
Nytårshilsen 2022
Ved Jacob Honoré Broberg, formand for Løsning menighedsråd,
Til nytårsgudstjeneste kl 14:00 1. januar 2022
Optagelse: https://youtu.be/DGqUghTD1As

Vi vil fra menighedsrådet gerne bruge den her nytårsgudstjeneste til at ønske jer alle
et godt nytår.

Vi har haft endnu et år, hvor langtidsplanlægning har været en saga blot og hvor
“omstillingsparathed” har været kerneordet. Det kunne vi sikkert snakke og sukke en
masse om - så det vil jeg forsøge at undgå.

Jeg er i de seneste måneder blevet mindet om en bibelsk sandhed, som jeg har så
frygtelig nemt ved at glemme: taknemligheden som en grundindstilling. Mine døtre
hører af og til Gospelkids, som har en sang hvor omkvædet går “For jeg er nemlig
taknemlig, for det liv som jeg har få't. Jeg er nemlig taknemlig for den dag som nu er
gået”.

Jeg tror, at taknemmelighed både i det personlige, det familiære, som samfund og
som kirke er en af de dyder, vi skal fokusere på og bede om. Især for dem af os som
ikke lige af natur har ja-hatten på altid.

Derfor er jeg også taknemlig for det år der er gået.
1. Jeg er taknemlig for at bo i en dejlig lille by, hvor der er ildsjæle der brænder

for byen og for alles ve og vel
2. Jeg er taknemlig for at være en del af en kirke, hvor vi kan høre evangeliet om

Jesus forkyndt klart, tydeligt og funderet i Bibelen. Men også forkyndt på en
glad og livsbekræftende måde.

3. Jeg er taknemlig for den store tilslutning vi oplever til gudstjenester og
menighedsliv i øvrigt, ikke mindst de mange der er flyttet hertil og ønsker at
være en del af kirken her.

a. Jeg tror der var over 40 der var på besøg hos Sune, da der blev holdt
aften for nytilkomne i september - fedt! Jeg håber virkelig at alle må
føle sig velkomne og falde godt til.

b. For det er vigtigt at føle sig set og mødt. Man kan nemt blive overset i
en så stor forsamling. Vi har fået feedback fra nogle, som havde

https://youtu.be/DGqUghTD1As


savnet at opleve sig mødt. Lad os derfor fortsat øve os I at have øje for
hinanden - og måske helt praktisk snakke sammen i fx bibelkredse om
hvordan vi på den gode måde kan gøre det. Og tak for al feedback til
både menighedsråd og ansatte - det er så vigtigt!

4. Jeg er taknemlig for vores menighed og den store flok af mennesker, som på
frivillig basis er med til at forme gudstjeneste, stå for klubarbejde,
omsorgsarbejde, praktisk hjælp og meget andet. At vi kan løfte i flok om at
være kirke.

5. Jeg er taknemlig for at at være en del af en kirke med plads til alle slags
mennesker. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Ib, som vi mistede her
før jul - som for mig er blevet et vidnesbyrd på den velsignelse der er i at være
forskellige. Må vi med Guds hjælp fortsat kunne være og blive endnu bedre til
at give plads til så mange som muligt, høj som lav.

Vi skriver nu 2022. “2022 AD” vil man kunne se i den engelsktalende verden. AD står
for “anno Domino” - Herrens år. Må år 2022 være et Herrens år. Et år, hvor vi giver
Jesus, Herren, plads til at forme os som personer og som kirke. Et år hvor vi med
bøn og taknemmelighed må vide at vi er i Herrens hænder.

Glædelig nytår


