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Flottninge Der er opstandelsen'aYn' til forskel

KIBLAD[T

Af pastor Henning Sorensen, Arhus.

>Se,  d in konge kommer t i l  d ig,  sagtmodigt  r idende pd et  asel<.
Scenen er Jesu indtog i Jerusalem. Endelig kom det lrenge ventede
rAb.  Det  var  et  jubel rAb,  g ladesrAb,  fu lgt  af  hosiannar ib og pal -
megrene.  Sej ren var  inden for  r rkkevidde.  Store fo lkeskarer  dan-
nede procession, svang palmegrenene og bredte kapperne ud pA
jorden for  kongen,  der  endel ig  kom. Nu vendte b i l ledet ,  t roede
de .
Men hvad skete der si? Ja, rAbene dode snart ud, og allerede 4 da-
ge efter var der en fra inderkredsen, der faldt fra, og dagen efter
rAbte alle dem, der for havde rAbt hosianna: Korsfast ham, kors-
f rs t  ham! Jo,  den s lags kan sk i f te  meget  hur t ig t !
Hvor stir vi sA i denne sammenhreng? Korer vores l iv ogsi op og
ned fra det ene ojeblik at vrere hysterisk begejstret t i l  at vare
angst ,  modloshed,  depression,  destrukt ion? Mul igv is !  Temmel ig
s ikker t !  Ja,  hel t  s ikker t !  Men sd skal  v i  ogsi  v ide,  at  det  var  d isse
situationer, Jesus satte sit budskab ind i. Jesus moder os der, hvor
tvivlen, angsten, modlosheden, depressionen og destruktionen rd-
der. Helt derned, hvor der intet andet er at sige end: >Min Gud,
min Gud,  hvor for  har  du for ladt  mig?<
Men sd er der 6n ting, der adskil ler os fra dem, der ved Jesu indtog
i Jerusalem stod og ribte hosianna, svang palmegrenene og lagde
kapperne pi jorden. Der er p6skemorgens opstandelse ti l  forskel.
Vi skai ikke ved en mere eller mindre oppisket stemning klappe
kongen frem. Vi skal ikke give vort besyv med ti l , at dodens un-
dertrykkelse skal ophore. Nu er doden overvundet ud fra Jesu
skrig: >Min Gud, mirr Cud, hvorfor har du forladt mig?< Hibet
kan nu blomstre og give mod ti l  for menneskelivets skyld at be-
kampe den angst, tvivl, modloshed, depression og destruktion,
som menneskelivet her pd jorden er underlagt og selv udover.
Jesus kender vor situation, for han har selv vrret igennem den, og
derfor vil han hore vor lovsang, ogsA selv om den pludselig skulle
forstumme, pludselig kvreles af l ivslede og forfalskes af vantro!
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Paskeblomst
Den tid, vi lever i, udmarker sig ved at vrere in-
de i en forrygende teknisk udvikling. Pd alle li-
vets omrdder udvikles der nye produkter og me-
toder. Stadig bedre, stadig mere hensigtsmassi-
ge.
Sidan har det ogsi varet indenfor planteforred-
lingens omrdde. - Udbyttet er steget, og kvalite-
ten hojnet, bide inden for frugt- og kornavl og
alle de andre afgroder. Men ogsd de planter,
som udelukkende skal tjene til at glnde ajet,
har vreret inde i en rivende udvikling. Tank blot
pd det uendelige antal roser, som der i vor t id
kan skrives tykke boger om!
Her i forirstiden er det nu sarlig logplanterne,
der fanger vor opmrrksomhed. Krokus, hya-
cinter og tulipaner er med til at give foriret ek-
stra kulor, og - lrenge for det er blevet pdske -

