
 

 

 

 

 

 

 

MURANKER 

En gang i løbet af de næste par år vil man opleve et større arbejde ved 

Gammel Sogn kirketårn. De bygningssagkyndige siger, at murankrene, 

er så rustne, at de skal skiftes, og dét fører andre ting med sig. Jeg har 

måttet slå ordet ”Muranker” op. Det er nogle stænger, som går igen-

nem muren. De er usynlige bortset fra en udvendig del: Forskudsanke-

ret. De holder sammen på murværket. Uden murankre ville vægten af 

taget trykke murene, så de ville skride ud. Som en buket tulipaner, der 

hænger efter et par dage. Endnu er der ikke fare på færde, men på 

længere sigt er der brug for murankre til at binde vil murene sammen. 

En dag slog det mig, om det kun er huse, der har brug for at få murene 

bundet sammen? Hvad med os mennesker? Oplever vi ikke også tryk, 

der får os til at gå fra hinanden? Har vi ikke også brug ankre i vores liv?  

Én del af mig ønsker frihed, en anden længes efter fællesskab. Noget i 

mig ønsker udfordringer, mens andet stræber efter hvile. Og det bliver 

ved: Modsatrettede forventninger og ønsker presser os i alle retninger. 

Hvad holder sammen på det enkelte menneskes sind? 

Og hvad med samfundet og fællesskabet i vores lille land? Hvad binder 

os sammen på tværs af klasser og køn, by og land, alder og historie? 

Jeg oplever det som om meget går i opløsning i disse år. Individer får 

stress og brænder ud. Som befolkning graver vi os ned i hver vores 

subkultur. Jeg netop hørt et interview med journalisten Hans Engell, 

som fortæller, at selvom han har været toppolitiker, har han netop for 
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første gang besøgt Ringkøbing. Det er næsten for dårligt, men selv må 

jeg bekende, at jeg aldrig har været f.eks. i dét Nordvestkvartér, som 

medierne skriver så meget om. Det er med landet som med den gamle 

sang af Gnags, hvor det hedder: ”Ejnar han si’r det i grunden er synd – 

at vi kender så lidt tilhinanden her i by’n.” 

Det kan føles som om vores usynlige murankre ruster over, og at vi 

først lægger mærke til det, når murværket skrider. Men hvad er vore 

menneskelige murankre?  

Da Jellingestenen blev rejst, brugte Kong Harald kristendommen til at 

samle danerne. Han havde selvfølgelig politiske grunde til det, men 

også saglige. For i kristendommen hedder det, at det vigtige ikke læn-

gere er alle de krav verden stiller, eller hvad du kan prale med i verden: 

at du er mand eller kvinde, jyde eller sjællænder eller fra et helt tredje 

land. Nej vi bliver målt med Guds evige blik, som ser på os, ligesom en 

far ser på sine sønner og døtre og elsker dem alle lige højt.  

Det budskab kan holde sammen på mig som enkeltmenneske og binde 

landsdele sammen som en søskendeflok: som et land og et folk.  

Men budskaber skal forkyndes igen og igen. For man glemmer dem. Li-

gesom murankre af støbejern skal fornyes fra tid til anden. Så kom og 

lyt til ordene om Gud: murbindere for sjælen. Måske kunne julen være 

en lejlighed til dét?  Ole Lange 

HOLMBOHJEMMET 

Onsdag 4.12. kl. 14.30 (Gudstjeneste), Juleaften 24.12. kl. 10.00, Tirs-

dag 28.1. kl. 14.30 Gudstjeneste, Torsdag 13.2. kl. 14.30 (Sangtime), 

Tirsdag 25.2. kl. 14.30 (Gudstjeneste). Besøgende er MEGET velkomne. 

