 
ikke til at komme uden om, at hans begrundelse for at gå i krig i vore øjne er 
kugleskør. Men prøv at tænke efter: Selve det faktum, at Putin undskylder sig
med en – ja, kugleskør - fortælling om, at han er i kamp med onde nazister – 
selv det faktum siger noget om ham: Han kender godt den uskrevne lov, der 
siger: Man overfalder ikke andre uden grund.
Putins soldater har det på samme måde: Hvorfor
skjuler de ligene i jorden? Fordi de ved, de er på
gale veje. De kender til rigtigt og forkert, men
prøver at skjule det – ikke mindst for sig selv.

I sine erindringer, udgivet under titlen ”Det
ensomme hjerte”, fortælle den tysk-danske læge
Hans Horn, hvordan han som ung mand blev
involveret i 2. verdenskrig. Han kommer bl.a. til
østfronten, hvor en SS-officer modtager ham med
den mærkelige hilsen: ”Nyd krigen, Horn, freden
bliver forfærdelig”. Horn forstod først ikke, hvad



officeren mente. Men det gjorde han sidenhen. Meningen var: Så længe 
krigen varer, kan ingen komme efter os for det, vi gør her. Men når freden 
kommer, bliver det anderledes. Officerens mærkelige hilsen er et vidnesbyrd 
om, at selv SS-soldaterne, der stod bag de værste forbrydelser, udmærket var 
klar over, at det, de foretog sig, var forkert, var ondt. Selvom de stod bag 
forfærdelige forbrydelser, vidste de godt inderst inde, at det var forkert. Helt 
på trods af, hvad Hitler og Himmler havde lært dem i Hitler-Jugend. Præcis 
det samme så man i de sidste dage af 2. verdenskrig: Her gjorde de tyske 
myndigheder alt, hvad de kunne for at skjule, hvad der var sket i KZ-lejrene. 
Alt skulle skjules, fjernes, alle beviser destrueres. Hvorfor? Fordi de godt 
vidste, det var frygtelig forkert.

Samvittighed betyder ”viden sammen med”. Altså viden sammen med en 
anden, nemlig Gud. Sådan én har vi alle – uden undtagelse. Den kan sagtens 
lulles i søvn, man kan for en tid forvirre den eller glemme den. Men ikke for 
altid. Før eller siden sætter den sig igennem. 

Det er meget bekvemt at dele mennesker op i gode og onde. Det er nemt at 
pege fingre af alle dem, som gør det forkerte. Det er jo som regel altid de 
andre – ikke én selv. Men går man til Biblen, får man et andet billede: 
Ligesom ondskaben er en fristelse for ethvert menneske, sådan er 
samvittigheden også iboende i ethvert menneske. Guds lov i hjertet lader sig 
ikke narre i længden. Og det betyder: Der er altid håb for et menneske – også
det menneske, der bittert fortryder det, som han gjorde, men ikke ville. 

Den nu afdøde nazi-jæger Simon Wiesenthal har et sted fortalt om en 
oplevelse, han havde med en tysk SS-officer. Officeren lå for døden, og han 
bad om at tale med Wiesenthal. Wiesenthal kom og satte sig hos ham. 
Tyskeren ville have Wiesenthal til – som jøde – på det jødiske folks vegne at 
tilgive ham for hans forbrydelser. Wiesenthal tænkte sig lidt om. Så gik han. 
Hvordan skulle han kunne tilgive soldaten på sit folks vegne? Sådan havde 
han tænkt dengang. Men episoden lod ham ikke i ro. Den blev ved med at 
forfølge ham: SS-soldaten havde gjort sig skyldig i frygtelige forbrydelser. 
Det var klart, men havde han, Wiesenthal, i grunden selv handlet ret? Dette 



menneske lå jo dér på sit yderste og var i frygtelig kval med sin 
samvittighed. 

Rigtigt og forkert – vi kender det alle, men vi handler slet ikke altid i 
overensstemmelse med, hvad vi ved. Det er en kval at have ondt i 
samvittigheden. Men det er samtidig et vidnesbyrd om, at vi ikke er glemt. 
Der er en Gud, som ved, og som man kan vende om til og angre.

Hvad et billede kan gemme

Se engang godt på billedet på 
modsatte side. Det er fra Stk. 
Stefans-klosteret i Meteora ved 
byen Kalabaka i Grækenland. 
Jeg så det, da min kone og jeg 
var på rejse i landet her i 
sensommeren. Skt. Stefans-
klostret er et af mange klostre, 
som ligger på de maleriske 
klippeformationer lige nord for 
Kalabaka. Det højdramatiske 
billede hænger i et rum på første
sal i klosteret, lige over for 
klostrets lille kirke. Det er malet
på væggen lige over for 
indgangsdøren, så det fanger 
straks øjet. 

