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ENNYMORGEN
Det betyder nu forst,
at der er endnu en
dag ti l  dig og mig, en
ny dag. Det er ingen
selvfolge - det selv-
folgelige er tvert-
imod,  at  6n dag b l i -
ver den sidste, og sA
er der ikke flere da-
ge.

Jeg vover at sige det - med en srrl ig tanke ti l  dem, der
bittert onskede, at de ikke var vdgnet ti l  denne dag- at
l ivet, ogsd i dag, er en gave.

Og sd betyder det, at denne gave kommer fra Gud. Vi
ved jo fra vores bornelardom, at han har skabt him-
mel og jord, og vi tror ogs6, at han stadig holder den-
ne verden i sine hander. Det er vel sA stort, at vi ikke
rigtigt kan fatte det. Men det betyder helt jordnart og
konkret, at denne dag kommer fra Gud. Den er hans
ejendom, noget, han betror os, l igesom du og jeg ti l-
horer ham, hvad enten vi ved det eller ej - hvad enten
vi vil anerkende det eller ej.
Det betyder ogsd, at vi ikke skal tanke os Gud uende-
ligt langt borte, som om vort l iv ikke kommer ham
ved. Dagen er fuld af det, som Bibelen kalder hans
nide, d.v.s. hans krerlighed ti l  mennesker. Det kan
v€re svrcrt at fh aje p6, ndr vi ser os omkring, og vi
ved det da ogsd kun et eneste sted fra - fra Kristus,
som Gud har sendt t i l  iorden for at vise os. hvordan
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Gud selv er. Mogens Hvidt.



PASKE

I. LANCFREDAG

To streger: pd langs og p6 tvars.
Hdbet var streget ud.
Dit legeme hojt t i l  vejrs.
Din gule dodsmarkede hud.

Skrremte af vagtholdets tramp
turde vi intet den nat.
Den lrskende eddikesvamp
blev rakt af en romersk soldat.

Vi sd kun en krop, der hang.
Himlen var streget ud.
To streger - en kort og en lang.
Og bag stregerne ingen Gud.

Og bag stregerne intet mer:
de var dodens korslagte segl.
Og ingen dalende englehrer
forkyndte, at vi tog fejl.

Vi si kun: du var ved at da -
hiinet, beskemmet, forladt.
Og ingen vidste, at l ivets fro
blev siet i muld den nat.

Vi hsrte kun 6t: du skreg,
gemt i den sorte sky.
Og intet tegn om, at korsets streg
var broen ti l  pdskegry.

2.  PA TREDIE DAGEN

Tilgiv: vi opgav at hibe.
Ti lg iv :  v i  g lemte at  t ro.
De raflede om din kibe,
lod vdbnene klirre - og lo.

Vi ventede ingen mirakler.
Menneskessnnen var dsd.
Og vi stod som sultende stakler,
der ikke tor t igge om brod.

Selv morgenluften blev vammel
og vinen sur i vor mund . . .
Men for dig var graven kun skammel
og doden en flygtig blund.

I stengrottens gronlige skimmel
efterlod du et lysende spor,
da du steg mod den ukendte himmel
fra gidefuldt nyskabt jord.

Noemi Eskul-Jensen

Krucifiks af Stig Carlson.



