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Ind i vor virkelighed lyder nu igen piskens vreldige
budskab:
Kristus er opstanden!
Opstandelse! Et ord helt pi tvrers af vor erfarings tan-
ker - og vanebaner - ubegribeligt, men jeg kan gribe det
i Jesu navn. Jovist er pisken verdensrevolution. Over-
for det, vi kalder den vanebundne sammenhreng, stir
Gud som den store urosti f ter - gor os t i l  oprorere mod
en verdensorden, som vi er i fuld gang med at affinde
os med. Han regger os til at elske livet. Det er i dsdens
verden, piskens budskab har aktuel klang. Ind i vor
virkelighed lyder opstandelsesbudskabet - muligheder,
vi ikke havde, skrenkes os i Jesu navn. Livet er en gave,
skrenket os pAskemorgen af Ham, som alene ejer livet,
og som vil dele det med os. Det budskab, den kristne
menighed har at samles om og leve videre pi, gir ud
pi: Det er sket. >Han er ikke her - Han er opstanden(<. -
Kendsgerningen forelregges - som julenat si piske-

morgen - kendsgerningen taler - si stir det til enhver,
om vi vil line are tll den eller ej.
Pisken hilser os med det budskab: Den onde cirkel er
brudt! Og sA lrenge, der banker et hjerte i menneske-
bryst, vil vi vrere adskillige, der med glrede indkalkule-
rer den kendsgerning i vort livs regnskab.
Inde i vort tretteste msrke og pa bunden af vor dybeste
sorg er der trendt et lys:
Krist stod op af dode! - si er der noget ved livet - en
mulighed for en mening med det hele - et heb - en frem-
r id.
Jo, sandelig er pAskens budskab en
Mitte denne piske pAny rdbe den
vor tilvrerelse.

verdensrevolution.
levende Gud ind i

V. Krarup-Hansen
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LIVET OG DSDEN

Der har i de sidste par 6r vreret skrevet og talt en
del om doden, efter at dette emne ellers har vre-
ret tabu i vores hjorne af verden.

Karakteristisk nok for hele denne debat er det.
at den hovedsagelig har drejet sig om, hvordan
man som pirorende, som lrege og plejepersona-
le, evt. som prrest skal omgils alvorligt syge og
doende, si de ikke isoleres og svigtes den sidste
svrere tid.
Sporgsmilet er, om det ikke l ige netop er det,
der sker, n6r vi griber sagen an pi den mide. Vi
taler om hiblost syge og doende, som om det
var en srerlig kategori af mennesker, som vi an-
dre raske skal lere at omgis, som om vi ikke al-
le var pA vej mod dsden.
Vi diskuterer, om >sandheden< skai siges til
uhelbredeligt syge, som om det ikke var sandhe-
den om os alle i enhver alder uanset helbredstil-
stand, at vi skal do. Det var nok den sandhed, vi
skulle holde os for sje og minde hinanden om
livet igennem. Det var nok forudsretningen for
ikke at isolere og svigte hinanden til sidst.

Og det skulle jo ikke bare vrere med henblik pi

doden, at vi skulle gore os klart, at vores tid er
begranset. Det skulle vere med henblik pi at
leve.
I Dostojewskis roman >Idioten< fortrelles om
en mand, som havde vaeret domt til dsden. Da
han pi retterstedet fik meddelelse om, at han
kun havde fem minutter tilbage at leve i, skete
det mrerkelige, at disse fem minutter forekom
ham en uendelighed, en uhyre rigdom.
Det forekom ham, at han med disse minutter
fik skrenket en sddan fylde af liv, at det ganske
overvreldede ham. Han tog afsked med sine
venner, forst nu gik det op for ham, hvor meget
han holdt af dem. Han lagde merke til sollyset
og den klare frost og forstod, at herligere kunne
der ikke vrere i paradiset.
Og pludselig slog det ham: sret nu, at jeg blev
benidet, at det blev mig pilagt at vende tilbage
til livet. At fe livet foreret pdny ville v&re som
at vende tilbage til en fylde af evighed. Hvert
minut ville han gore til et irhundrede. Ikke et
eneste ojeblik ville blive levet forgaves, og just
som denne tanke flammede strerkest, kom be-
n6dningen ...(efter Knud Hansen: Dostojew-
ski j ,  s.  179).
Ansigt til ansigt med dsden - med intetheden -
opleves det, at dette liv ikke er intethed og tom-
hed, men rigdom og fylde. Og denne oplevelse
er jo ikke forbeholdt mennesker med en s6
mrerkelig skabne som den dodsdomte hos Do-
stojewskij.
Det grelder jo for os alle, at vores tid er begrren-
set. I bevidstheden herom burde vi ibne ojnene
for det under, det er at have fdet livet pi denne
iord.