KONTAKT 

Præsten: Ole Lange 97 33 70 11 – hokl@km.dk - Menighedsrådet: For-

mand Helle Kaspersen 97337188 – Næstformand: Peter Nielsen 

97320617 Kirkegårdene: Elise Ebdrup 24484340 el. Chr. Iversen 

23425187 e-mail:kirkegaarden@holmsland-kirker.dk  

  



GUDSTJENESTER Ny Sogn Gammel Sogn 

1 dec.1.søn.i Advent:Luk 4:I Nazaret 10.30 9.00 

Mandag d. 2. december  19.00 Koncert 

8. dec.- 2.søn. i Advent: Matt. 25: De 
10 brudepiger 

19.00: Koncert 10.30 

15. dec. - 3.søn. i Advent: Luk 1: Za-
karias’ lovprisning 

 9.00  
Karl Lund 

22.dec. – 4.søn.i Advent: Joh. 3:: Jo-
hannes Døber om Jesus 

10.30 * 

24.dec. Juleaften: Luk 2. Jesu Fødsel 14.00 15.30 

25. dec. – Juledag: Joh. 1: I begyn-
delsen var Ordet 

9.00 10.30 

26. dec. - 2. Juledag: Matt.10: Om 
fred og sværd og et bæger vand … 

10.30 9.00 

31.dec. – Nytårsaften: Matt.6: Fa-
dervor 

14.00  

1.jan. – Nytårsdag: Matt.6: Fadervor  14.00 

5. jan – Hellig 3 Kongers søndag: 
Matt 2. De vise mænd fra Østerland 

19.00 Koncert * 

12. januar - 1.sø.e. Hell.3 kg.: Lukas 
2: Jesus som 12 årig 

 9.00 
Karl Lund 

19. januar - 2. søn. e. Hell. 3 kg.: Joh 
2: Brylluppet i Kana 

10.30  9.00 

26. januar – 3. sø. e. Hell. 3 kg.: Luk. 
17: Sennepsfrøet og tjeneren tro 

9.00 10.30 

2. februar – Sidste sø.e.Hell.3.kg.: 
Joh 12: Om Jesu død 

10.30 9.00 

9. februar – Septuagesima: Matt 25: 
Betroede talenter 

9.00  
Mogens Thams 

 

16. februar –Seksagesima søndag: 
Mark 4: Tro som sennepsfrø og korn 

* 
19.00 

Sangaften 

23. februar – Fastelavn: Luk 18: Je-
sus helbreder en blind 

14.00 
Børnegudstj. 

10.30 

1 Marts – 1.søn.i Fasten:  Luk 22: 
Den mindste og den største 

10.30 9.00 

*: 22.dec.kl 9.00 OL prædiker i Hee. 5. jan kl. 10.30: OL prædiker i Rindum. 

16. feb. : OL prædiker kl. 9.00 Rindum og 10.30 i No kirke 



Musik i kirkerne 

Mandag 2. december kl. 19.00 i Gammel Sogn kirke:  

”Vi Synger Julen ind”. Elever fra Musikskolen spiller og vi synger af ju-

lens elskede salmer og sange. 

Søndag den 8. december kl. 19.00 i Ny Sogn kirke: 

Holmslandkorets Julekoncert 

31. december kl. 14.00 i Ny Sogn kirke:  

Godt Nytår! Holmsland-Spillemænd og Kloster Kammerkor medvirker 

1.Januar kl. 14.00 i Gammel Sogn kirke 

Godt Nytår! Med hygge i den gamle skolestue bagefter. 

Søndag 5. januar kl. 19.00 i Ny Sogn kirke:  

”Hellig Tre Kongerskoncert” med Vildbjergkoret. 

Præstegårdsaften 6. februar kl. 19.00: 

”Mit grænseland - Genforeningen i 100 år”. For 100 år siden blev halv-

delen af Sønderjylland igen dansk. Men der opstod også 2 nationale 

mindretal. Denne aften vil jeg fortælle om Sønderjyllands historie, og 

hvordan den er knyttet sammen med min. Alle er velkomne.  

Ole Lange 

Foromtale 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 1. april 2020. Dér kommer Her-

ning Kirkes Drengekor med en fantastisk koncert. Entré. 

Menighedsrådet for Ny Sogn og Gammel Sogn 

Menighedsrådet har fastsat følgende mødedatoer for 2020. Møderne 

er offentlige. Mødested er endnu ikke bestemt men vil blive meddelt 

senere:21. Januar, 25. Marts, 30. april, 26. maj, 26. august, 8. oktober, 

11. november  

Særlige menighedsmøder forud for menighedsrådsvalg 2020: 

12. maj – Offentligt Menighedsmøde, 15. september: Valgforsamling. 

Sæt allerede kryds i kalenderen! 


