KÆRE ALLE SAMMEN!
RPYRL VN TLUPNOLKZSP] Z[¥K[ R¥YLUKL
sammen med de ansatte og menighedsråd, bestræbe mig på at formidle netop
dette videre: At evangeliet handler om at
få kærlighed og give kærligheden videre!
+L[ N¤SKLY PRRL ISV[ MVY RVUÄYTHUKLY
men for os alle hver eneste dag. Og det
RHU ]P MVYKP .\K LSZRLKL VZ M¥YZ[ ¹+L[
ZRHS MLQYLZ¹ VN KL[ N¥Y ]P U¤Z[LU O]LY
Z¥UKHNP=VSK\TVN9\K2PYRL:rRVT
og fyld kirken, og lad os sammen skabe
en levende menighed.

Leonard Cohen har skrevet sangen Halleluja om Kong David, der med sin harpe
behagede Gud med en stille sang. Til konÄYTH[PVULU P=VSK\T 2PYRL Z¥UKHN KLU
8. maj, som jeg stod for, kom sangen til
at handle om den blanding af tro og tvivl
ethvert menneske bestandig står i, men
som måske særligt er kendetegnende for
det at gennemgå sine teenageår. Hvem er
jeg? Hvad kan jeg? Er jeg god nok? Og JA,
S¥KZ]HYL[[PSrYL[ZRVUÄYTHUKLY0LYPRRL
IHYLNVKLUVR0LYSPNLZVT0ZRHS]¤YL
:rZ[VY[[PSS`RRL[PSHSSLrYL[ZRVUÄYTHUKLY
med Guds JA til jer.
0TP[HYILQKLZVTQLYLZ]PRHYWY¤Z[PUK[PS
udgangen af december 2016, vil jeg i
den tid, hvor det er mig betroet at holde
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Og hvem er det så lige jeg er?
Jeg blev teologisk kandidat fra Aarhus
Universitet 2003 og har siden været ansat som sognepræst i Den Danske Folkekirke, og siden 2012 også som feltpræst
for de danske soldater i hjem- og udland.
1LNRHUKLYMVYPrYMLQYL¹RVIILYIY`SS\W¹P
kjole og krave og kunne ikke forstille mig
et mere berigende job. Særligt ikke da,
når man om sig har så kompetent et personale og menighedsråd, som er tilfældet
P=VSK\T9\K/LYLYKLYHS[PKLUKLQSPN
stemning; og skulle man komme forbi det
ZR¥UULRPYRLO\ZLYKLYU¤Z[LUVNZrHS[PK
kaffe på kanden. Så når dette kirkeblad
RVTTLYWrNHKLUOHYQLNU`K[KL[M¥YZ[L
halve år her hos jer og glæder mig desto
TLYL[PSH[T¥KLQLYIrKLPRPYRLVNRPYkehus hen over sommer, efterår – og ikke
TPUKZ[KLUZ¥KLQ\SL[PK
På glædeligt gensyn
Mogens Birk

+LVWRULHQIRUW OOHURPHQNRQÀUPDQG
'HUHQJDQJP¡GWHHQSU VWHPDQG
0HQNRQÀUPDQGHUKDUYLVWDOGULJ
NXOL·SU VWHUYHO
'HP¡GWHHQSU VWpQJDQJRPXJHQ
'HWPnWWHGHEHJJHWRVOXJH
'HWYDUKnUGWRJGHWKDYGHLQJHQHQGH
+DOOHOXMDKDOOHOXMDKDOOHOXMD
'HQVLGVWHSU VWVWURYDUVW UN
0HQGHWYDULNNHNRQÀUPDQGHQVY UN
$WWURSnHQPDQGGHUJnUSnYDQGHW
0HQSU VWHQVDJGHWLOVLQNRQÀUPDQG
*OHPDOWRPP QGGHUJnUSnYDQG 
'HWYDUKnUGWRJGHWKDYGHLQJHQHQGH
+DOOHOXMDKDOOHOXMDKDOOHOXMD
2JNRQÀUPDQGHQVnHWO\V
,JHQQHPSU VWHQJLNHWN PSHJ\V
'DGHQXQJHKDYGHORYRJVnDWWYLYOH
)RUQnUWYLYOHQHUJRGEOL UWYLYOHQWLOWUR
1nUWYLYOHQHUEHGVWEOLYHUWYLYOHUHQSU VW
'HWYDUKnUGWPHQQXÀNGHWGDHQHQGH
+DOOHOXMDKDOOHOXMDKDOOHOXMD
6nHQGWHYLVDPPHQGHQQHGDJ
)RUVDPPHQDWN PSHGHWVLGVWHVODJ
)RUYRUHVI OOHVWURSnN UOLJKHGHQ
2JPRURJIDUHUVWROWHQX
)RUGHWURHGHSnDWGXNX 
)nN UOLJKHGRJJL N UOLJKHGHQYLGHUH
+DOOHOXMDKDOOHOXMDKDOOHOXMD

