
-for

Flottninge
-so92

BLAD[T
Nr.2 April - Maj 1985 23. ilrg.

Piskedag
Ville der mon blive flere, sandere kristne, hvis vi forestillede os,
at det pludselig blev muligt at bevise, at Jesu opstandelse vitterlig
havde fundet sted? Nappe!

Si snart den Ojeblikkelige sensation havde foretaget sig, ville re-
aktionen sandsynligvis blive lige sA blasert og ligegyldig som pi
alle andre fantastiske og forunderlige begivenheder. Landsetning
pA M6nen, kommunikationssystemernes udvikling, den biologi-
ske og kemiske videnskabs resultater. Altsammen frenomener si
fantastiske, at kun de frerreste begriber dem. Men ingen tvivler
om deres virkelighed. Alle tvivler bare om, at den slags har nogen
navnevardig indflydelse pA, om deres liv bliver sandt eller falsk,
tomt eller fyldt.

Skal opstandelsen tilskrives nogen virkelighed, mi den falde sam-
men med din og min virkelighed. Kun hvis den er virkelig i dit og
mit liv, din og min dagligdag, har den nogen betydning. Kun hvis
helvede dagligt forskrrekkes af vor morgensang, har opstandelsen
betydning som andet end en mere eller mindre troverdig begiven-
hed mellem si mange andre.

SelvfOlgelig har vi ikke set den tomme grav, og stadig melder
sp@rgsmAlet sig: "Jamen, passer det, hvad opstandelsesberetnin-
gen siger?< - Og selvfOlgelig har enhver ret til at stille det sporgs-
mil, - alene fordi det er uomgengeligt. Men svaret kan ikke frem-
skaffes objektivt eller leksikalsk, som svaret pi, hvornir kejser
Augustus dode.

Du er selv svaret, si sandt som opstandelsen altid er samtidig med

sine virkninger.'l4r du opleve og forsti de afgorende begivenhe-
der i dit eget liv som opstandelsens virkninger, ja, da er opstandel-

sen ubetvivlelig - Jesu opstandelse, din egen opstandelse.

fortsettes neste side



pASXe O,qC, fortsat f'ra forsiden...
Ved du, hvad det vil sige, at blive udskrevet rask
fra et sygehus for atter at kunne 6nde luften i fulde
drag. Ved du, hvad det vil sige at mode og elske et
andet menneske, si at alt det bundne og opstem-
mede i dig pludselig loses og strommer frit. Har
du oplevet, at dit barns smil og velvere kan smitte
dig med grenselos livsglade. Har du oplevet i din
elskedes @mhed at befries fra alle nederlag, al irri-
tation og aggression. Har du oplevet ansigt til an-
sigt med doden - din egen eller en af deres, som
du holdt af - at fyldes af en ubeskrivelig glade
over det liv, som var, og som gav dig si meget, og
over dit eget liv, som er, og som giver dig si meget.
Har du oplevet alt dette - miske andet og mere
til, - har du taget imod det i forvisningen om, at
her fuldbyrdes sandheden om dit liv, - ja, si ved
du, hvad opstandelsen betyder. Da er den virk-
som i dig, si virkelig som for to tusinde ir siden.
Da kan du overalt - i naturen og i dit eget indre -

fornemme en jublende tilkendegivelse af opstan-
delsens virkelighed.

Johs. H. Christensen
Skovshoved

Pinsens
budskab
Mange synes sikkert, at pinsens budskab er si
uhindgribeligt, at det ikke er til at forsti. Det er
helt anderledes end det, der skete julenat og pe-
skemorgen. Barnet, der blev f6dt julenat, kan
ikke bortforklares, og selv til den tvivlende Tho-
mas sagde den opstandne Herre: Rrek din finger
hid og stik den i min side.

