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PÅSKE
Påskeugen indledes med beretningen om
Jesu indtog i Jerusalem, Palmesøndag.
Han bliver hyldet som konge, men stemningen vendes hurtigt og de samme mennesker råber Langfredag: ”Korsfæst ham,
korsfæst ham”, og Jesus korsfæstes .

Men inden samles han med disciplene
skærtorsdag aften, hvor nadveren indstiftes, som ses nedenunder fra billedet over
alterbordet i Abild kirke.
Men påskemorgen opstår Jesus og disciplene oplever et endnu nærere fælleskab
med ham i tiden indtil Kristi Himmelfart.
De lærer at stå på egne ben og kort efter
danner de den kristne kirke, pinsedag!

Fra Abild kirke

Ovenover ses Joakim Skovgaards nadverbillede fra
Viborg Domkirke.
Det er stærkt påvirket af Leonardo da Vincis nadverbillede i Milano, men udtrykker alligevel en anden tilgang til det bibelske motiv.
Det er ikke nadverindstiftelsen, Skovgaard vil afbilde, ikke heller Jesu forudsigelse af Judas´ forrædderi. Skovgaard koncentrerer sig om nadverfællesskabet mellem Jesus og hans deisciple.
Handlingen er en højtid. Jesus sidder ved bordets
midte omgivet af sine disciple. Det er alvorlige unge mænd - som taget ud af den bedste danske højskoleungdom. Vinbægeret går fra mand til mand,
alle er dybt koncentrerede og ser samme sted hen:
mod Mesteren. De hører sammen.
Men en stol står tom. Judas har efter måltidet forladt sin plads og lister på tåspidserne ud af fællesskabet. Han er i modsætning til de andre disciple
ikke malet med glorie om hovedet. I stedet bærer
han en højpuldet hat.
Fra Bibelske billedmotiver af Erik Ågård

”Et måltid er tilsyneladende, hvad det er. Men
det har også en række betydninger, som vi ikke
altid gør os klart. Mærkeligt nok spørger vi mest
om betydningen, når der sker noget negativt.
Hvis én rejser sig fra bordet og går, siger vi:
”Hvad skal det betyde?”
Hvis én sætter sig til bordet og siger: ”Jeg skal
ikke have noget”, siger vi: ”Hvad skal det betyde?” Hvis én siger: ”Jeg vil ikke have den og den
til bords”, siger vi: ”Hvad skal det betyde?”
Her spørger vi altså om betydningen.
Her forstår vi umiddelbart, at en handling, der
sker ved bordet, ikke kun er, hvad den er - men
hvad den betyder.
Hvis Jesus Skærtorsdag havde rejst sig og var
gået sin vej - så havde apostlene spurgt sig selv:
”Hvad skal det betyde? Hvorfor gik han?”
Men hvad betyder det så, at han ikke rejste sig og
gik sin vej? Det betyder, at han ville sidde til
bords med både Judas og de andre Judas’er”.
Johannes Møllehave

Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: ”Tag det og
spis det; dette er mit legeme.”
Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: ”Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod,
som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets
frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.” Matt. 26,26-29

Abild pensionistforenings 40 års jubilæum.
Den 19. februar 1971 bød Tønderkredsens sammenslutning for pensionister alle borgere i Abild
og omegn til et orienterende møde..
Der mødte 20 op fra egnen og Abild pensionistforening blev stiftet.
Pensionistforeningen startede med 74 medlemmer. Formand blev Chr. Clausen; næstformand:
Hans Mathiesen og kasserer blev Christian Hattens. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var Niels
Nielsen og Ingeborg Smidt.
Chr. Clausen var formand fra 1971 - 74 og afløstes af Hans Mathiesen, der var formand fra 1974
- 87. Derefter overtog Viggo Rømer formandsposten 1987 - 2003. Siden 2004 har Olga Nielsen
været formand og foreningen består i dag af 155
medlemmer.

Foreningen fejrede sit 40 års jubilæum med spisning og underholdning på årsdagen, hvor ca. 40
medlemmer havde tilmeldt sig til en spændende
dag.