Se nu godt efter! Centralt i 
billedet ser man straks en slags rød hvirvelstrøm, som tilsyneladende ender i 
gabet på et kæmpemæssigt brunligt monster nederst til højre. Den røde 
hvirvelstrøm slynger sig gennem billedet, bred i gabet på dyret, smal for 

Stk. Stefans-klosteret i Meteora ved 
byen Kalabaka i Grækenland



oven, hvor man ser Kristus sidde i til højbords i himmerig med de tolv 
apostle. 

Så langt så godt. Billedet viser altså himmel og helvede – slet ikke ulig vores 
danske kalkmalerier. Himlen er øverst foroven og lige nedenunder foregår 
forskelligt. Man ser engle og et alter. Man ser en vægt, hvor små djævle 

Skt. Stefans-klostret



forsøger at tynge den ene side ned – et træk, vi også kender fra danske kirker.
Det er en dom, som foregår: Sjælene vejes. I noget, der ligner skyformationer
knæler en stor mængde skikkelser i forbøn.

Nederst i billedet modsat himmeriget ser man monstret, der sidder i en slags 
underjordisk mørk hule, hvor man også ser en masse nøgne mørke 
skikkelser, som sidder i tætte rækker. Det er dødsriget, hvis ikke det er 
helvede selv. I al fald kan den sø, som man ser over de døde, godt være 
”ildsøen”, som omtales i Johannes Åbenbaring, hvor Djævlen til sidst skal 
styrtes ned (Johannes’ Åbenbaring kap. 20). Til venstre i billedet ses 
formentlig det himmelske Jerusalem, ”den elskede by” fra samme sted i 
Johannes’ Åbenbaring. Her sidder jomfru Maria og troner, ”Gudfødersken”, 
som grækerne kalder hende. Hende står der ikke noget om i Johannes 
Åbenbaring!

Hvad forestiller nu dette billede? De fleste kan nok hurtigt enes om, at 
billedet forestiller noget med dom, frelse og fortabelse. Og for en hurtig 
betragtning vil det nok være nærliggende at forstå den dramatiske blodrøde 
hvirvel som en hvirvelstrøm til helvede: Her ender de fortabte. Det store 
monster, helvede, er i gang med at sluge dem. Nederst ved domsscenen kan 

Tuse kirke



man se små djævle, der bærer sjæle hen til hvirvlen. Og inde i selve hvirvlen 
ser man en rytter på en stejlende hest i brunt sammen med en masse 
skikkelser, som næsten går i eet med alt det røde. Altså umiddelbart et meget 
dystert domsbillede.

Jeg må indrømme, at jeg selv først ”læste” billedet sådan. Men jeg er 
kommet til, at jeg tog fejl i min første tolkning. Når vi fortolker sådan, er det 
fordi vi ser, hvad vi forventer at se. 

Billedet fortæller faktisk noget andet. Læg mærke til hvirvlen: Går den i 
grunden oppe fra og ned - eller går den i virkeligheden nedefra og op? I mine
øjne går den opad – altså op af monstrets gab! Hvirvlen er blodrød som 
blodet, der drypper fra Kristus’ hænder og fødder. Det er den overraskende 
pointe i billedet. Jesu blod, hans frelsesgerning er i færd med at trække de 
fortabte op fra helvede. Alle skikkelserne i det røde er på vej opad med 
strømmen. Den tolkning stemmer med noget andet i billedet. Læg mærke til 
figuren ved vægten, iført rød dragt og med glorie om hovedet. 
Vedkommende ”snyder på vægten” ved at lægge sin hånd på den modsatte 
vægtskål til fordel for synderne – imod djævlene.

 

Men hvem er så den mørkebrune rytter i hvirvlen? Han er dog sikkert på vej 
nedad. Hvis man læser Johannes’ Åbenbaring kap. 20 må det være Djævlen 
selv.

Det er altså billedets hemmelighed. Det er virkeligheden en trøsterig og 
glædelig forkyndelse af frelse for ellers fortabte syndere. Samme ærinde som
de gamle danske kalkmalerier: Gud er ikke en upartisk dommer, der blindt 
sender de fortabte ned i helvede. Han har overladt dommen til Kristus, som 
sagde, han var kommet for at give sit liv som ”løsesum” for mange. Som en 
kæmpemæssig støvsuger trækker han de fortabte op af helvede.



Naturbetragtning

Der findes mennesker – også præster – som hævder, at synd ikke siger 
moderne mennesker noget. Det er noget sludder. En simpel naturbetragtning 
kan modbevise de. I denne tid smider de unge egetræer i præstegårdens have 
deres agern. Netop i år ligger de i dynger. Tag engang sådan et agern op. Gud
skabte det i form af - tja, et missil eller et projektil. Et agern er et missil ladet 
med liv. Det er designet til at glide ubesværet ned gennem vegetationen og 
ramme jorden, hvor det hurtigst muligt vil slå rod og vokse op og blive til et 
levende smukt træ. 