Men i pinsen horer vi om karlighedens og sandhe-
dens ind, der kom til disciplene, og som virker i
blandt os den dag i dag; og med vor tilbOjelighed
til kun at anerkende det, som er h6ndgribeligt,
sp@rger vi, om HelligAnden kan vere en >realitet<
og betyde noget for os i det daglige liv.
Med et gammelt mundheld siger man undertiden
om mennesker, at >>de kan ikke se skoven for bare
treer<<. De lever midt i noget, som de ikke kan el-
ler vil forst6.

Sidan er det med manges forhold til det, der er af
6nd. Ogsi i rent menneskelige forhold. I et hjem
kan der ride en bestemt ind. Den er ikke hindgri-
belig pA samme mide som moblerne i stuerne.
Men den kan vere noget meget sterkt, som man
enten bojer sig for eller g0r opror imod. Eller man
lever i det uden ret at skonne pi, hvor meget man
modtager derigennem. M6ske opdager man ikke,
hvor meget det betyder, fOr man kommer fra
hjemmet.

Da Jesus samlede sine disciple om sig, modtog de
af ham gennem hans ord og gerning noget, som de
aldrig kunne have taget af sig selv eller selv have
tenkt sig til. Gennem ham larte de Gud at kende,
de fik nyt lys over livet. De modte den store glre-
de, at Gud gav dem bod for alle savn og for alt,
hvad de selv havde forbrudt.
Derfor var det ikke markeligt, at de frygtede, at
de skulle miste alt det igen, nir Jesus gik bort fra
dem. De kunne ikke ved egen indelig styrke hol-
de fast ved det, han havde givet dem; endnu mind-
re bringe det videre til andre.
Da gav Jesus dem det l6fte, som blev indfriet pin-
sedag, og som derfor er pinsens gledelige bud-
skab:
Men talsmanden, Helliginden, som faderen vil
sende i mit navn, han skal lrere jer alle ting og min-
de jer om alt, hvad jeg har sagt jer.



SAledes er pinseevangeliet budskabet om, at s5-
dan som Gud en gang er kommet til mennesker
ved Jesus Kristus, s6ledes kommer Gud stadig til
os og vil vare hos os ved Helliginden. Efter sit vre-
sen er pinsefesten derfor ikke alene en mindefest
om det, der skete i Jerusalem den dag, da 3000
blev d6bt, men det er festen for noget, der bestan-
dig sker iblandt os. Nir vi i vor festligste pinsesal-
me sammenligner Helliginden og dens vrerk med
solen og dens livgivende virkning, synger vi ikke i
fortid om solen, som skinnede for hundrede eller
for to tusinde 6r siden, men vi synger: I al sin glans
nu strAler solen, livslysten over nidestolen.

Og det er ikke noget dirligt billede at sammenlig-
ne Helligindens gerning med solen. Solstriler er
ogsi uhindgribelige, ofte trader de tydeligst
frern, nir de skinner pi stOvet i en stue. Men vi
tvivler ikke om, at solstrilerne er virkelige. Sidan
er det ogsi, nir Helliginden g0r Jesu ord og ger-
ning levende for os, og det falder som str6ler pA
alt stovet i vort menneskeliv. Si opdager vi, hvor
gladeligt det er, at vi mA synge:

Vi skal ej rdbe: Kom til os
som du var i det fjerne,
men sukke: Synd og dqd til trods,
Guds And, bliv hos os gerne,

for Jesu skyld, som dig har sendt!
til sine faderlqse,
vil over dem, i dig erkendt,
sin kerlighed ud4se.

Af afdOde biskop i Roskilde
Gudmund Schialer

Piske

Den Stille Uge
Ugen forud for piskedag benrevnes fra gammel
tid den stille uge. Den indledes med Palmes0n-
dag, hvor vi h6rer om Jesu indtog i Jerusalem,
hvor skarene stod langs vejen og svingede med
palmegrene.

Derefter fOlger si skaertorsdag, hvor Jesus om af-
tenen fejrede piskemiltid med sine disciple som
led i den jOdiske piskefest til minde om udfrielsen
af ,rEgypten. Under dette meltid indstifter Jesus
den hellige nadver, altsi holder den forste alter-
gang i kristenhedens historie.