Kirkesanger
ved Abild kirke
Stillingen som kirkesanger er ledig på
halv tid fra 1.6., da vores nuværende
kirkesanger, Karen Jensen, holder.
Tjenestested er Abild Kirke.
Fuldtidsstillingen omfatter 71 gudstjenester og ca. 25 andre kirkelige handlinger.
Nærmere oplysninger om stillingen fås
hos
Menighedsrådsformand, Kurt Nissen
Høgslundvej 4, 6270 Tønder, tlf
74721594 eller 20202697
Ansøgningen skal være formanden i
hænde senest den 1.4.2011

Nyt fra
Abild I.F.
Fodboldsæsonen er så småt skudt i gang –
serie 5 er allerede startet og snart starter
også de andre hold op.
Spørgsmål herom – kontakt Mark Fleisher
på tlf: 22558475.
Sæsonkort til familiesvømning sælges nu til
halv pris – gælder frem til sommerferien
hver fredag fra kl. 19.30 – 21.00 i Tønder
svømmehal.
Priser:
300 kr. pr. familie
100 kr. pr person
75 kr. pr barn.
Kontakt: Anette Andersen på tlf: 28493701
Der afholdes gymnastikopvisning d. 5.
marts kl. 14.00 i skolens gymnastiksal.

Foredragene foregår kl. 9,30—11,30 i Brorsonhus, Kirkepladsen 2, Tønder.
Tirsdag den 1. marts Årsmøde kl. 19,30.
Efter årsmødet fortæller sognepræsten fra
Agerskov, Anne Mette Gundesen
”Amerikanske oplevelser”

Abild Byfest - sæt allerede nu x i kalenderen d. 15-18 juni 2011.

Tirsdag den 8. marts Sognepræst i Vilslev
og stiftpræst for mission i Ribe Stift: Arendse Dyssel taler over emnet: ”Kirke, kultur og
synlighed”.

Husk generalforsamling d. 1. marts kl. 19.00
på Gl. skole …
Dagsordenen udleveres samme aften og ny
bestyrelse konstitueres umiddelbart efter
generalforsamlingen.

Tirsdag den 15. marts. Udflugt til Breklum,
Den danske kirke i Husum og Husum slot.

På bestyrelsens vegne
Rikke Windfeld Johansen

Gravstedspriser 2011 for Abild Kirkegård.
Gravsted/
art

Nyanlæg uden planter
uden
moms

incl. moms

Årlig ren- og
vedligeholdelse
uden
moms

incl.
moms

Legatgravsted
uden moms

incl. moms

Enkelt

787,00

983,75

505,00

631,25

11671,00

14588,75

Dobbelt

898,00

1122,50

622,00

777,50

13616,00

17020,00

Tredobbelt

997,00

1246,25

700,00

875,00

15561,00

19451,25

Firdobbelt

1124,00

1405,00

778,00

972,50

17506,00

21882,50

Legat til renholdelse af gravplads i plæne koster for urne 1945 kr. (1556 kr. uden moms) og
for en kistebegravelse 7780 kr. (6224 kr. uden moms) og for en dobbelt 9240 kr. (7392 kr.
uden moms) for hele fredningsperioden, som er 15 år for en urne og 30 år for en kiste.
Der skal betales moms af alt fra 1. januar 2010.
Kirketjener: Thormod Lauridsen, træffes på telefon 40 41 48 95.
Privat: Rønnevej 14, Abild, 6270 Tønder. tlf. 74 725016
Kasserer: Trine Aaløkke, Vesterled 2 tlf: 74 72 43 95
Kirkeværge: Inge Rahr, Egevej 12, Abild. Tlf: 74 72 28 94.

