
-;frr
Flonninge

-so92

KIBLAD[T
Nr. 2 April - maj 1984 22. hrg.

Opstand
Opstand er fellesskab.
Guds karlighed var i opbrud. Gud vil le ikke finde sig i at vare

en fremmed. Han blev et menneske i Jesus Kristus. Kristus
kaldte og kalder mennesker ind i et frellesskab med sig.
>>Kom<, siger han, >forlad dit l iv i din egen ensomhed og elen-
dighed og kom og folg mig<. I den nat, da han blev taget t i l
fange, tog han brsdet, takkede og brod det og delte det ud
sammen med vinen. Det skulle ved hans ord ti l  evig tid vrre
fallesskabets tegn. Hver sondag stdr fallesskabets bord med

syndernes forladelse og evigt l iv dakket i kirken. Det selv sam-
me bord som skcrtorsdag aften.
Den selv samme vrert, Jesus Kristus, som giver sig selv.

Opstand er modstand.
De havde besluttet sig. Der m6tte gares kort proces med Jesus -

op pii korset med ham. Han var uskyldig. Hele hans l iv i tanke,
ord og handling havde vreret Guds kerlighed ti l  hjalpelose og

syndige mennesker, men ondskaben tdlte ham ikke. Han gik

smertens og l idelsens vej - via dolorosa, men han bar det, for
han kunne derved sone verdens skyld og skam. Dit skyldbrev
blev med ham hamret t i l  korsets tra. At du i dag kan finde fred
og frelse ved hans kors, som blev rejst pA Golgatas hoj den for-
ste Langfredag, det lyder i kirken hver eneste sondag.

Opstand er opstandelse.
De kom ti l graven for at lagge blomster, men graven var tom.
Han var opstanden, som han selv havde sagt det. Dsden var
besejret. Han vil le som den opstandne altid kunne leve og virke
pA jord. Sondag betyder solens dag, fordi solens strdler faldt
ind i en tom grav. Den kristne kirke har fra den forste p6ske-

morgen fejret sin gudstjeneste sondag, opstandelsesdagen. Kir-
ke betyder dem, der er kaldt sammen for med den opstandne at
fejre, at dsden er besejret, at Kristus giver l iv i dode - og i l ive.

Hver sondag kalder han sin menighed sammen i kirken.
Afsogneprest Hqns Verner Lollike, Nakskov.



Den grsnrne
sondag
Det var en sondag lys og gron
og lrerker hang i skyen.
Da red Guds egen krere son
pi esel ind i byen.

Hans venner gjorde, som blev sagt:
de fandt til deres glrede
et resel uden pomp og pragt,
det blev Hans kongesade.

Et indtog mere kongeligt
har intet folk oplevet.
Hans indtog var et forirsdigt,
profeten havde skrevet.

Han rider mod den visse dod
si kongeligt alene.
Hvis intet Hosianna lod,
da ribte vejens stene.

En konge uden krone pi.
Jo - med en tornekrone.
Hans liwagt er de mindste sm6,
og sangene Hans trone.

Al magten fdr Guds krere son
i doden. Han mi lide.
Da blir Hans tornekrone gron
med blomster. der er hvide.
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Jesu indtog i Jerusalem
Fryd dig sdre, Zions datter,
rdb med glrede, Jerusalems datter!
Se, din konge kommer til diq.
Retferdig og sejrrig er han,
ydmyg, ridende pd et esel,
pd en asenindes fal. -

Zakarias bog 9,9.

Johannes Johonsen.



Glredelig paske
Intet absurd skuespil ejer sA groft og urimeligt
et pdfund som kristendommens pistand om at
l ivet sejrer over doden - pdskens budskab.
Pi den anden side bliver ethvert udsagn i Det
nye Testamente meningslost uden den grundp6-
stand.
Hvorfor skulle Lazarus kaldes ud af graven -
hvis han bare havde et par ir at leve i - far han
skulle derind igen?
Hvilken mening giver en l ivsforlangelse - hvis
livet selv er tomt.
Vi kan selv frembringe vore Lazarus'er i dag.
Mennesker hvis l iv vi forlenger kunstigt - uden
at man egentlig kan kalde det et liv.
I Det nye Testamente er alt l iv set i lyset af op-
standelsen:
Vi lever ikke frem mod en ond afgrund og en l i-
gegyldig tomhed.