Natten mellem Skrertorsdag og Langfredag blev
Jesus taget til fange og underkastes det f6rste for-
hor. Langfredag forhores han igen, forst hos yp-
perstepresterne, sA hos Pilatus, den overste ro-
merske myndighed i byen, hos den jOdiske konge
over Galilea, Herodes, (iflg. Lukasevangeliet) og
til sidst hos Pilatus igen.
Til sidst fores han ud af byen for at blive korsfe-
stet.

PiskelOrdag er ikke en egentlig helligdag hos os,
men i de katolske lande fejrer man en messe l0r-
dag nat, den sikaldte >Piskevigilie<. Piskedag og
anden piskedag horer vi om Jesu opstandelse og
om, hvorledes han igen var hos sine disciple.

Piskedag falder pi forskellige datoer de forskelli-
ge Ar. Man har pA sp@rgsm6let om, hvornSrr alt
dette skete, husket tiden pA iret, husket det efter
de ting man rettede sig efter dengang. Det var i ti-
den for Maylands kalender. Piskedag falder sile-
des altid pA den forste sondag efter den forste
fuldmAne efter forirsj avndOgn.

Tiden efter pdske
I de syv uger mellem pAske og pinse fejres forst St.
Bededag, der har vreret helligdag siden sin indfo-
relse i 1686 som aflOsning for en lang rrekke bons
og bodsdage fra katolsk tid.
Dernrest kommer Kristi Himmelfartsdag, som er
den 40. dag efter piskedag, og siledes altid falder
pA en torsdag.
7 uger efter piskedag fejres sA pinsen til minde om
Helligindens komme til menigheden i Jerusalem.
Pinse kommer af grask pentekoste, som betyder
50 , og 50 dage passer godt til de 7 uger.
Med jul, piske og pinse er vi si gennem forste
halvdel af kirkeiret, det sikaldt festlige halvir, og
>Tiinitatistiden< skal til at begynde.

N. H. Ellekilde. Seden.

og pmse
Kirkedret fortsat
Kort for PAske ligger Maria Bebudelsesdag, som
samtidig er 5. s6ndag i fasten. Pi denne dag min-
des man i kirken, at der blev bragt bud til Maria
om, at hun skulle fgde Jesusbarnet. Lukas 1,26-
38. Egentlig er denne dag en gammel katolsk hel-
ligdag, som vi har bibeholdt. Den ligger i sagens
natur altid ca. 9 mdr. fgr iul.



Ved bOrnegudstjenesten i Rolfsted kirke 2. juni kl. 10,15 synger Fer-
ritslev Friskoles bornekor under ledelse af Birgit Jorgensen.

Konfinnation i Ronninge kirke
sondag d. 2L april (Bakkegiidsskolen).
Kt. 10:
Lars Vibe Andreasen, Thomas Birch
Bjerre, Frank Skyum Christensen, Mi-
chael Gludso, Claus Rosenkrantz Han-
sen, Lars Ziefeldt Jensen, Jesper JOr-
gensen, Thomas Winther Jdrgensen,
Kim Lindholm Mathiesen, Claus
Mundt. Per Gramstruo Nielsen. Casner
Bo Nytofte, Jesper Peilersen.
Dorthe Legaard Christensen, Rikke
Groftehave Christensen, Pernille Gre-
dersen, Anne Berg Hansen, Sanne
Cordt Hansen, Susanne Pia Hansen,
Helle Funch Jensen, Dorte Mdlgaard
Olsen, Tiine Gottsche Sorensen.

