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MIN NÅDE  

ER DIG NOK 
Hvis man går en tur på kirkegår-

dene vil man på mange – især æl-

dre - gravsten kunne se skriftsteder 

fra Bibelen. En del går igen.  

Nogle er trøsterige: ”Herren er 

min hyrde” fortæller, at Gud pas-

ser på os. ”Den, som tror, skal 

leve, om end han dør” giver et håb 

om evighed. 

Andre studser man måske over og 

tænker: Hvad skal de ord fortælle? 

Et hyppigt brugt skriftsted lyder: 

”Min nåde er dig nok”. Hvad bety-

der ordet ”nåde” egentlig? Selv for 

mig er ordet så gammelt at det vir-

ker fremmedartet. 

Skriftstedet stammer fra apostlen 

Paulus. Han led af en ukendt syg-

dom, som han bad om at blive hel-

bredt for. Men i stedet for at blive 

helbredt hørte Paulus Gud svare 

med disse ord: ”Min nåde er dig 

nok – for min magt udøves i mag-

tesløshed.” 

Dé ord må have givet et sug i ma-

ven på Paulus: Tænk at Gud, som 

er så fuldkommen, kan bruge et 

magtesløst menneske som mig! 

I gamle dage kunne det give et til-

svarende sug i maven på en fattig 

mand, hvis en fornem adelsmand 

gav ham lov til at sidde i samme 

stue. Det skete bl.a. i kirkerummet. 

Dén tilladelse kaldte man ”nåde”. 

Vi har ikke den slags klasseforskel 

i dag, men kender det måske lidt 

fra en forelskelse: I tegneserien 

”Radiserne” handlede mange af de 

små historier f.eks. om, at Søren 

Brun føler sig lykkelig, bare han 

får et glimt af den pige, han beun-

drer. Det opleves som en ufortjent 

gave: en nåde.  

Eller fra idoler: For en ung pige 

kan det måske være den største 

drøm, der går i opfyldelse at få lov 

til at komme ”backstage” til en 

 



koncert med den kunstner, hun er 

en fan af. Hun har været heldig. 

Den følelse kan minde om dét, 

man i gamle dage kaldte ”nåde”. 

Nu satte man så ofte disse ord på 

gravstenene. Hvorfor gjorde man 

det? Har man kunnet genkende no-

get af Paulus’ historie i deres eget 

liv? Har der været sygdom og 

smerte, som ikke forsvandt og alli-

gevel dette sug i maven ved at 

mærke Gud, på trods af alt det 

skrøbelige og ubetydelige? 

Eller er det et budskab til os, der 

ser på gravstenen? Vi kommer lige 

fra den travle hverdag, hvor vi 

stræber efter så mange ting, at vi 

kan blive helt forpustet over det: 

Rigdom, velstand, karriere i ar-

bejdslivet, status i nabolaget, ven-

nernes anerkendelse, lyst og fornø-

jelser. 

Så forsøger den døde os måske at 

fortælle os noget med de ord: ”Tag 

det nu roligt. Du kan ikke nå det 

hele. Og du behøver heller ikke nå 

det hele: Husk på:”Guds nåde 

nok.”  

På nogle gravsten har vendt ordene 

om: I stedet for ”min nåde er dig 

nok” står der ”din nåde er mig 

nok”. Oprindelig må det skulle for-

stås som en bekendelse til Gud. 

Men når man står foran gravste-

nen, bliver den jo et ”jeg”, der taler 

til et ”du”, som er den, der læser 

ordene: Så bliver det pludselig en 

bøn til os om at give nåde. 

”Jeg, som ligger her på kirkegår-

den, ville sådan ønske, at du, som 

stadig lever, lever med nåde som 

livsholdning: At du er nådig mod 

andre mennesker. At du glemmer 

smålighed. At du forsoner dig med 

de andre. Sådan forvalter du den 

jord, som du har arvet af mig. Ikke 

din magt og ære, men din nåde er 

mig nok.”   OL 
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G U D S T J E N E S T E L I S T E 
Dato og evangelium Ny Sogn kirke Gl. Sogn kirke 

1. sep. – 11. Sø.e.Trin. Luk 18,9f:  

Om selvretfærdighed  
10.30 9.00 

Tirsdag 3. september Holmbohjemmet:  Kl. 14.30 (gudstj.) 

8. sep. 12. Sø.e.Trin. Mark 7,31f: 

Effatha, Luk dig op! 

Naturens Dag 

Friluftsgudstj. 

11-15 Pilgrimstur 

17.00 Røjklit Havn 

15. sep. 13. Sø.e.Trin. Luk 10,23f: 

Barmhjertig samaritan 
 

9.00 v.Thams el. 