>Ved evighedens afgrund er min bolig
mit vindue vender ud mod intetheden
Verdens-konkylien
holdt jeg for mit ore
Dens tomme susen
kan jeg stedse hare<

- sidan skrev en digter for en del Ar siden. Alt er
tomt - fordi doden all igevel sluger det hele ti l-
sidst. Hvilken forskel gor det, om vi oplever l i-
vet i de korte 6r - ndr tomheden er foran os?
Kristendommens forudsatning er den stik mod-
satte: Fordi Guds opstandelseslys er over vores
liv, er hver dag fuld af betydning - intet l iv er
for smit og l igegyldigt, intet l iv er tomt og be-
tydningslost. Mens vi oplever at l ivet er tomt for
mening - og graven er fuld af dsde - havder kri-
stendommen det modsatte. Livet er fuldt af me-
ning og graven er tom. Opstandelsens lys falder
pd alt - og intet er uden hAb. Hvis lyset ikke
fandtes, var det ikke kun lyset, vi ikke kunne se -
vi kunne heller ikke se den verden, lyset falder
p i .
Sidan hevder kristendommen, at opstandelses-
lyset falder pd alt l iv. Det er ikke vores opstan-
delse - men Kristi opstandelse - han, som er ver-
dens lys.
Lyset skinner i morket, og morket f ik ikke bugt
med det .
Og skal aldrig nogensinde fA bugt med det.
Derfor er der et lys over vores l iv, i vores l iv -
forude for os. - Vi lever ikke mod en tom af-
grund, men mod opstandelsens lys. Det er p6-
skens evangelium - alle andre evangelier skal
forstis i forbindelse med det - ellers var der
hverken tro eller hAb i nogen af dem - alle vores
dage skal forstis i forbindelse med det.
Det skal vi onske hinanden gledelig piske pi.

Johannes Mallehave.

Vejen
Jesus svarer: >Jeg er vejen, sandheden og
Iivet<.
Vejen - et javnt ord, en kort besked, og evange-
liet i al sin absoluthed! Vi mi hsre og hore om
igen, for i virkeligheden tanker vi anderledes
om vor vej til Gud. Vi tror, at vi selv mA finde
en vej, selv anlegge den, give den sin rigtige ret-
ning, udbedre den, lappe pi den o.s.v., og sd si-
ger Jesus, at vejen er der; den er banet. >Jeg gik
vejen gennem dod og opstandelse. Vejen er
jeg<. Igen: han taler ikke om deres vej, den vej,
de skal gd og md 96 ti l  dens bitre ende. Det er
om sig selv, han taler. >Jeg er vejen<. Tro pd
mig, leg din sag i mine hander, si er du pi ve-
jen. - Ingen kilometersten markerer, hvor langt
du er fremme, hvor vidt du er ndet; du er blot
undervejs. Korsdannede sten langs vejen berer
altid samme skrift: >Jeg er vejen<.
Sdledes gor evangeliet ende pd vor usikkerhed
og frygt. Jeg v6d godt, vi fr istes ti l  at vende os
om for at se, hvor langt vi er kommet: der er
mange slyng pi vor vej, men vi er vel dog pA ret
vej og milet nermere! Med andre ord, det er
stadig vor egen vej, vi har i tankerne, vor lette
vej, vor trange vej, men Jesus siger: Vejen er
jeg, din l ivsvej, din salighedsvej. -
>Skal jeg da ikke gore noget selv?< Jo, vrre pd
vejen' 

H. Dre*e.

Nu ser vi jo i et spejl en gdde,

men da skal vi se ansigt til ansigt,

nu kender jeg stykkevis,

men da skal jeg kende fuldt ud,

ligesom jeg jo selv er kendt fuldt ud.

Sd bliver da tro, hdb, kerlighe, disse tre,

men storst af dem er kerlighed.
P a u l u s  l .  b r e v  t i l  K o r i n t e r n e ,  k a p .  1 3 ,  v e r s  l 2 - 1 3

-  Sig mig,  min herre,  har De overhovedet ikke ler t  noget om
kr istendom i  skolen?
- Joh,  men jeg har nok veret  f ravarende den dag.