Konfirmation i Ronninge kirke
sondag den 2E. april (Pilegirtrsskolen).
K t .9 :
Kenneth Hansen, Ren6 Vestergaard
Hansen, Kim Holton, Dennis Jakobsen,
Jesper Jensen, Jesper Kromand Knud-
sen, Rasmus Rune Nielsen, MortenTho-
ruD.
Mlud Andersen, Rosa Damgird Han-
sen, Tina Horup Lind. Majbri t- t  Madsen,
Vibeke Langkjar Mikkelsen, Dorthe
Klarskov Nielsen, Elin Brodorf Rasmus-
sen.
Kt. 11:
Kim Brodersen, Michael Hansen, Lars
Jakobsen, Soren Jakobsen, Lars Hiort
Madsen. Kenneth Dalgird Niel ien,
Svend Svanberg Nielsen, Per Pedersen,
Bennv Juul Poulsen. Claus Bakkelund
Rasmussen.
Winie Sung Eggertsen, Pia Jakobsen,
Charlotte Johansen, June Rasmussen,
Marianne Bilde Wagner.

Konfirmation i Rolfsted kirke
sondag den 5. maj (Rolfsted skole).
K t .9 :
Claus H. Andersen, Jesper Bluhm, Tor-
sten Christiansen , Brian Lange Hansen,
Erik Jacobsen, Jesper K. JOrgensen,
Steen N. Pedersen, Peter Rasmussen.
Gitte M. Andersen, Anette 8o16, Anita
Hansen. Henriette Jensen. Anne Mette
Morkbak, Kirsten Moller Pedersen.
Kt. 11:
Christian Bargisen, Mikael N. Hansen,
H. Ren6 Jensen. Jesper Kristensen. Je-
sper A. Kyed, Bj,ark€ Z.Therkildsen.
Bettina E Hansen, Heidi Hansen, Linet-
te Karina Hansen, Anne Mette JOrgen-
sen. Bente Nielsen. Anne-Mette Ras-
mussen, Marlene Stockendahl.

Konfirmation i Rolfsted kirke
sondag den 12. maj (Friskolen.
Kt. 10:
Niels L. Hansen, Thomas Kristiansen,
Thomas B. Madsen, Finn Nielsen, Mika-
el Nielsen.
Charlotte Andersen, Sanne Christian-
sen. Birsitte Florzak. Rebecca Kors-
gird. Anie Kristensen. Bett ina Soren-
sen.

Neste nummer af kirkebladet udkom-
mer 3.-5. juni 1985.

Ronninge kl. 10,15
Rolfstedkl. 19,30
Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15
Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15
Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15
Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15
R6nninge kl. 10, konfirmation
Rolfsted kl. 14
Ronninge kl. 9 og 11, konfirmation
Rolfsted ingen gudstj.
R6nninge kl. 9
Rolfsted kl. 10,15
Rolfsted kl. 9 og 11, konfirmation
Rdnninge ingen gudstj.
Rolfsted kl. 10, konf . , Poul Willer
Ronninge ingen gudstj.
Rolfsted kl. 9
ROnninge kl. 10,15
Rdnninge kl. 10,15
Rolfsted kl. 19,30
Ronninge kl. 9
Rolfsted kl. 10.15
Ronninge kl.9
Rolfsted kl. 10 ,15 , b6rnegudstj .

Gudstjenester
Torsdag den 4. april:
(Skartorsdag)
Fredag den 5. april:
(Langfredag)
Sondag den 7. april
(Piskedag)
Mandag den 8. april:
(2. piskedag)
Sondag den 14. april:
(1. s. e. piske)
Sondag den 2L april:
(2. s. e. piske)
Sondag den 28. april:
(3 .  s .  e.  p iske)
Fredag den 3. maj:
(Bededag)
Sondag den 5. maj:
(4. s. e. pAske)
Sondag den 12. maj:
(5.  s .  e.  pAske)
Torsdag den 16. maj:
(Kristi Himmelf artsdag)
Sondag den 19. maj:
(6. s. e. pAske)
Sondag den 26. maj:
(Pinsedag)
Sondag den 2.juni:
(Tiinitatis)

Udgivet af sogneprrest Jens B. Olsen, Ronninge.
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