dukker de forste piskeli l jer op.
Ogsi her har forredlingen drevet det vidt. En
pdskelilje af i dag kan vrere mange ting. Den
kan vere enkel eller fyldt, den kan have stor
trompet eller l i l le, den kan vare helt gul eller gul
og hvid. Men der en 6n ting, som den ikke er:
den er aldrig l i l le og uanselig, aldrig tarvelig
som en ukrudtsblomst. som man enten ikke
legger meerke ti l  eller bare rykker op.
Vor tids piskeliljer er skonne og prrgtige. Der-
for synes vi, det passer glimrende, at vi i salme-
bogen har en salme, der direkte er skrevet til pi-
skeli l jen. Salmen hedder >PAskeblomst, hvad
vil du her?<( (DDS 206), og det er Grundtvig,
der har skrevet den.
Men nir si vi synger eller lreser denne salme,
varer det ikke lrenge, for vi studser og lader tan-
kerne gi tilbage til den fsrste linie. >Pdske-
blomst!< Var det virkelig en pdskeli l je, som
Grundtvig tenkte p6? Noget kunne tyde pi det:
den er jo ikke nogen sommerplante, men en
blomst, der springer frem >>under vinterstorm
og regn( (v. 2). Og at dens blomst minder om et
gult breger (v. 5), kan vi vist ogsd sige ja ti l .
Men inden vi er n6et si vidt, har Grundtvig for-
talt, at >piskeblomsten< ikke er andet end en
salle bondeblomst, som fuldstrndig mangler
bide >duft og pragt og skar< (v. l). Ingen bry-
der sig om den, der er ingen, den betyder noget
for.

Den er sd ussel, at der kun er 6n eneste grund ti l
at glade sig over den: at man ved, hvad denne
li l le blomst betyder. >Ved dit syn kun den sig
fryder, som har kar, hvad du betyder!< (v. 2).
Af disse ord kan vi forsti, at Grundtvigs piske-
lilje hverken var skon eller pragtig, men at den
var lille og ussel som en solle lille ukrudts-
blomst. Og dog har han skrevet en salme ti l  den.
Ikke fordi den var flot. men fordi den var en
>Piske-blomst!< En blomst, hvis eneste fortrin
bestod i, at den forteller os, at det har veret p6-
ske, og at det skal blive piske igen - ogsi for os.
At det hsrvnret p6ske: at Jesus, som blev kors-
frstet, dode og blev begravet, atter stod op - sd-
dan som ordet om ham gdr. Sidan siger skrif-
terne, og sidan siger vi. Og pAskeblomsten skal
minde os om, at det kan vi ikke lobe fra.
Og at det skal blive piske igen: at Jesus nok var
den farste. men at han ikke skal vare den ene-
ste. Doden kan brydes, de dsde kan opst6: det
som Gud gjorde for Jesus, vil Jesus gore for os.
Sidan siger den lille gule pAskeblomst. Den si-
ger ikke, hvordan. Den siger det bare. Og der-
med mi vi lade os noje.

Ernst Otto Diderichsen.



Tanker om
Pinsen

Af sogneprest Maibrit Nygaard, Marstal.

Pinse - forAr - sol og dejligt vejr! Det er de tan-
ker, som forst falder os ind, nir vi horer ordet
Pinse.

Pinsetojet, forirstojet skal vrere i orden. Huset
helst gjort hovedrent.

Der er si meget, der skal ordnes, sd vi ofte
glemmer, det vi egentlig forbereder os til: festen
til minde om Guds Ands komme i verden.

Pinsen er budskabet om, at Gud kommer os i
mode. Derfor er det forst rigtig Pinse, ndr Guds
gode And tager bolig i vort hjem. Ntr Gud fir
den plads i vores hverdag, som han har krav pi.
Si bliver budskabet om Andens komme til vir-
kelighed. Og si kan vi feste.

Miske vil en sige! Der er si meget, jeg ikke for-
stir.

Jeg er meget usikker over for det der med Hel-
liginden. Hvad er det egentlig for noget? Hvad
menes der med ordet And?

