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Dette blandt mange andre 
gode ord, lød under 
distriktets første 
feltgudstjeneste, som
afholdtes under den store 
weekendøvelse i 
Finderup.

Feltprovst Christian Langballe foretog lørdag 

d. 8. april sin første officielle handling, i form 

af feltgudstjeneste for distriktets medlemmer.

Der var indbudt til en distriktsweekendøvelse i

Tovby, med det ene formål at afholde en ”gó 

gammeldaws øvelse” med krudt og kugler og 

alt hvad der hører til, således at distriktets 

sammenbragte enheder fik lejlighed til at lære 

hinanden at kende.

Med udsigt over søen ved Tovby lørdag 

morgen, mødtes alle 145 deltagere, sammen 

med distriktschef Kim H. Sørensen og

regionschef Kurt Koch, til feltgudstjenesten 

klokken syv, med Feltprovst Christian 

Langballe.

Han bød alle velkommen til denne dejlige 

morgen, hvor fuglene sang i baggrunden. Han 

glædede sig over at kunne afholde en

gudstjeneste i det fri, og som ellers derudover, 

ville være en gudstjeneste som almindeligvis i 

kirken.

Christian Langballe læste teksten over påsken 

som jo nu er nær på. Søndag er det 

Palmesøndag – men også den 9. april!

Billedtekst:

Feltprovst Christian Langballe under 

friluftsgudstjenesten i Finderup øvelsesterræn.

En dato som vi ikke må glemme.

 Friheden er ingen selvfølge.

 Det er ikke en naturlov at kunne tænke, tale og tro frit, 

det er noget vi skal kæmpe for.

Vi behøver ikke bøje nakken for en diktator – her 

hersker frihed! Kristendommen giver styrke og modet til 

kampen, giver vi efter, risikerer vi at ende i diktatur og 

undertrykkelse.

Gudstjenesten var en god oplevelse, og blandt deltagerne 

var der enighed om det et godt indslag, og noget alle kan 

tage med derfra – og noget der igen en anden gang må

gentages.
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