Konfirmation i Abild kirke den 8. maj 2011
Følgende skal konfirmeres
Kalinka Hansen, Rosinfeltvej 120
Kira Linnet Leth, Ahornvej 25, Abild
Pernille Lind, Ahornvej 12, Abild
Sara Mortensen, Gallehusskovvej 5, Abild
Mia Pedersen, Abildvej 2A, Sølsted
Lena Klinge Rasmussen, Vennemosevej 14, Abild
Martin Boyschau, Birkevænget 5, Abild
Mikkel Sørensen Boysen, Poldevej 6, Sølsted
Mark Callesen, Egevej, Abild
Kristoffer Holst, Adelvadvej 20, Høgslund
Peter Andreas Jessen, Østerbyvej 19, Abild
Svend Nybro Johannsen, Abildgård, Vennemosevej 63, Abild
Daniel Stork Krog, Ahornvej 21, Abild
Peter Christian Nielsen, Egevej 11, Abild
Jesper Vesth Roed, Smedegade 16A
Frederik Schmidt, Ribelandevej 85, Abild
Dennis Westensee Størner, Ribelandevej 81, Abild
Kasper Tranekjer, Gærupvej 32, Abild
Det er muligt at aflevere telegrammer til konfirmanderne i konfirmandstuen lørdag den 7. maj fra kl.
9-18 og søndag fra kl. 9,00.
Husk at hejse flagene den 8. og vær med til at fejre disse 18 unge og deres familier.

SØLSTED:
De ældres eftermiddag holdes kl. 15 på Viben 79, Tønder.
Mandag den 7. marts ved Jens Landkildehus.
Mandag den 4. april ved Thomas Iversen,
Rødding.
Mandag den 2. maj ved Arne Nørgård,
Gram
ABILD PENSIONISTFORENING.
Onsdag 16/3. Døstrup kro. kl. 12,30. Middag. Besøg på et kyllingeslagteri. Tilmelding senest 9/2 tlf 74725531
Onsdag den 6/4 Abild skole kl. 14.00 Banko
med egne pakker. Pris 25. kr.
Onsdag den 27/4. kl. 12.00 mødes vi på kroen Fegetasch i Neukirchen, hvor vi spiser
til middag. Herefter går turen til Zeppelinhallen, hvor Manfred viser film og rundtur.
Kørsel i egen bil. Prisen for dette overdådige arrangement er kun 75 kr. Tilmelding
på 74725531 senest d. 20.4.
Onsdag d. 11/5 tager vi på heldagstur til
Mandø. Bussen kører fra Tønder Øst kl.
10.00; Abild gl. Skole kl. 10.10; Sølsted
kl. 10.20 og videre til Vester Vedsted. Herfra kører vi med Sandormen til Mandø. Vi
spiser på Mandø kro, herefter er der rundvisning på øen. Pris 175 kr. Tilmelding på
tlf 74725531 senest 4/5.
Husk: afbud senest 48 timer før middage.
Bestyrelsen

Pilgrimsvandring
Fredag den 20. maj vil der blive arrangeret
en pilgrimsvandring, hvor vi vil vandre et
stykke i det Sønderjyske landskab.
Vi samles kl. 9 og der vil om få dage ligge
udførlig brochure i våbenhuset og på hjemmesiden med tidspunkt for vandringen, hvor
lang den er og hvor vi begynder fra.

Bævermøde (1.-2. klasse) 3/3; 10/3; 17/3;
24/3; 31/3; 7/4; 14/4; 28/4; 5/5 og 19/5.
Sommerlejr 13-15/5. og distriktsturnering
28/5.
Ulvemøde (3.-4. klasse):.weekendtur 4-5/3;
Møde d. 10/3; 17/3; 24/3; 31/3; 14/4; 28/4; 5/5;
12/5; 19/5 og 26/5. Vandretur den 9/4 og distriktsturnering den 28/5.

Spejdermøde (5.-7. klasse) d. 3/3; 10/3;
(Barskmandstur d. 12.13/3) 24/3; 31/3; (lørdag d.
16/4 kl. 13-17); 28/4; 5/5; (lørdag d. 14/5 kl. 1317); 19/5 og 26/5. Distriktsturnering 28-29/5.