Der findes en god forklaring herpA i konfir-
mandbogen: >Hvem skal jeg tro p6?< Her stir:
>Vi ved alle sammen, hvad en ddrlig dnd er.
Den kan f.eks. findes i en gruppe, i en familie, i
en klasse. Man kan ikke se 6nden i klassen. Man
kan ikke tage pd den. Man kan opleve den og se
dens resultater. Man kan fole det dirlige kam-
meratskab, sladderen og ondsindetheden. Den
dirlige 6nd p6virker en, hvis man kommer med
i gruppen.

God 6nd er det stik modsatte. Man kommer
med i en kreds, ind i en familie. Bagefter siger
man: >Der var sddan en god 6nd?< Der var
sammenhold, man tog hensyn til hinanden. Der
var en god tone, og man holdt af hinanden. Og-
sd den gode 6nd pdvirker.

Pi samme mdde kan man tale om Helliginden.
Man kan ikke se Hellig6nden eller tage pi den.
Men man kan erfare HelligAndens gerning.
Helligdnden er en usynlig Andelig kraft, som pA-
virker os til at tro pi evangeliet om Jesus og
handle derefter.

Hvor kommer den fra? Fra Gud og fra Jesus
Kristus, for det er deres And, og derfor er den
hellig. Nir Gud sender sin And til verden efter
Jesu dod og opstandelse ved Pinse-festen i Jeru-
salem, si er det en opfyldelse af det, Jesus har
sagt:>Jeg gir bort til Fadere-n, men jeg efterla-
der jer ikke faderlose. Min And sender jeg jer,
og Han skal vejlede jer til hele sandheden. Sam-
tidig skal min And styrke jer, sd I ikke bliver
bytte for nogen dirlig 6nd. Og Anden skal over-
bevise verden om, at jeg er verdens frelser, som
skanker syndernes forladelse og evigt liv<.

De, der drives af Guds And, er Guds born. Og
Guds And blev skanket os i ddben. Guds And
mader os kraftigt og levende under gudstjene-
sten, nir ordet forkyndes og sakramenterne for-
valtes.

NAr du gir fra gudstjeneste, si bringer du Guds
fred med dig ud i din hverdag. Problemerne er
der stadig, men du ser dem pi en anden mide.

Herre, gor mig til redskab for din fred
hjelp mig at bringe

kerlighed, hvor hadet gror
tro, hvor tvivlen rdder
hdb, hvor fortvivlelsen hersker

Hjelp mig
at tilgive, hvor uret sker
qt skabe enighed, hvor uenighed skiller
at sprede lys, hvor morket ruger
at bringe glede, hvor sorgen tynger

Min Gud og Frelser, hjelp miS til
hellere st trsste end st soge trost
hellere at forstd end at fordre forstdelse
hellere at elske end at kreve kerlighed

For, det er ved at give, at vi fdr,
ved at tilgive, at vi tilgives,
ved at ds, at vi fodes til det evige liv.

Franciskansk bsn.



Sondag den 4. april
(Palmesondag)
Torsdag den E. april
(Skrertorsdag)

Fredag den 9. april
(Langfredag)
Sondag den 11.  apr i l
(Pdskedag)
Mandag den 12. april
(2. p6skedag)

Sondag den lE. april
( 1 .  s .  e .  p6ske )
Sondag den 25. april
(2 .  s .  e.  pAske)
Sondag den 2. maj
(3.  s .  e.  p6ske)
Fredag den 7. maj
(Bededag)
Sondag den 9. maj
(4.  s .  e.  pdske)
Sondag den 16. maj
(5.  s .  e.  pdske)
Torsdag den 20. maj
(Kristi Himmelfartsdag)
Sondag den 23. maj
(6.  s .  e.  p6ske)

Sondag den 30. maj
(Pinsedag)
Mandag den 31. maj
(2. pinsedag)
Sondag den 6. juni
(Trinitatis sondag)

dstjenester
Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15
Rol fs ted k l .  10,15
Ronninge k l .  19,30
Altergang begge kirker
Rolfsted kl. 9
Ronn inge  k l .  10 ,15
Ronninge k l .  9
Rol fs ted k l .  10,15
Rol fs ted k l .  9
Ronninge k l .  10,15
Ronn inge  k l . 9  og  11 ,  kon f i rm .
Rolfsted ingen gudstj.
Ronninge k l .  10,  konf i rm.
Rol fs ted k l .  19,30
Rol fs ted k l .  10,  konf i rm.
Ronninge ingen gudstj.
Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15,  bornegudst j .
Rolfsted kl. 10, konfirm.,
P.  Wi l ler
Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15
Ronninge k l .  19,30
Rol fs ted k l .  10,15
Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15
Ronninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15
Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15
Ronninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15

