Mandag d. 3. oktober 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 787: Du, som har tændt millioner af stjerner

Paulus skriver til Kolossenser-menigheden kap. 3, vers 13:
”Bær over med hinanden og tilgiv hinanden,
hvis den ene har noget at bebrejde den anden.”

Sognepræst Per Ramsdal skriver:
”Hver dag begynder en ny dag, hvor vi har Guds tilgivelse for de fejl, vi begik i går. Det er tilgivelse
på et dagligdagsplan, kan man sige. Og man kunne sagtens med fordel overføre lidt til den daglige
tilgivelse i sit eget kærlighedsforhold.”

Lad os bede med salmedigteren:
Gud,
tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt

Fadervor…

Tirsdag d. 4. oktober 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 522: Nåden er din dagligdag

Bibeltekst fra fortællingen om den fortabte søn, Lukas 15,21-24:
”Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at
kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt
og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven,
slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var
fortabt, men er blevet fundet.”

Paulus skriver i Første Korintherbrev kap. 13, vers 7 (”Kærlighedens Højsang”):
”Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.”
Ordet ”alt” er på samme tid vildt provokerende og løfterigt.

Dagens bøn:
”Elsk mig mest, når jeg fortjener det mindst.
For der har jeg mest brug for det.”

Fadervor…

Onsdag d. 5. oktober 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 51: Jeg er i Herrens hænder

Jesus siger i Bjergprædikenen, Matthæus 7,3:
”Hvorfor ser du splinten i din broders øje,
men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?”
Sognepræst Asser Skude skriver følgende:
”Fordømmelsen gør blind, mens kærligheden gør seende. Når vi dømmer et andet menneske,
bliver vi blinde og kan ikke se det gode i næsten. Samtidig bliver vi blinde for, at det er Guds nåde,
som både vi og næsten lever af.”

Bøn:
Herre,
Må vi altid se med kærlighedens øjne,
værne om det skabte og din mangfoldighed,
takke for din nåde,
som er ny hver dag.
Fadervor…

Torsdag d. 6. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 731: Nu står der skum fra bølgetop
Dagens bibelord: Joh. 11,20-27
Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende
inde i huset. Martha sagde til Jesus: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv
nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig.« Jesus sagde til hende: »Din bror skal
opstå.« Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste
dag.« Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han
end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?« Hun svarede:
»Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.«
Dagens tanke:
Historien om opvækkelsen af Lazarus er altid fascinerende.
Her fortælles der om, hvordan kærligheden er større end døden.
At uanset hvor fortvivlede vi er, skal vi altid komme over sorgen med håbet i behold.
I det håbløse skal vi finde håbet, og i døden skal vi finde livet.
Det tomrum, der kommer, når et menneske, vi holder af, forlader os,
det tomrum skal vi fylde op med gode minder,
så personen derigennem lever videre i os.
Dagens bøn:
Kære Gud og himmelske Fader.
En ny dag begynder.
Giv mig kraft og tålmodighed
og trøst mig ved dit ord.
Vær hos mig, når smerterne kommer
og lad mig komme helskindet igennem dagen,
så jeg I taknemlighed tager imod den godhed,
som andre mennesker viser mig.
Fadervor…

Fredag d. 7. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 29: Spænd over os dit himmelsegl
Dagens Bibelord: 1 Kor. 12,4-6
”Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme.
Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme.
Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.”
Dagens tanke:
Vi er alle skabt I Guds billede,
og fordi Gud er mangfoldig,
må mennesket derfor også rumme en form for mangfoldighed.
Heldigvis er vi ikke ens,
men vi er blevet givet forskellige evner,
så vi i fællesskab er stærke!
Dagens bøn:
Kære Gud og almægtige Fader.
Tak for, at du åbenbarer vores forskellighed
i de nådegaver, du har givet os.
Tak for, at du viser os, at vi alle er noget særligt.
Hjælp os med at imødekomme denne forskellighed,
så vi ikke bliver snæversynede eller føler os forsmåede.
Men bevar du din mangfoldighed i os.
Fadervor…

