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Hvis man lægger sig på
knæ oppe ved hegnet
ind til præsten, får man
hundekiks.
Frida 6 år

Det er typisk Gud at
være god.
Jenny 6 år

Så bliver da tro, håb,
kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er
kærligheden.
1. kor. Vers 13
Vi elsker, fordi han elskede
1 Joh 4,19
os først.

Selvfølgelig er meningen med livet stærkt opreklameret. Altså
selve det, at vi tror, at der skulle være en anden grund end den
indlysende. For den indlysende er så indlysende og naiv, at vi
Arne Andreasen
søger noget andet...

Ethvert menneske er fra
Guds hånd en
original-udgave.
Søren Kierkegaard
Døden er hårdest for dem der
lever.
ukendt

Gud kommer egentlig fra Gudhjem.
Lars Henrik 5 år
Errare humanum est,
ignoscere divinum.
At fejle er menneskeligt,
at tilgive er guddommeligt.
Latinsk ordsprog

Det er altid godt at vide,
hvor man har sin familie
og sine venner, uanset
om man behøver dem
eller ej.
Peter Plys

Only as high as I reach
can I grow,
Only as far as I seek can
I go,
Only as deep as I look
can I see,
Only as much as I dream
Ukendt
can I be.

Hvorfor vil du altid tro på din
tvivl og tvivle på din tro? Tvivl
engang imellem lidt på din
tvivl, og tro lidt på din tro.
Olfert Ricard

Er Gud for os, hvem kan
da være imod os?
Rom 8, 31
Gud finder en lav gren til
den fugl, som ikke kan flyve.
Tyrkisk ordsprog

Moralen kan ikke klare sig
Gud er en blød mand. Han
er næsten gennemsigtig.
uden religion. Men kristendom kan heller ikke forkyndes Kate 6 år
uden moral.
Jan Lindhardt

Charles Baudelaire

Hvis man ikke vil være gift
længere, fordi manden
måske var dummere end
man troede, så kan man
skilles som venner.
Silje Marie 7 år

Nåden er, når alt er tabt Hans Petter 9 år
at få alt tilbage.
Johannes Møllehave
Hvis man

må ikke spise med vanføre, blinde, lamme – med spedalske - med dem, der har
overtrådt loven. Ved at læse sådanne bestemmelser bliver chokket større, når
man læser Lukas' historie om det store gæstebud. Johannes Møllehave

I Paradiset bruger de
nogle grønne duske i
stedet for underbukser.
Therese 7 år

Kun det fandt jeg ud af, at
Gud har skabt menneskene enfoldige, men de gør
sig alle mulige
spekulationer.
Prædikeren 7,29

Jeg skælver for mit land,
når jeg tænker på, at
Gud er retfærdig.
Thomas Jefferson

Når nogen dør,
kaster man dem op i
himlen – og så griber
Gud dem.
Kristoffer, 5 år

H.C. Andersen Olfert Ricard
Jeg tror, det var en, der hed
Mogens, som lavede de ti bud.
Karianne 7år

på Guds humor! Graffiti

At kræve øje for øje gør
blot hele menneskeheden blind. Hvis vold er
den sidste udvej, så lad
os i fællesskab ofre
den næstsidste lidt
mere opmærksomhed.
Mahatma Gandhi

Dorothy Parker

Nogle kastede sten
på hans grav.
Derfor stod Jesus
op og blev jøde.
Og så blev der stor
opstandelse.
Jens 6 år

Præsten klæder sig
ofte i Adams pragt.
Han læser fra Bibelen
og synger Ære være
Gud i øjet.

Et fornuftigt menneske
forlanger ingen fornuftig religion. Han går
ud fra, at der er dybder
Jenny Kristine 9 år
hos Gud, han ikke
magter at lodde.
En discipel er en
Olfert Ricard

slags æsel.

Rune 6 år
Jesus gik bare forbi et kors,
og så blev han pludselig slået
med en kæp og naglet fast
imod sin vilje. Så korsede han
Halvor 6 år
sig.

Juleaften er den
stund om året, da
mennesker og Gud
forstår hinanden.

Brug dit mod til livets store sorger og tålmodigheden til de små. Og når du har gjort dit arbejde, sov Kaj Munk
da i fred. Gud er vågen.
Victor Hugo

Når klokken er 12 vender alle
I have a dream that one day
sig mod Mekka og bider i kvasthis nation will rise up and
terne på tæppet.
live out the true meaning of
Raymond 7 år

Dagen i dag
1. Dagen i dag er en
mærkelig dag – den er din!
Dagen i går slap dig
af hænde.
Den kan ikke få andet
indhold end det, du gav den.
2. Dagen i morgen har du
ikke noget løfte på.
Elsk mig mest når jeg fortjener Jeg har spist en discipel
det mindst, for da behøver jeg
Du ved ikke, om du kan
engang,
men
den
smagte
det mest.
regne med at råde over den.
ikke
særlig
godt.
ukendt
3. Men dagen i dag
Sophie 7 år
kan du være sikker på.
Gud giver, men menneDrenge ligner ikke engle. Ikke Den kan du fylde med,
sket må åbne sine hæn- engang når de smiler.
hvad du vil.
der.
Tysk ordsprog Cornelia 7 år
Benyt dig af det!
4. I dag skal du glæde
Guds mor hedder Når folk i gamle dage begyndet menneske.
te
noget
nyt
eller
lagde
ud
på
Gudmor. Hun er mor til
I dag kan du leve sådan,
alle hans en stor rejse, ønskede de hinat nogen i aften er glad for,
børnebørn: Moses, Jesus anden "Gud i vold". Det er
at du er til.
og Julemanden. større ord, end de fleste af os
tør bruge i dag. Men de ord
5. Dagen i dag er
Henrik Andre 7 år
var udtryk for en dyb tillid,
en betydningsfuld dag.
trods livets usikre vilkår.
Den er din!
Vores forstand er et bevis
Margrethe II af Danmark

vil vide,
hvad Gud mener om
penge, behøver man
bare at se på de
folk, han har givet
dem.

it’s creed: "We hold these
truths to be self-evident:
that all men are created
equal."
Martin Luther King, Jr.