Christoffersen 

Tirsdag 17. september Holmbohjemmet Kl. 14.30(sangtime) 

22. sep.– 14. Sø.e.Trin. Luk 17,11f:  

10 spedalske 

10.30 

Høstgudstj. 
X 

29.sep. – 15. Sø.e. Trin. Matt 6,24f: 

Markens liljer 

19.00 - X 

Rytmisk Gudstj. 

10.30 - X 

Høstgudstj. 

6. okt. – 16. Sø.e.Trin. Luk 7,11f: 

En enkes søn opvækkes 
10.30 9.00 

Onsdag 9. oktober Holmbohjemmet:  Kl. 14.30 (gudstj.) 

13. okt.– 17. Sø.e.Trin Luk 14,1f:  

Om ydmyge pladser 
9.00 10.30 

20. okt. – 18. Sø.e.Trin. Matt 22,34f: 

Det største bud 

10.30 

B. Hindsholm 

 

Tirsdag 22. oktober Holmbohjemmet: Kl. 14.30(sangtime) 

27. okt. – 19. Sø.e.Trin. Mark 2,1f: 

”Tag din båre og gå!” 

19.00 

Sanggudstj. 
10.30 

3 .nov. – Alle Helgen - Matt 5,1f: Sa-

ligprisningerne 
10.30 9.00 

Onsdag 6. november Holmbohjemmet:  Kl. 14.45 (gudstj.) 

10. nov – 21.sø.e.Trin. Joh 4,46f: Hel-

bredelse af en dreng 
9.00 10.30 

17. nov – 22.sø.e.Trin .Matt 18,21f: 

Den gældbundne tjener 
9.00 X 

Tirsdag 19. november  Holmbohjemmet: Kl. 14.30(sangtime) 

24. nov. Sidste sø.i Kirke-året Matt 

25,31f: Dom og nåde 

16.15 Vi tænder 

Julebelysning 
10.30 

1.dec. – 1.sø.i Advent – Luk 4: Jesus i 

Nazaret 
10.30 9.00 

X: Ole Lange prædiker: 22/9 kl. 9.00 Hee kirke. 29/9 kl. 14.00 Rindum kirke– 

17/11 kl. kl. 10.30 Rindum kirke 



NATURENS DAG 

Søndag den 8/9 foregår det lands-

dækkende Arrangement: ”Naturens 

Dag” med Røjklit Havn som lokalt 

udgangspunkt. Kirkernes bidrag: 

Kl. 11-15: Kulturhistorisk vandre-

tur i Ny Sogn. Turen fører bl.a. 

omkring Ny Sogn kirketårn og kir-

kegård, til gårde i Bandsby, om-

kring Lille og St. Søgård og 

”Lausts Jagthytte” ved den lille 

havn og ender tilbage ved Røjklit 

Havn. 

Kl. 17.00 Friluftgudstjeneste på 

Røjklit Havn. Musik v. Holmsland 

Spillemænd. 

HØSTGUDSTJENESTER 

Årets høstgudstjenester finder sted 

søndag d. 22/9 kl. 10.30 i Ny Sogn 

kirke og søndag d. 29/9 kl. 10.30 i 

Gammel Sogn kirke. Ved gudstje-

nesterne udtrykker vi vores tak-

nemmelighed over Guds gaver i 

naturen og samler ind til de hjem-

løse på Møltrup Optagelseshjem. 

RYTMISK GUDSTJENESTE 

Søndag d. 29. september. kl. 

19.00 i Ny Sogn kirke får vi besøg 

af den kendte musiker Villy Eg-

mose fra Skjern. Sammen med kor 

fra Holmsland leder han os gen-

nem en festlig musikoplevelse og 

gudstjeneste. 

SANGAFTEN 

Søndag den 27/10 slutter sommer-

tiden. Vi markerer overgangen til 

den mørkere tid med en sangguds-

tjeneste i Ny Sogn kirke kl. 19.00. 

Vi synger fra Højskolesangbogen. 

Alle er velkomne! 

ALLEHELGEN SØNDAG 

Første søndag i november mindes 

vi dem, vi har mistet i årets løb og 

som er stedt til hvile på vore kirke-

gårde. De afdødes navne bliver ta-

get med i bønnen i begge kirker. I 

Ny Sogn kirke vil der være et lille 

musikalsk indslag ved Kloster 

Kammerkor. 

JULEBELYSNING TÆNDES 

Sidste søndag i november er der 

tradition for at tænde julebelysnin-

gen i Kloster. Vi markerer det med 

en lille sanggudstjeneste for hele 

familien.  

Søndag 24/11 kl. 16.15 

HOLMBOHJEMMET 

Alle er velkomne til hygge og sam-

vær på Holmbohjemmet enten til 

gudstjeneste eller sangtime. 

3.sept., 17. sept. 9. okt., 22. okt. 6. 

nov. 19. nov.  

Se gudstjenestelisten 