Hvad vil du
med Gud?
Engang var der en mand, der spurgte mig:
>Hvad vil du egentlig med Gud?< Jeg m6 ti lstd,
at jeg blev ham svar skyldig.
Havde han spurgt mig: >Hvad vil du med en
bil?< havde det l igget anderledes. Sii havde sva-
ret varet let nok: >Jeg vil have den ti l  at kore i<.
Eller havde han spurgt: >Hvad vil du med en
seng?< kunne jeg uden tsven have svaret: >Jeg
vil bruge den ti l  at sove i<. Eller hvis jeg var ble-
vet spurgt: >Hvad vil du med en maler?< sd
havde svaret heller ikke varet svart: >Jee vil
have  ham t i l  a t  ma le  m ine  v indue r , , .
Var jeg derimod blevet spurgt: >Hvad vil du
med din kone og d ine born?< havde det  s t raks
varet  vanskel igere.  De er  jo  ikke s idanne t ing
og brugsgenstande, som jeg har anskaffet mig
ti l et eller andet formAl. Det er en hdndvarker
ganske v is t  hel ler  ikke.  Men ham kan jeg dog
uden at  nedvardige ham sende bud ef ter ,  ford i
jeg v i l  have ham t i l  e t  e l ler  andet .
En kone e l ler  en mand har  man der imod ikke t i l
e t  e l ler  andet .  Natur l igv is  kan en agtef r l le  vr re
meget nyttig og hjrelpe en med bade det ene og
det andet. Men er det derfor, man har taget
ham eller hende, bliver der ikke et cesteskab ud,
af  det .  Har jeg ikke taget  min kone ior  hendes
egen skyld, burde jeg hellere have ladet helt va-
re.  Mine born kan ogsi  vare mig t i t  megen nyt-
te, de kan f.eks. vrere med ti l  at forsorge mig pd
mine gamle dage. Men har jeg dem bare for den
sags sky ld,  var  det  bedre,  jeg var  barn los.
Sddan er det. Det storste i t i lvrerelsen er det,
man ikke s6dan uden v idere v i l  noget  med.  Det ,
man ikke kan bruge ti l  noget. Jo nrermere et
menneske st6r  mig,  jo  vanskel igere kan jeg s ige,
hvad jeg v i l  med det .  Ikke sAdan,  ar  jeg ikke
trsenger ti l  det menneske. Jeg trrenger miske
mere t i l  det  end t i l  noget  andet .  Men netop der-
for  kan jeg ikke s ige,  hvad jeg v i l  med det  men-
neske. Det vil le v&re noget i retning af en hel-
l igbrode.
Men er det s6dan, nir det galder et menneske,
som jeg satter hojt, og som st6r mig nart, hvor
meget mere, ndr det galder Gud. Her er det helt
umuligt at svare pi sporgsm'dlet, hvad jeg vil
med ham. Her er allerede sporgsmdlet en me-
ningsloshed, og ethvert svar vil le vare en hel-
l igbrode.  En gud,  jeg v i l  noget  med,  er  ikke
Gud, men en afgud.
Ikke sddan at forsti, at jeg ikke tranger ti l
Gud. Der er intet, jeg tranger mere ti l  end Gud.
Det er intet, et menneske trrenger mere ti l  end
Ham, som det ikke kan vil le noget med. At der

er et sted, hvor det sporgsmAl er umuligt: Hvad
vil du med det?
Det hrvdes at ordet >Gud< er blevet menings-
lsst for vor t ids mennesker. Det siger ikke no-
get. Mon det skyldes, at vi er niet derti l , at det
eneste, der giver mening for os, er det, vi vi l no-
get med, det vi kan bruge ti l  noget? Si mi
>Gud< nodvendigvis blive et meningslost ord,
men sd er der ogsi andet, der bliver menings-
lsst. Sd bliver det hele meningslost.
Og sA hjrelper det ikke, at vi prover at hitte p6 et
eller andet, vi vi l med Gud, at vi laver en eller
anden jobskabelsesordning for ham. Jo mere,
vi f inder pd af t ing og sager, vi vi l med Gud, jo
mere meningslost bliver ordet >Gud<<, og jo me-
re meningslost bliver alt ing. For meningen med
livet hentes ikke i det, vi vi l med det, men i. at
der er en vil je med det, som er storre end vores.
Kun da giver ordet >Gud< mening, kun da har
livet mening, ndr sporgsmilet om, hvad vi vil
med Gud, bliver uden mening. For det, som gi-
ver ordet >Gud< mening, er ikke, at vi vi l noget
med ham, men Han vil noget med os.

Rudoloh Arendt.

))...Her vil bies...(
Nir vi prediker om Hell igAndens gerning, skal
vi ikke tale, som om Hell igAnden allerede var i
frerd med sin gerning, men gore det klart, at
denne stadig er i gang. Det er hans gerning at
fylde disciplenes hjerter med glede, men denne
gerning er endnu ikke bragt t i l  afslutning. I vi l
sAledes ikke finde nogen Kristen, som bestandig
ghder sig og aldrig er bedrovet, som om han
aldrig nogensinde behovede at frygte doden.
Nej, det md vare sA underligt blandet for en kri-
sten; han mA atter og atter fole daden, farerne,
synden, angsten og meget andet.

Morten Luther.

Her vil ties,
her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente,
kun ved at vente,
kun ved at vente vor sommer ind . . .