Hvor mærkeligt: Vi mennesker har i
vores visdom efterlignet egetræet. Vi har
opfundet en et lignende missil, et
lignende projektil, et dræber-agern i stål,
ladet med død og designet til at ramme
ind i huse, i skoler og hospitaler for at slå
ihjel. Kom ikke og sig, at synd ikke siger
nogen noget i dag. Synd er, at vi
mennesker rammer ved siden af det, vi
egentlig skulle. Andet er det ikke. Vi taler
om det i kirken – ikke fordi det er os en
glæde. Men fordi det er virkeligt – og
fordi Gud vil gøre noget ved det. 

Tag uldtrøjen med i kirke!

Takket være Putins tåbelige krig i Ukraine er vi i kirken – som alle andre 
steder - nødt til skrue kraftigt ned for varmen. Selvom vi kan love, at der ikke
er is på bænkene, råder vi alligevel alle kirkegængere til at tage godt med tøj 
på. Vi har tæpper til de mest kuldskære.



Gudstjenestekalender

Der tages forbehold for ændringer. Følg med i dagspressen

Dato Hem Hindborg Dølby Præst

30/10 10.15 Rydal

6/11 19.00 Rydal (allehelgen)

13/11 10.15 Rydal

20/11 9.00 Mads Callesen

27/11 10.15 Rydal

4/12 10.15 Rydal (minikonfirmander)

11/12 10.15 Rydal

13/12 19.00 Lucia gudstjeneste

18/12 9.00 Mette Gautier

24/12 16.30 14.00 15.15 Rydal

25/12 10.15 Rydal

26/12 10.15 Rydal

1/1 10.15 Rydal

8/1 10.15 Rydal

15/1 19.00 Rydal

22/1 10.15 Rydal

29/1 10.15 Mette Gautier

5/2 19.00 Rydal(konfirmandgudstjeneste)

12/2 10.15 Rydal

19/2 10.15 Rydal

26/2 10.15 Mette Gautier



Læsekredsen begynder igen

Synes du, du har læst disse linjer mange gange før: Læsekredsen begynder 
igen? Minder de dig måske om den dér gamle drøm om at få læst alt-det-
man-aldrig-får-læst? Den drøm, som aldrig er blevet til noget, fordi du hver 
gang har manglet mod eller bare har overbevist dig selv om, at det var 
vigtigere at se et eller andet i fjernsynet, som du for længst har glemt igen? 

Fortvivl ikke! Du har en chance til! For som skrevet står: Læsekredsen 
begynder igen. Alle er velkomne. Vi læser det, som de fremmødte kan enes 
om at læse. Så kom nu og vær med! Det sker tirsdag den 25. oktober kl. 
19.00 i Præstegården

Onsdagskoncerterne

Succesen med en månedlig ”onsdagskoncert” fortsætter, men i dette efterår 
bliver det lidt anderledes. De tårnhøje el-priser har også ramt kirkerne, så 
bemærk følgende ændringer:

Onsdagene 23/11 og 21/12 kl. 19.00 er koncerterne lavet om til 
”onsdagssang” i Præstegården. Her vil Olesia spille op til sang efter 
Højskolesangbogen



Allehelgenkoncert

Søndag d. 6/11 afholdes der allehelgengudstjeneste i Dølby kirke kl. 19:00.

Traditionen tro medvirker det lokale kor under ledelse af vores organist, 
Olesia.

Koret samles ved særlige lejligheder. Er det noget for dig at synge med i 
koret, kan du henvende dig til Morten Rydal eller Olesia Oliinykova.

Morten Rydal tlf.: 97 53 10 35

Olesia Oliinykova tlf.: 22 81 38 19



Vejviser l sognene
Sognepræst Morten Rydal Brøndumvej 34, 7800 Skive. Tlf.: 97 53 10 35

Hem Hindborg Dølby

Formand:                
Winni Weber 
Christensen                
Tlf.: 97 53 17 00

Kasserer:                       
Peter Balling               
Tlf.: 97 53 13 99 

Kirkeværge:                
Helle M. Andersen       
Mobil.: 40 73 89 33

Kirkebetjeningen

Graver: Sanne B. 
Laursen                  
Mobil: 20 58 09 22

Formand:                  
Kristen Boel                    
Tlf.: 97 53 10 29

Kasserer:                       
Niels Christensen      
Mobil: 61 74 13 14

Kirkeværge:                   
Lene Gejl Christensen    
Mobil: 21 65 24 45

Kirkebetjeningen

Graver:                           
Jens Peter Ladefoged     
Mobil: 23 37 31 99

Formand:                      
Anne Me e Frandsen  
Tlf.: 97 51 07 33

Kasserer:                    
Bjarne Andersen           
Tlf.: 97 53 14 12

Kirkeværge:                     
Asbjørn Rasmussen        
Tlf.: 97 53 15 75

 Kirkebetjeningen

Graver:                           
Jens Peter Ladefoged   
Mobil:  23 37 31 99

Kirkernes Hjemmeside Kirkebladet:
https:\\www.hhd-kirker.dk hhdkirker@gmail.com