Sondag den 8. april
(Maria Bebudelsesdag)

Sondag den 15. april
(Palmesondag)

Torsdag den 19. april
(Skartorsdag)

Fredag den 20. april
(Langfredag)

Sondag den 22. april
(Pdskedag)

Mandag den 23. april
(2. piskedag)

Sondag den 29. april
( 1 .  s .  e .  pAske )

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

Sondag den 13. maj
(3.  s .  e.  p iske)

Fredag den 18. maj
(Bededag)

Sondag den 20. maj
(4. s. e. piske)

Sondag den 27. maj
(5.  s .  e.  pdske)

Torsdag den 31. maj
(Kristi Himmelfartsdag)

Sondag den 3. juni
(6.  s .  e.  p iske)

Sondag den 10. juni
(Pinsedag)

Mandag den 11. juni
(2. pinsedag)

Gudstjenester

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

Ronninge k l .  10,  konf i rm.
Rolfsted ingen

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 1 0, 1 5

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,  l5

Ronn inge  k l .  10 .  kon f i rm .
Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 10, konfirm.
Ronninge k l .  14

Rol fs ted k l .  10,  konf i rm.
Ronninge ingen

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Ronninge k l .  19,30,  T.  Karst
Rolfsted ingen

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

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
Ronninge k l .  10,15

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

Musik- og sangaften
i Ronninge kirke

tirsdag den 15. maj kl. 19,30.
Rune Most spiller flojte, Peter
Kunz spiller guitar. - I anledning
af 350-6ret for Kingos fodsel for-
telles der om Kingo, og nogle af
hans salmer synges som frlles-
sang. Derefter er menighedsri-
det vrert ved kaffebord i Ronnin-
ge forsamlingshus.

Konfirmation i Ronninge kirke
15. april 19E4

Palle H. Christensen. Torben Toftedal
Jensen, Frank Lykke Kristiansen, Flem-
ming Lykke Kristiansen, Troels Moltrup,
Jan Andy Nielsen, Morten Bjorn Peder-
sen, Claes Kroer Simonsen, Peter Storm,
Bettina Ploug Bekker, Mette Henriksen,
Malene Hyldahl Pedersen, Ole Michael
Eggertsen, Peter @stergaard Hansen,
Thomas Birkholm Hansen, Marc Sehe-
sted Jensen, Soren Chr. Jeppesen, Kar-
sten Juul Pedersen, Karsten Tjornfeldt,
Lene Skovly Hansen, Monica Hansen,
Ina Anette Hom-Kristoffersen. Laila
Madsen, Birthe Nedergaard-Hansen,
Britt Nielsen, Anne Tonning Wtirtz, Lise
Madsen, Lotte Nielsen, Lisbeth Norde-
rud.

Konfirmation i Ronninge
29. april 19E4.

Carsten Kofoed Christiansen. John Bo
Jakobsen, Kent Jorgen Jorgensen, Kre-
sten Finsen Nielsen. Michael Chr. Bak-
kelund Rasmussen, Peter Schultz, Lisa
Clausen, Hanne Mach Pedersen, Christi-
na Maria Petersen, Lars Tranberg Chri-
stensen, John Hansen, Tonny Hansen,
Bo Jorgensen, Jesper Jorgensen, Lars
Frostholm Lauridsen, Michael Kingo
Wium Mikkelsen, Per Nielsen, Mette Sti-
ef Christensen, Britta Kristensen, Ulla
Stokholm Kristiansen. Trine Charlotte
Korf Madsen, Charlotte Damgaard Nor-
regaard, Susanne Mia Rasmussen.

Konfirmation i Rolfsted
6. maj 19E4.

Uffe Henningsen, Johnny Klint, Thomas
Knudsen, Heine J. B. Lassen, Lars Peter
T. Madsen, Ulrik Moller, Jan Nielsen,
Morten Ussing, Malene Eggertsen, Lotte
Karlsen, Diana Larsen, Jecika I. Nielsen,
Laila Nielsen, Gitte Dyhre Pedersen, A-
nette Rasmussen. Boe S. Hansen.

Konfirmation i Rolfsted
13. maj 1984.

Pernille Madsen, Lotte Brinkmann, An-
negrethe @sterlid, Lone Rud, Henrik
Lykkegaard, Thomas R. Nielsen, Kent
Volstrup, Jan Brogger, Rico Jorgensen,
Torben Jorgensen.

Naste nummer af kirkebladet udkommer
4.-6./6.Udgivet af sogneprest Jens B. Olsen, Ronninge
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