Mandag d. 10. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 46: Sorrig og glæde de vandre til hobe
Dagens bibelord: Salmernes Bog 31,8-9
”Jeg vil juble og glæde mig over din trofasthed; du så min nød og tog dig af mig i mine trængsler.
Du overgav mig ikke i fjendens hånd, men gav mig fodfæste i det åbne land.”
Dagens tanke:
Den norske teolog og sanger Bjørn Eidsvåg har en sang, der hedder ”Alt du vil have”. Den handler
om, hvis man får alt det, man vil have.
Hvis der altid er solskin og strålende vejr – om vi så også altid ville være glade? Mit svar er nej.
Livet kommer med dets op- og nedture.
At leve kan og skal give os nogle knubs ellers lever vi ikke – vi er i live, men lever ikke.
Dagens bøn:
Kære Gud og Fader i himlen:
Tak for at du gav os livet.
Hjælp os og trøst os, når livet gør ondt
og vi møder modgang på vores vej.
Giv os håb, når vi er håbs-løse.
Og giv os styrke og mod, når vi er modløse.
Hjælp os at hjælpe andre.
Fadervor…

Tirsdag d. 11. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 49: Ingen er så tryg i fare
Dagens bibelord: Fil. 4,4-7
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!
Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud
i bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand,
vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Dagens tanke:
”Gud under alle skabninger, selv den mindste, at være til – og at være til som sig selv.”
(Frit gengivet efter Karen Blixen)
Dagens bøn:
Kære Gud
Hjælp mig.
Hjælp mig, så jeg altid kan være glad i dig.
Hjælp mig med at slippe mine bekymringer fri,
så jeg i dig ikke er bekymret over noget.
Giv mig tro på mig selv
og styrke, så jeg i dig kan se mig selv
som en af dine fantastiske og unikke skabninger.
Fadervor…

Onsdag d. 12. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 163: Fuglen har rede, og ræven har grav
Dagens bibelord: Luk. 9,57-58
Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham: »Jeg vil følge dig, hvor du end går
hen.« Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen
har ikke et sted at hvile sit hoved.«
Johannes Møllehave siger følgende:
”Et menneske lever mellem mulighed og nødvendighed. Livet er ikke ren og skær mulighed,
og den, der tror det, ender som fantast. Mine muligheder er begrænset af min nødvendighed.”
Dagens bøn:
Evige Gud.
Du, som har al magt i himlen og på jorden.
Du gør alt efter din vilje.
Under din beskærmelse har vi sovet i nat.
I tillid til din kraft og velsignelse
begynder vi en ny dag.
Fadervor…

Torsdag d. 13. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 15: Op, al den ting, som Gud har gjort
I vers 6 i salmen står der: Hvad skal jeg sige, når mit sind - i havets dybe grunde - kun dog så lidt
kan kige ind - og ser så mange munde?
Dagens tanke:
Det er et grundvilkår for os mennesker, at vi bekymrer os. Vi bekymrer os for i går, for i morgen,
for os selv, vore børn, børnebørn, naboen og også ud i verden. Men nogle gange er det bedst at
lægge alle disse bekymringer over på Guds skuldre. For vi ved ikke, hvad morgendagen bringer
– eller bare, hvad der sker om en halv time, og det burde være en gave og ikke en bekymring.
Salme 57 fra Det Gamle Testamente:
Vær mig nådig, Gud.
Vær mig nådig,
For hos dig søger jeg tilflugt;
i dine vingers skygge søger jeg tilflugt,
til ulykken er drevet over.
Jeg råber til Gud, den Højeste,
til Gud, der fører min sag igennem.
Han sender mig hjælp fra himlen,
gør den, der jager mig, til spot.
Gud sender sin godhed og troskab
Og lad os i fællesskab bede Fadervor.