Konfirmation i Renninge kirke 18. april
Kl. 9: Allan Andersen, Lars Andersen,
John Fl. Buch. Peter Gludso. Henrik
Hansen, Morten Hansen, Lennie Larsen,
Claus Moltrup, Per Falslund Nielsen,
Kim Sparre, Helena Hvidtfeldt, Anita
Vinter Pedersen. Charlotte W. Pedersen.
Mette Pedersen.

Kl. 1l: Peter Frederiksen, Jesper Han-
sen, Torben W. Hansen, Henrik Mad-
sen, Nick Nielsen, Arne Hansen, Kim
Skipper, Tina Andersen, Helle Christen-
sen; Jane Rusbjerg Jensen, Pia Mundt,
Tina Nielsen, Tina Vind Rasmussen.

Konfirrnation i Ronninge kirke 25. april
Michael Jacobsen, Jess P. Jensen, Mi-
chael Holmann Jargensen, Soren Lyng-
dal, Allan Persson, Pia Damgaard Han-
sen, Rikke Meldgaard Jakobsen, Lise-
Lotte Jensen, Heidi Nygaard Nielsen,
Gitte SkovgArd Rasmussen, Lykke Tho-
strup, Dennis Holton, Henrik Nielsen,
Morten Nygird Nielsen, Morten Peder-
sen, Bjarne B. Rasmussen, Carsten Ras-
mussenr Tina Andreasen, Jane Daniel-
sen, Mette Groftehauge, Dorthe Jensen,
Susanne Jensen, Majbritt Jorgensen,
Pernille Gottsche Sorensen

Konfirmation i Rolfsted kirke 2. maj
Birger Bager, Kenneth Bolo, Per Elkjer,
Claus F. Hansen, Morten K. Jorgensen,
Paw Kofoed, Stefan Krapalis, Henrik N.
Larsen, Rene Pilegdrd Larsen, Henrik
Lassen, Alf Nielsen, Michael R. Nielsen,
Carsten T. Pedersen, Jens Pedersen,
Karsten Pedersen, Henrik Sttiker, Tina
Andeisen, Lone Green, Girte H; Jsflyen.'-
Charlotte Kristensen, Berit Nielsen, Bir-
git Susan Pedersen, Helle Dyhre Peder-
sen.

Konfirmation i Rolfsted kirke 9. maj
Ole Lund Hansen, Jorgen Kock, Troels
Madsen, Per Schou Nielsen, Lone Chri-
stiansen, Trine Sara Lykkegaard, Ulla
Kock, Mette Rud, Lis Godske B. Peder-
sen.

Prestens trcffetid
Jeg er som regel hjemme mellem kl. 12
og 13 (dog ikke mandag) samt torsdag
mellem kl. 17 og 18. Man er velkommen i
prastegarden ogsA uden for disse tider,
men det er sikrest at ringe i forvejen. Tlf.
3 8  l l  5 6 .

Jens B. Olsen.

Kirkebilen til Rolfsted kirke
Man bedes ringe til Ferritslev Taxi, tlf.
98 ll 22, dagen for den helligdag, man
snsker at deltage i gudstjenesten.

Kirkebilen til Ronninge kirke
Man bedes ringe til Connies Lillebil, tlf.
38 13 08, dagen for den helligdag, man
onsker at deltage i gudstjenesten.

Naste nummer af kirkebladet udkommer
7.-9. iuni 1982.
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Udgivet af sogneprrest Jens B. Olsen, Ronninge
LANGESKOV BOGTRYKKERI ApS


