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At læse hurtigt og langsomt

Jeg hørte engang den danske præst Johannes Mølle-
have sige, at den eneste måde han kunne læse Søren 
Kierkegaard på, var ved at læse hans bøger hurtigt. Det 
kan lyde paradoksalt, for går man ikke glip af en masse, 
hvis man læser hurtigt og måske overser noget? 

Det kan selvfølgelig ske, men fordelen er ubetinget, at 
hvis man læser en bog hurtigt, det vil sige ikke stopper 
op hver eneste gang, der er en lille ting man ikke forstår, 
så når man til at se sammenhængen. Man får så at sige 
det store billede, som man mister, hvis læsningen alt for 
ofte går i stå og bliver langsom. 

Grunden til at det kan lade sig gøre, at læse Søren Kier-
kegaard hurtigt, er at han i grunden kun vil sige én ting, 
nemlig at det er svært at blive hele menneske, men det 
er ikke destomindre vores opgave. Kort fortalt altså. Når 
man har det store billede, kan man derefter lettere gå 
til detaljerne, og læse langsomt og stoppe op og tænke 
over mellemregningerne.



Jeg vil anbefale alle at læse Bibelen på samme måde, 
både hurtigt og langsomt. Lad os tage det Nye Testa-
mente som eksempel. ’

Hvis man læser det Nye Testamente over stok og sten, 
vil det stå klart for en, at der én overskrift som dækker 
hele samlingen og at der er ét tema som gennemtræn-
ger alle skrifterne, om de så er skrevet af Paulus eller 
Markus; nemlig at Jesus er Guds søn, og at det i grun-
den er det, som er det altafgørende. 

At tro på at Jesus er Guds søn er, for at være lidt hurtig 
i slaget, det eneste det nye testamente handler om. Det 
kan man forsikre sig om, hvis man læser de Nye Testa-
mente hurtigt, uden at lægge så meget mærke til detal-
jerne.

Har man først set denne overskrift bukket i neon, så bli-
ver det nemmere at fokusere på alle de småhistorier og 
sidefortællinger som det nye testamente også rummer. 
Alle disse viser på den ene eller anden måde hen til at 
Jesus er guds søn, og vil måske også tilføje en ekstra 
dimension til denne overbevisning.

Som et eksempel kunne nævnes, at det som sætter 
mennesket i gang med at være næstekærlig ifølge Jo-
hannesbrevet er at Gud viste sin kærlighed til mennek-
set ved at gøre Jesus til sin søn og sit talerør på jorden. 
Deraf føler, at fordi han kom os nær, skal vi også komme 
hinanden ved.

Gudstjeneste og arrangementer

Høstgudstjeneste 

Der afholdes høstgudstjeneste den 18. september kl. 
11.00 i Stokkemarke kirke. Efterfølgende vil der være 
frokost for alle i kulturhuset, samt underholdning med 
Bandholm Husmandsorkester. 

Tilmelding skal ske til pr. SMS til Birthe Johansen på tlf. 
23 37 71 91, senest den 14. September. Se desuden 
opslag i Brugsen.

Agnes Aages legatfond

Der er ansøgningsfrist til Agnes Aages legatfond den 31. 
september.2022. Legatet er stiftet for at give hjælp til 
værdigt trængende unge mennesker på videregående 
uddannelser. Ansøgningen skal sendes til Birthe Johan-
sen på e-mail: birthe.johansen@hotmail.com.

Sangaftener i Stokkemarke kirke

I løbet af efteråret bliver der afholdt fire sangaftner i 
Stokkemarke kirke. Her kan alle frit vælge sange fra Høj-
skolesangbogen. Sangaftnerne er fra kl. 19.00 til 20.30 
den 6. september, 4. oktober, 8. november og 6. decem-
ber, alle med organist og kirkesanger. I pausen vil der 
være kaffe og lidt sødt.



Sognepræst
Anders Horne Henriksen

tlf. 29 44 90 56
e-mail: afh@km.dk

Fredag er fridag
Her kan man kontakte kirkekontoret i 
Maribo, hvis man har spørgsmål til pa-
pirarbejde i forbindelse med fødsel, 
faderskab, dåb, vielse o.lign. Konto-
ret kan ofså sætte én i forbindelse 
med en præst, hvis man har uopsæt-
teligt æinde, tlf. 54 78 03 92.

Graver
Torben Fugl, Studiestræde 8, 4952 
Stokkemarke, tlf. 29 40 88 91, 
e-mail: stkm.graver@live.dk.

Organist
Jesper Bay Jensen, tlf. 61 74 33 26.

Menighedsrådet
Formand: Birthe Johansen, Sursvej 2, 
4952 Stokkemarke, tlf. 23 37 71 91, 
e-mail: www.7639@sogn.dk

Kontaktperson: Bodil Sommer Kjær
Tlf. 52 92 55 37

Kirkeværge: Flemming Christensen
tlf. 61 54 71 68

Kirkebilen
Bestilles forud hos Skørringe Busser 
på tlf. 54 60 80 12

Gudstjenesteliste for 
sept - nov 2022

September

4. september kl. 12.00 12. søndag ef-
ter Trinitatis
11. september kl. 09.30 13. søndag 
efter Trinitatis
18. september kl. 11.00 14. søndag 
efter Trinitatis (Høstgudstjeneste)
25. september kl. 09.30 15. søndag 
efter Trinitatis

Oktober

2. oktober kl. 11.00 16. søndag efter 
Trinitatis
9. oktober kl. 14.00 17. søndag efter 
Trinitatis
16. oktober kl. 09.30 18. søndag efter 
Trinitatis
23. oktober kl. 11.00 19. søndag efter 
Trinitatis
30. oktober - ingen gudstjeneste

November

6. november kl. 11.00 Allehelgens søn-
dag
13. november kl. 09.30 22. søndag 
efter Trinitatis
20. november kl. 11.00 Sidste søndag 
i kirkeåret
27. november kl. 09.30 1. søndag i 
advent

Hvor intet andet er nævnt er gudstjene-
sten ved Anders Horne Henriksen