Fredag 14. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 7: Herre Gud! Dit dyre navn og ære
Bibeltekst fra Luk. 12,16b-18:
Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre?
For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og
bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods.
Dagens tanke:
Menneskets grådighed har altid været en del af vores hverdag. Hos katolikkerne er det endda
en af de syv dødssynder. Mere vil have mere. Alt fra den lille skål med slik til penge, bolig og
politik.
Men vi glemmer hverdagens øjeblikke i vores jagt. De små ting, der ikke kan købes for penge –
et smil, et kram, en solnedgang. Så grib dagen. Det er nu, det sker.
Dagens bøn:
Kære Gud og himmelske Fader,
Vi beder dig styre og regere vore hjerter,
så vi ikke hører dit ord, uden at det giver frugt i vore handlinger.
Så vi med gavmildhed hjælper vor næste
og ikke forbryder os med ødselhed og grådighed.
Hjælp os, så vi sætter al vor lid til din evige nåde.
Og lad os bede: Fadervor…

Mandag d. 17. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 3: Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Ord fra Biblen fra Romerbrevet 12, 4-5:
For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi
alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer.
Dagens tanke:
Vi er alle skabt i Guds billede, så vi er alle hver for sig et helt unikt og særligt menneske. Gud
udfolder sig på mangfoldig vis, og derfor er mennesket også mangfoldigt. Alle lever med sin
særlige nådegave, så vi i fællesskab kan være stærke.
Bøn:
Almægtige og evige Gud.
Vi takker dig, fordi du har givet os vores krop,
dette legeme
med tunge, ører og alle lemmer.
Vi beder dig!
Giv os din nåde,
så vi med vore ører flittigt kan høre dit ord
og handle efter vores egen nådegave.
Lad os bede: Fadervor…

Tirsdag d. 18. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 13 Måne og sol
Bibeltekst fra Luk. 19,9:
Da sagde Jesus om ham:
I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn.
Dagens tanke:
Også han er en Abraham søn. Det er en stærk formulering. En vigtig formulering, som er god at
have med sig på vejen, når vi møder det andet menneske, som handler på en måde, som vi ikke
forstår. Men også dette menneske er Guds barn. Lige værdigt, lige unikt og fantastisk som
ethvert andet menneske, vi møder!
Dagens bøn:
Kære Gud og himmelske far.
Tak for, at du minder os om vor sårbarhed
og afhængighed af dig og andre mennesker.
Tak for, at vi hos dig kan finde styrke og ro.
Hjælp os, så vi handler efter din vilje og ånd.
At vi bliver hinandens næste her på jorden.
Fadervor…

Onsdag d. 19. oktober 2016
Ane Bjerregaard

Salme DDS nr. 41: Lille Guds barn, hvad skader dig
Bibeltekst fra 1. Kor. 4,7:
For hvem giver dig nogen særstilling? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har
fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet?
Dagens tanke:
På Kirkens Korshærs årsmærke fra 2014 er der et billede af nogle hænder, der er foldet som en
skål, og i de hænder ligger der et hjerte.
Det er ikke til at sige, om det er et hjerte, personen har fået, eller om det er et, der bliver givet
væk. Måske handler det ikke om et ”enten-eller”, at enten får vi eller så giver vi. Måske handler
det om et ”både-og” – vi får kærlighed og vi skal give kærlighed – det er altid en dobbelt
bevægelse.
Dagens Bøn:
Kære Gud,
vor Fader i Himlen.
Tak for den kærlighed,
som du har os givet.
Vil du hjælpe os med at give kærligheden videre.
I dag og alle dage.
Fadervor…

Torsdag d. 20. oktober 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 365: Guds kærlighed ej grænse ved
Tema: At give og modtage
Bibeltekst: 1. Mos. 1,26-27:
”Gud sagde: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk,
himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.” Gud skabte
mennesket i sit billede.”