Seniormøde Weekendtur 18-20/3. Seniormøder 9/3; 23/3: 6/4; 20/4; 4/5 og 18/5.
Avisindsamling 26. februar og 21. maj.
Hold byen ren d. 3. april kl. 13 - tag familie og naboer med.
Hovedrengøring af Spejderlokalerne d.
16. april kl. 9,00.
KFUM-spejderne

Læsekreds i konfirmandstuen
Læsekredsen samles torsdag den 10/3 og 14/4
kl. 19.30 i præstengården. Titlerne vil fremgå af
hjemmesiden
Nye deltagere er hjerteligt velkommen!
Er der spørgsmål er man velkommen til at kontakte
Kirsten Bjerrum-Petersen
tlf 74722850
eller
Trine Aaløkke tlf
74724395.

Filmklub i konfirmandstuen
Kom og se en god film i konfirmandstuen
sammen med din nabo - og lad os derefter
få en snak om hvad den handler om.
Har du ideer til en film så kontakt venligst
undertegnede.
Jeg forestiller mig at vi får en kort introduktion til filmen inden vi ser den, og at vi
bruger en ½ times tid efter filmene til at
snakke om indholdet.
Idéen med en filmklub er, at filmene skal
have et indhold/tema, som på én eller anden måde relaterer sig til den kristne tro,
hvilket i denne sammenhæng skal forstås
meget bredt.
Hvis der er interesse for at se film, vil
Abild menighedsråd erhverve licens til
fremvisning af film fra en række store filmproducenter. Med en sådan licens må man
ikke reklamere med hvilke film man skal
se, men det vil kunne ses på hjemmesiden
nogle dage før.
Der serveres en kop kaffe.
Vi mødes i konfirmandstuen onsdag den 6.
april kl. 19,30.
Erling
BjerrumPetersen

Grænsesognenes vintermøde
søndag den 6. marts i Burkal kirke og Jyndevad forsamlingshus.
Biskop Elisabeth Dons Christensen fra
Ribe har gudstjeneste kl. 14.00 i Burkal
Kirke.
Bagefter er der kaffebord i Jyndevad Forsamlingshus og foredrag ved teolog og
journalist Birgitte Stoklund Larsen over
emnet: "Er kristendommen kommet for at
vige?"

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet vil i løbet af kort tid begynde
ombygningen af præstegårdens garage og indrette et køkken til konfirmandstuen, som det
blev beskrevet i sidste kirkeblad.
Håndværkerne har givet tilbud på til– og ombygningen, kommunen har givet byggetillladelsen og som det første vil der blive bygget
en ny garage.
Vores kirkesanger gennem en del år, Karen
Jensen, har sagt op for at få mere tid til arbejde
og familien. Vi siger tak for det gode samarbejde gennem alle årene og håber på at der
melder sig en ny halvtidskirkesanger i løbet af
måneden. Se annoncen side 4.

Guldkonfirmation:
Næste forår - 2012 - vil vi igen holde guldkonfirmation i Abild kirke, hvor konfirmanderne
fra årene 1960 - 64 vil blive inviteret.
Er der nogle fra disse årgange, som er interesseret i at være med til at tilrettelægge dagen,
hører jeg gerne fra jer, da der altid ligger et
detektivarbejde i at finde alle konfirmanderne.
Erling Bjerrum-Petersen

Fri/ferie/kursus
I dagene 28/3-3/4 er jeg på kursus/friweekend
og sognepræst, Lone Uldall Jørgensen kan
kontaktes på 21478710; og i dagene 28-29/5
kan sognepræst, Bent Oluf Damm kontaktes
på tlf 7474 3343

Minikonfirmander og Familiegudstjeneste
Fredag eftermiddag den 4., 11., 18. og 25.
marts er elever fra 3 klasse inviteret til minikonfirmandundervisning i konfirmandstuen og det hele slutter med en gudstjeneste den 25. marts kl. 16 med efterfølgende
spisning, hvor alle er velkomne.
Se mere om minikonfirmander på hjemmesiden.
Erling Bjerrum-Petersen.