Estrid Haubjerg Holm

En hrendelse
til eftertanke
Det var en sommerdag. Ind i Kirkens Korshrers
hus pi Nikolaj Plads kom en stor, beruset fyr.
Det var der intet mrerkeligt i - kun dette, at han
havde hovedet fuldt af blod. I sin fuldskab hav-
de han sl6et hovedet, og det var resultatet. En



bil var kommet i vejen for ham. Han blev va-
sket og ordnet og for en sikkerheds skyld kort
pi skadestuen. Jeg fulgte med.
Pi skadestuen opforte han sig rredselsfuldt. Gi
kunne han, men fuld og fortumlet var han. Han
valtede omkring, plagede alle mennesker, tig-
gede penge, tiggede cigaretter, gik ind, hvor der
stod >adgang forbudt< - han nregtede sig intet.
PA skadestuen brod de sig ikke om denne opfor-
sel, hvilket de ikke lagde skjul pA. Rent automa-
tisk gik de ud fra, at Willy og jeg var et par - det
var vi jo pi en mide ogs6. Vi fulgtes da i hvert
fald ad. Jeg falte for alvor, hvordan det er at
blive iagttaget af nyfigne og vrede blikke, om-
bolget af en blanding af forargelse og medliden-
hed. Ventevrerelset blev nemlig ogsd hurtigt
inddraget - vi skulle jo vente pi ambulancen.
Endelig faldt der lidt ro over feltet. Pludselig
rejste Willy sig, pegede pd mig og rAbte, si det
gjaldede: >Det er denne kvinde, jeg elsker<.
Absolut tavshed. Lidt efter: >Nu gdr vi, for hun
og jeg skal til alters<. Isnende tavshed. Si kom
ambulancen, der skulle kore os tilbage.
Da vi endelig sad vel forvarede i den, sagde Wil-
ly til Falckmanden: >Har I en Bibel iter?< Den-
ne benregtede det med et overbrerende smil.
Willy blev vred. >Har I ikke en Bibel?< Folk
kan jo vrere ved at d6 pe vej til hospitalet, og sd
kan de ikke engang hsre den hellige skrift? Jeg
spor', hvad f..... vil I med alt jeres plastic og
mog og massageapparater, nir I ikke engang
har en Bibel? Har jeg ikke ret?< sagde han til
mig. Jo, Willy havde ret. Falckmanden blev
forlegen, hakkede i det, undskyldte - det havde
han faktisk ikke trenkt p6.
Vi niede frem, og resten af historien forbliver
mellem Willy og mig.
Bibelselskabet har bedt mig fortalle historien,
og selv om den egentlig ikke egner sig til skrift-
lig gengivelse, sA siger Willy i disse sidste fd sat-
ninger noget uhyre vesentligt. Pi sit eget sprog
siger han noget om, at nu kan vi mennesker det
hele - teknisk set, men i mellemtiden har vi lige-
som overset, at der er noget, der hedder ind.
Er vi ved at vinde den hele verden og bode med
vor sjel?
Bramfrit og kontant og af sit inderste hjerte har
Willy givet bolden op til, at disse tilstande mi
endres. Mon nogen finder det vrerd at gribe
den?

Pia Kiorbo,
formand for Kirkens Korshar

TRO
Troen pi Gud stir fast hos mig - det er ingen
indbildning, ingen forfengelig tro - sidan er
det, er det virkelig: der er en Gud, som lever, og
Han er med vore forreldre og Hans oje er ogsA
pA os, og jeg er sikker pi, at Han har sin hensigt
ogsi med os, og at vi ligesom ikke helt tilhorer
os selv - og denne Gud er ingen anden end Kri-
stus, om hvem vi lreser i vores bibel, og hvis ord
og liv ogsi er dybt i mit hjerte. Havde jeg kun
fsr med al min kraft virket dertil, ja, da havde
det nu .rreret bedre med mig - men ogsi nu vil
Han vrere en kraftig hjelp, og det er i Hans
magt at gore os livet tileligt, at fri os fra det on-
de, at lade alt medvirke til det gode, at give os
fred til sidst.
Der er ondt til i verden og i os selv, skrrekkelige
ting, og man behover ikke vare lrenge i livet for
at rengstes for mange ting og fole trang til et
fast hdb om et liv efter dette, og for at vide, at
man ikke kan leve uden troen pi Gud, ikke kan
udholde det. - Men med den tro kan man holde
lrenge ud.