Det er kvaliteten af dit
arbejde, der glæder
Gud, ikke kvantiteten

Hvert barn kommer med
det budskab, at Gud
endnu ikke har opgivet
mennesket.
Rabin Dranath Tagore

"Grædende kom du til verdenen, medens de, der
stod omkring dig smilede.
Stræb efter at leve således, at du kan forlade
verden med et smil,
Herrens lov er fuldkommedens alle omkring dig
men, den styrker sjælen.
græder." Indiske præsters
Salmernes bog, kap. 19, vers 8

hilsen til nyfødte børn.

Alting har en tid, for alt,
hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes,
Mahatma Gandhi en tid til at dø.
En tid til at plante,
en tid til at rydde.
Gud elsker den jævne
En tid til at slå ihjel,
mand, derfor har han
skabt så mange af dem. en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned,
Abraham Lincoln
en tid til at bygge op.
En tid til at græde,
Øjeblikket
en tid til at le.
man jager det hele livet
En tid til at holde klage,
og vil ofre alt
en tid til at danse.
for få sekunder
En tid til at sprede sten,
af afklaret ro
en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne,
og lykke
en tid til ikke at omfavne.
Bagefter
En tid til at opsøge,
kan man varme sig ved det
en tid til at miste.
resten af livet
En tid til at gemme hen,
smile
en tid til at kaste bort.
og vide
En tid til at rive itu,
at man fandt det faktisk ikke
en tid til at sy sammen.
Man blev fundet.
En tid til at tie,
Georg Brandes
Arne Andreasen
en tid til at tale.
En tid til at elske,
Menigheden er dem, der Og der findes to slags
holder med præsten. engle: Almindelige engle og en tid til at hade.
En tid til krig,
Mie 8 år skytsengle. Skytsengle er
en tid til fred.
Præd 3,1-8
skudt ud af kanoner.
Fra Guds hånd får du bare
Dem er der lidt mere fart
det som er godt og til frelse
Herrens lov er fuldkompå. Og så er de ofte lidt
for dig. Han lægger aldrig
men, den styrker sjælen.
mere stive i håret.
mere på dig, end du kan
Salmernes bog, kap. 19, vers 8
Ukendt
bære.
Anne Sophie 6 år

Præster skal bl.a. være
med til fødsel og dåb
og konspiration og
begravelse.
Christoffer 8 år
Mange drømmer om et evigt
liv, selv om de ikke ved,
hvad de skal foretage sig en
regnfuld søndag
eftermiddag.
Susan Ertz

Guds tålmodighed
holder aldrig op.
Selma Lagerlöf
Vi er Guds stemme og hænder
og fødder
alle kan bruges og alle bli’r set,
set af den Gud
der har givet os livet,
livet i Kristus hvor alle er ét.
Henning Toft Bro

If God had a name,
what would it be?
And would you call to His
face if you faced with him
In all his glory?
What would you ask
If you had just one question?
Eric Bazilian
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Jeg måtte tænke på den femårige Søren Kierkegaard,
som fik sit livs største chok, da han første gang så et
billede af korsfæstelsen og sagde til sin far: "Siden de
er så onde ved ham, må han have været den ondeste
mand i verden".
"Nej", sagde hans far, "han var den bedste,
der har levet".
"Så må verden være ond", sagde drengen – og glemte
det aldrig.
Johannes Møllehave

Gudsfornægtelse turde være Her er Kongen i
det skabtes bedste vittighed Religionens Verden. Her er
til dato.
Jacob Paludan han, som taler om Gud som
ingen anden, fordi han lever
Hvor verden dog er lille
i ham, en helt ny Kilde vælog menneskene bittesmå. der frem paa Jorden i hans
CV Jørgensen
Aand, en Aabenbarelse af
Guds Virkelighed og
Hvert menneskes liv er Kærlighed - taler alt andet
et eventyr skrevet af imod, han taler saaledes, at
Guds finger. han overbeviser mig.

Jorden giver nok til
alle menneskers
behov, men ikke til
alles griskhed!
Mahatma Gandi

Når nogen dør, bliver de
lagt ned i jorden, og så
siger præsten: Af jord er
du kommet og der skal du
blive. Så tømmer han en
Nåden er et ord fra Gud
over alle dage. spand jord i hovedet på dig.

If you can dream it,
you can DO IT!

Ligesom kristtornen bærer
edderkoppens spind,
bærer Kristus vor tro og
håb.
Nicole 5 år Per Bæk Jensen

Anna 9 år

De børn, der skal døbes, skal have
en lang kjole på, selv om de er
drenge. De er for små til at grine af
det.
Johnny 5 år

Gud er det eneste
væsen, som ikke beSomme tider kan et fund jo kaste lys over en gammel tekst. Og man må nok sige,
høver at eksistere for at at det var nyt lys, der kom over teksten, da man ude ved Dødehavet fandt disse
bestemmelser i senjødedommen om, hvem man ikke måtte have med til bords: Du
kunne herske.

Det er Gud der ejer Solen.
Han slår den fra om natten for at spare på strømmen.

At være engel er typisk
kvindearbejde.

Lad os elske hinanden,
for kærligheden er af
Gud … Deri består kærligheden: ikke i at vi har
elsket Gud, men i at han
har elsket os.
Gud er kærlighed,
og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud,
og Gud bliver i ham.
1 Joh 4,16