Forkyndelse – ved sogne- og hospicepræst Lone Klok, Vejle:
Indimellem kan vi synes, at alt hvad vi har, det har vi selv skabt. At alt, hvad der er godt for os, det
skyldes vores egen fortræffelighed, kløgt, udholdenhed og måske lidt held. Herligt er det da også, at
vi har fået del i Guds skaberevne, så vi kan herske over havets fisk og himlens fugle og både
konstruere ubåde og flyvemaskiner, varme huse og computere. Det er ufatteligt, hvad vi kan, og tak
Gud i himlen for det. Samtidig skal vi huske på, at det, der virkelig bærer livet, det vi dybest set ikke
kan undvære, det kan vi ikke selv konstruere, det kan vi ikke selv tage, ikke selv rage til os. Det mest
betydningsfulde i vores liv, har vi ikke selv magt over. Det er noget, vi kan få, og det er noget, vi kan
give.

Bøn:
Far i Himlen
Tak for alle gode gaver, der kommer fra dig.
Lad os bruge dem til gavn og glæde,
både for os selv og andre.
Fadervor…

Fredag d. 21. oktober 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 373: Herre jeg vil gerne tjene
Tema: At give og modtage
Bibeltekst: 1. Kor. 13,7-8
Paulus skriver: ”Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig
op.”
Forkyndelse: Ved hospice- og sognepræst Lone Klok, Vejle:
Det mest betydningsfulde i vores liv, har vi ikke selv magt over. Det er noget vi kan få, og det er
noget vi kan give. Vores sprog afslører, at det forholder sig sådan. Vi får kærlighed, vi tager den
ikke, men vi kan give den.
Bøn:
Herre, kærlighedens ophav og fuldender.
Det eneste, der bliver mere af, ved at blive delt, er kærlighed.
Lad os dele hinandens liv og lad os dele ud af alt godt.
Lad os være gode til også at tage imod.
Lad os være så store, at vi også kan være små sammen.
Fadervor…

Mandag d. 24. oktober 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 752: Morgenstund har guld i mund
Tema: At give og modtage

Bibeltekst: Paulus skriver i Filipperbrevet 4,4:
”Glæd jer altid i Herren. Jeg siger atter: Glæd jer!”

Forkyndelse: Ved sogne- og hospicepræst Lone Klok, Vejle
Glæden kommer til os, omsorg modtager vi, og vi kan selv give omsorg. Vi kan ikke tage glæde
eller omsorg. Tilgivelse kan vi heller ikke tage eller kræve, men vi kan give tilgivelse og vi kan
modtage tilgivelse.

Bøn:
Hjælp os til at leve denne dag med et åbent sind
og med åbne øjne for, hvor vi skal give og tage imod.
Tak for dit følgeskab, alt det du giver,
og tak for alt det, du beder os gøre.
Fadervor…

Tirsdag d. 25. oktober 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 26: Nærmere, Gud, til dig
Tema: På vej mod Allehelgen

Forkyndelse:
Salmen udtrykker for nogle at se en alt for tydelig understregning af vores vej til Gud og frelsen,
frem for evangelisk at pege på Guds vej til os.
Under alle omstændigheder er salmen stærkt udbredt og elsket og har reference til fortællingen
om Jakob i Det Gamle Testamente, og om Jakobs drøm, hvor Himlen er åben, og engle stiger ned.
Salmens udbredelse er styrket gennem fortællingen om, at salonorkesteret på luksuslineren
Titanic spillede denne salme, mens skibet sank i dybet med 1400 passagerer. Denne historie blev
givet videre til nye generationer med filmen Titanic i 1997. Nuvel lad os lytte til to vers igen:
Nærmere Gud til dig,
nærmere dig!
Er det end korsets vej,
du viser mig,
altid dog synger jeg:
Nærmere, Gud, til dig, nærmere dig! (v.1)
Opladt mit øje ser
stigen til Gud,
og gennem alt, hvad sker,
sendt på dit bud
engle, som vinker mig
nærmere, Gud, til dig, nærmere dig! (v. 3)
Lad os bede:
Gud vær os nær, både i glæde og sorg.
Vær os nær, i det vi skal gøre i dag med hinanden.
Fadervor…