Torsdag den 31. marts
(Skeertorsdag)

Fredag den 1. april
(Langfredag)

Sondag den 3. april
(PAskedag)

Mandag den 4. april
(2. pdskedag)

Sondag den 10. april
( 1 .  s .  e .  p i ske )

Sondag den 17. april
(2 .  s .  e.  pdske)

Sondag den 24. april
(3 .  s .  e.  p iske)

Fredag den 29. april
(Bededag)

Sondag den 1. maj
(4.  s .  e.  p iske)

Sondag den E. maj
(5.  s .  e.  pdske)

Torsdag den 12. maj
(Kr. Himmelfartsdag)

Sondag den 15. maj
(6.  s .  e.  pdske)

Sondag den 22. maj
(Pinsedag)

Mandag den 23. maj
(2. pinsedag)

Sondag den 29. maj
(Trinitatis)

Sondag den 5. juni
(1 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 12. juni
(2.  s .  e.  Tr in. )

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

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

Rolfsted kl. 9
Ronn inge  k l .  10 ,15

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

Rolfsted kl. 9
Ronn inge  k l .  10 ,15

Ronninge k l .  9  og l l ,  konf i rm.
Rolfsted ingen gudstjeneste

Ronninge kl. 10, konfirmation
Rolfsted kl. 14

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

Rolfsted kl. 10, konfirmation
Ronninge ingen gudstjeneste

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

Rolfsted kl. 9
Ronn inge  k l .  10 ,15

Rolfsted kl. 9 Poul Willer
Ranninge ingen gudstjeneste

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Konfirmation i
Ronninge kirke

Sondag den 17. april kl. 9:
Lars Christiansen, Jesper Moller Han-
sen, Peter Seier Jensen, Jan Kjar Kri-
stensen, Lars Juul Larsen, Flemming
Overvad, Peder Paaske, Bo Svenstrup,
Ken Thorhoj, Anna Dorthe Nielsen,
Marlene Bogebjerg Pedersen, Pia Lund
Svendsen.

Kl. 11:
Peter Thybo Andersen, Michael Dam-
gaard, Troels Gelting, Karsten Neder-
gaard-Hansen, Kurt Allan Hansen, Je-
sper Hein, Karsten Hinz, Kim Jensen,
Michael Kristensen, Brian Madsen, Mi-
chael Pedersen, Johnny Thomsen, Heidi
Lykke Jorgensen, Tine Nordenlund Lar-
sen, Jane Nielsen, Lene Kragh Sorensen.

Konfirmation i
Ronninge kirke

Sondag den 24. april kl. 10r
Allan B. Andersen, Kenneth Stilling
Christensen, Brian Hansen, Palle D. Jo-
hansen, Dan Ytting Rask, Peder Gronne-
gaard Rasmussen, Johnny H. Skov,
Christoffer Wallstrom, Berit A. Frede-
riksen, Dorit J. Kjargaard, Berit J.
Kjargaard, Vibeke Madsen, Maj-Britt
B. Rasmussen,
Claus Aagaard Christiansen, John Hou-
gaard Johansen, Carsten Friis Mikkel-
sen, Soren Lykke Sarensen, Camilla K.
Eriksen, Lene Hansen, Charlotte Roth
Jorgensen, Anita Elvi Pedersen, Britt
Boll Petersen, Jesper Brandt Hansen.

Ef terirskonfirmationen
1984

i Ronninge kirke bliver sandag den 7. ok-
tober.

Konfirmation i
Rolfsted kirke
1. maj 19E3 kl. 10:

Morten T. Christensen, Thomas L.
Cregersen, Brian Berg Jensen, Ren6 H.
Jensen, Carsten D. Larsen, Torben
Lundby, Dennis R. Nielsen, Pia L. An-
dersen, Jette Pia Bruun, Anne Mette
Christiansen, Carol B. Kristensen, Marie
Louise Msrkbak, Lone Nielsen, Pia
Thomsen. - Friskolen: Jimmy Jensen,
Jens M. Krogh, Ulrik Nielsen.

Konfirmation i
Rolfsted kirke

E. maj kl. 10:
Peter Codskesen, Allan Hansen, Tho-
mas Hansen, Carsten R. Nielsen, Uffe
Olesen, Christian Storm, Steffen Svend-
sen, Lisbeth Andersen, Henriette Du-
pont, Annette Hansen, Bente N. Han-
sen, Connie Petersen, Anni Rasmussen,
Dorthe Rasmussen. - Friskolen: Per
Florzak, Tine W. Jensen.

N&ste nummer af kirkebladet udkommer
6.-8. juni.
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Gud

Udgivet af sogneprest Jens B. Olsen, Ronninge