Vincent van Cosh
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Dette "fnug
Majestretisk
og med megen ro
gdrr Herren aftentur i verdensrummet.
FIan ser pi alt, hvad han har skabt,
med milde ojne.
Pi dn af sine kloder
bojer han sig ned,
ta'r et forvildet fnue
op i sin hind,
og laegger det si der,
hvor han har tankt.
det skulle vare.
Men dette fnug
som nu bestandig
ser Herrens blik pi sig,
er jeg.

Ktithe Magelund
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Torsdag den 3. april
(Skrertorsdag)

Fredag den 4. april
(Langfredag)

Sondag den 6. april
(Piskedag)

Mandag den 7. april
(2. piskedag)

Sondag den 13. april
( 1 .  s .  e .  p i ske )

Sondag den 20. april
(2 .  s .  e.  pAske)

Sondag den 27. april
(3 .  s .  e.  pAske)

Fredag den 2. maj
(Bededag)

Sondag den 4. maj
(4.  s .  e.  pAske)

Sondag den 11. maj
(5.  s .  e.  p iske)

Torsdag den 15. maj
(Kristi Himmelfartsdag)

Sondag den 18. maj
(6.  s .  e.  p6ske)

Gudstjenester

Rol fs ted k l .  10,15
Ronninge k l .  19,30

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Ronninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15

Ronninge kl. 14, Esbech, Marslev
Rolfsted ingen gudstjeneste

Ronninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15
bornegudstjeneste

Ronninge k l .  10,  konf i rmat ion
Rol fs ted k l .  l4

Ronninge kl. 10, konfirmation
Rol fs ted k l .  19,30

Ronninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15

Rolfsted kl. 10, konfirmation
Ronninge kl. 14
Rolfsted kl. 10, konfirmation
Ronninge k l .  19,30

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Ronninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15

Konfirmation i Ronninge
20 april kl. 10: Annette Hudtloff Ander-
sen, Liselotte Lindholm Andersen, Mette
Agnethe Hein, Bettina Jensen, Henriette
Hedelund Jensen, Winnie Maj Jorgensen,
Jette Elisabeth Mikkelsen, Tina Nielsen,
Susanna Pedersen, Irene Kragh Sorensen.
Flemming Dethlefsen, Kim Fabricius, Lars
Bo Frederiksen, Carsten Jelling Holm,
Claus Jensen, Lars Nordenlund Larsen,
Frank Madsen, Kenneth Overvad, Peter
Pedersen.
27. april kl. 10: Vibeke Brodersen, Bente
Abildtrup Christensen, Gitte Brandt Han-
sen, Maj-Britt Johansen, Helle Sabina
Kahlert, Tine Karina Kildemoes, Rita
Madsen, Tove Pia Madsen, Charlotte
Overvad, Sanne Boll Petersen, Bettine
Thorup.
Jesper Lindevang Andersen, Jorgen Tran-
berg Christensen, Poul Juul Hansen, Peter
Groftehauge, Palle Jensen, John Christen-
sen, Poul Henrik Madsen, Peder Skov
Mortensen, Karsten Lund Pedersen, Hen-
ning Winther Pedersen.

Prrestens trreffetid:
Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt fredag mellem kl. l7 og 18.
Alle er naturligvis velkomne i
prasteg6rden uden for disse tider,
men si er det sikrest at ringe i for-
vejen. Telefon 38 I I 56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen
til Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Taxi,
telf. 98 ll 22, dagen for den hel-
ligdag, man onsker at deltage i
gudstjenesten.

Kirkebilen
til Rsnninge kirke

Man bedes ringe til Connies Lille-
bil, telf. 38 13 08, dagen for den
helligdag, man onsker at deltage i
gudstjenesten.

Naeste nummer af kirkebladet udkommer
19.-21. maj 1980.
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