Gudstjenester i Abild kirke
Søndag den 6.3. kl. 10,30
(Fastelavn Matt. 3,13-17) Erling BjerrumPetersen, Altergang.
Søndag den 13.3. kl. 10,30
(1.s. i fasten Matt. 4,1-11) Erling BjerrumPetersen, Altergang.
Søndag den 20.3. kl. 10,30
(2.s. i fasten Matt. 15,21-28) Erling Bjerrum-Petersen, Altergang.
Fredag den 25.3. kl. 16,00
Familiegudstjeneste, hvor minikonfirmander medvirker. Erling Bjerrum-Petersen.
Søndag den 27.3. kl. 10,30
(3.s. i fasten Luk. 11,14-28) Erling Bjerrum-Petersen, Altergang. Våbenhuskaffe.
Søndag den 3.4. kl. 9.00
(Midfaste Joh. 6,1-15) Jens Elkjær Petersen.
Søndag den 10.4. kl. 10,30
(Mariæ bebudelsesdag Luk. 1,26-38) Erling Bjerrum-Petersen, Altergang.
Søndag den 17.4. kl. 19,30
Stillegudstjenesten med fokus på påsken;
Erling Bjerrum-Petersen.
Torsdag den 21.4. kl. 19,30
Skærtorsdag (Matt. 26,17-30) Erling
Bjerrum-Petersen, Altergang.

Kontaktadresser til foreninger
KFUM-Spejderne:
Jette Lind, Ahornvej 12, Abild, 74720054
jette@lind-abild.dk
Abild Borgerforening:
Per Andersen, Ribe Landevej 97, Abild,
74726555 Per@landteknik-Andersen.dk
Abild Idrætsforening:
Rikke Windfeld Johansen, Vennemosevej
2, Abild 60603139 rwindfeld@live.dk
Sølsted ungdomsforening
Kim Paulsen, Sølstedvej 13, 20698409
Abild pensionistforening:
Olga Nielsen, Loen 2, Tønder 74725531

Fredag den 22.4. kl. 10,30
Langfredag med fokus på Jesu sidste
timer; Erling Bjerrum-Petersen.
Søndag den 24.4. kl. 10,30
Påskedag (Mark. 16,1-8) Erling BjerrumPetersen, Altergang.
Mandag den 25.4. kl. 10,30
(2. påskedag Luk. 24,13-35) Erling Bjerrum-Petersen, Altergang.
Søndag den 1.5. kl. 10,30
(1.s. e. påske Joh. 20,19-31) Erling Bjerrum-Petersen, Altergang. Våbenhuskaffe
Søndag den 8.5. kl. 10,30
Konfirmation; Erling Bjerrum-Petersen.
Søndag den 15.5. kl. 10,30
(3.s. e. påske Joh.16,16-22) Erling Bjerrum-Petersen, Altergang.
Søndag den 22.5. kl. 10,30
(4.s. e. påske Joh. 16,5-15) Erling Bjerrum-Petersen, Altergang. Våbenhuskaffe
Søndag den 29.5. kl. 9,00
(5.s. e. påske Joh. 16,23b-28) Bent Oluf
Damm
Torsdag den 2.6. kl. 10,30
Kristi himmelfarts dag (Mark. 16,14-20)
Erling Bjerrum-Petersen, Altergang;

Telefonnumre Abild kirke:
Kirkebilen kører hver søndag. Man bedes
ringe på tlf. 74 72 29 00 senest lørdag aften.
Formand, Kurt Nissen 74 72 15 94
Kasserer, Trine Aaløkke tlf. 74 72 43 95
Kirkeværge, Inge Rahr 74 72 28 94
Kirketjener, Thormod Lauridsen, 40 41 48 95
Telefon privat 74 72 50 16.
Sognepræst Erling Bjerrum-Petersen, Kirkevej 3, Abild tlf. 74722850 E-mail ebp@km.dk
Hjemmeside: www.abildkirke.dk
Kirkebladet for juni - august uddeles sidst
i maj. Stof til kirkebladet indleveres senest
15.5.