Onsdag d. 26. oktober 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 731: Nu står der skum fra bølgetop
Tema: På vej mod Allehelgen

Bibeltekst:
For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når
vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. (Rom. 14,7-8)

Forkyndelse:
Ikke en spurv til jorden, uden at Gud er med.
Ikke en sjæl mod døden uden hans kærlighed.
Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre faldt
uden at Gud har vidst det, Han som er over alt.
Tro det, når stormen hærger bladløse vintertræer!
Tro det, når brænding bryder over de nøgne skær!
Tro det, når ubeskyttet midt i en kamp du står.
Tro det, når helt alene du med en smerte går.
Tro det, når noget brister uden at vokse frem.
Tro det, når nogen mister det, som var alt for dem.
Tro det, når håb går under uden at rejse sig:
Ikke en spurv til jorden! Det er et ord til dig.
(oversat af Peter Balslev-Clausen, 1993)

Lad os bede:
Gud giv os en tro, som trodser.
Giv os kræfter fordi, du er med os hele vejen.
Fadervor…

Torsdag d. 27. oktober 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 392: Himlene, Herre, fortælle din ære
Tema: På vej mod Allehelgen

Bibeltekst: Salmernes Bog 139,1-12:
Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
Bagfra og forfra indeslutter du mig,
og lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.
Hvor skulle jeg søge hen for din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: ”Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig”,
så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.
Forkyndelse:
Dette er ord til trøst for mennesket. Mørket bliver som lyset i Guds verden.
Han tager sig af sit skaberværk, og dermed tager han sig lige præcis af os, som vi er, hvor vi er.
Gud er allesteds-nærværende.
Gud kan hjælpe mennesker i dyb angst.
I troen på Gud hører vi sammen alle dage alle steder.
Lad os bede:
Fadervor…

Fredag d. 28. oktober 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 4: Giv mig, Gud, en salmetunge
Tema: På vej mod Allehelgen

Lad os alle bede:
Kære Gud.
Tak for alle oplevelser, vi fik med dem, der ikke er her længere.
Både de gode og de mindre gode oplevelser.
Tak for alle farverne i erindringen.
De hører alle med på den palet, som
er vores fælles menneskeliv.
Tak for grin og gråd.
Tak for ups and downs.
Tak for hverdage og festdage.
Tak for sol og regn.
Tak for alt det, der bare gik af sig selv.
Tak også for det lange seje træk.
Tak for alt det vi gav og modtog sammen med dem,
der ikke er her længere.
Tak Gud, fordi du nu har taget over,
og om-armet dem, der ikke er her længere.
Tak, at det er dit kærlige blik, der nu kigger på vores døde,
der hvor du er,
hvor de også er,
og hvor der er godt at være.

Fadervor…

Mandag d. 31. oktober 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 571: Den store hvide flok vi se
Tema: Allehelgen

Bibeltekst: Afsløringen 21,1-5 (fra Den Nye Aftale):
Nu så jeg en ny himmel og en ny jord. Den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet
fandtes ikke længere. Og jeg så den hellige by, det ny Jerusalem, komme ned fra himlen, fra Gud, og
byen var gjort parat som en brud der er smykket for sin mand. Fra tronen hørte jeg en høj stemme,
der sagde: ”Nu bor Gud hos menneskene, og han vil være sammen med dem. De skal være hans folk,
og han vil være hos dem som deres Gud. Han vil tørre enhver tåre væk fra deres øjne, og der skal
ikke længere være nogen død. Sorg, gråd og smerte vil høre op, for alt det, der var før, er forsvundet.”
Ham, der sad på tronstolen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt”.

Lad os bede:
Tak, Gud, for denne fantastiske vision,
tak for trøsten,
tak for håbet,
tak for troen på at du gør alting nyt
og fuldfører alt det, vi ikke magtede.
Tak for din tilgivelse,
der allerede nu gi’r nye begyndelser.
Fadervor…

