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Kirkebladet, Påsken 2020

Påske sammen
hver for sig

Der venter bag langfredags nat en påske-morgenrøde …

Alt er rede,
men stolene står tomme
Alt kunne i princippet være rede, men
stolene står tomme. Sådan bliver det
desværre omkring påskebordene i mange
hjem i år, og sådan bliver det også i Estvad
kirke. Mange af os kommer til at savne de
(næsten) daglige møder fra Skærtorsdag
aften til 2. påskedag om morgenen, for der
er noget særligt ved at sidde sammen på
bænkene og om alterbordet på netop de
dage, hvor historien om Jesus fortættes,
og vi gennemlever det intense forløb, der
begynder med samling omkring et måltid,
hvorefter vi følges ad igennem svigt og
lidelse, men også møder uventet storsind,
ømhed og kærlighed, for til sidst at få det
hele sat i perspektiv på en travetur og over
en bid brød.
Alt er rede, men stolene kommer til at stå
tomme i kirken. Måske er der også stole,
der står tomme hjemme hos dig, der læser
dette. Men du er der. Vi er her. Endnu. Alle
sammen. Også dem, vi ikke kan se og røre

og mærke længere, og dem, der endnu ikke
er så meget som en tanke i vore sind. Vi
er her endnu, men vi må finde en anden
måde at holde påske på sammen, end vi
plejer.
Èn mulighed er, at vi markerer påsken
med en kort andagt i hver vores hjem. Med
dette særnummer af kirkebladet får du et
forslag til en sådan. Den kan holdes af én
alene eller flere sammen. Vi håber, du har
lyst til at være med. På den måde kan vi
stadig holde påske sammen, bænket hver
for sig, men med hinanden i vore hjerter
og holde håbet om en glædelig opstandelse
varmt og levende iblandt os, til vi ses igen.
Glædelig påske!
Med venlig hilsen
Præst og menighedsråd i Estvad-Rønbjerg
sogn, d. 25. marts 2020

Vi holder påske sammen hver for sig – Forslag til en påskeandagt
ved spisebordet, sofabordet, havebordet, eller hvor du end måtte sidde.
Melodierne til salmerne kan findes på www.dendanskesalmebogonline.dk (inkl. teksten)
og www.lyttildanskesalmer.dk (med sang)

Syng ”Påskeblomst! hvad vil du
her?” – nr. 236 i salmebogen.
Læs påskeevangeliet:
Efter sabbatten, da det gryede ad
den første dag i ugen, kom Maria
Magdalene og den anden Maria for
at se til graven.
Og se, der kom et kraftigt jordskælv.
For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen
fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder
hvide som sne.
De, der holdt vagt, skælvede af frygt
for ham og blev som døde.
Men englen sagde til kvinderne.
»Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter
Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har
sagt. Kom og se stedet, hvor han lå.
Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde.

Hold prædikenen:
I Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn. Amen
Har du ondt i maven for tiden? Ikke
mavekneb af at spise for meget, men
den der knugende fornemmelse i
maven, der ofte følger med uro og
usikkerhed, med indestængt vrede
og afmagt og med energi, vi ikke kan
få afløb for.
Hvis ikke, du selv har det sådan,
kender du sikkert en, der har, for fra
den ene dag til den anden, er grænserne for vores handlefrihed blevet
indsnævret. Der er sat en sten for
åbningen til vores liv med hinanden,
og selv vi, der har det privilegium
at bo med de åbne vidder lige uden
for døren, kan med et lidt dramatisk
udtryk næsten komme til at føle os
levende begravet.

Og se, han går i forvejen for jer til
Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har
jeg sagt jer det.«

Vi er mange, der glæder os til, at stenen en dag bliver rullet fra, om ikke
ved engles hjælp, så ved videnskabens og vores fælles indsats for at
passe på hinanden.

Og de skyndte sig bort fra graven
med frygt og stor glæde og løb hen
for at fortælle hans disciple det.

Vi er mange, der glæder os til, at vi
igen kan omgås hinanden på tættere hold.

(Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 1-8)

Men midt i forventningens glæde
lurer frygten: Hvor slemt vil det mon

blive, inden det bliver godt igen? Og
hvad er det for et liv, en verden, et
Danmark, der ligger derude på den
anden side?
Det er lige præcis frygten for det,
der ligger på den anden side, Gud
sendte sin Søn for at gøre op med:
frygten for det ukendte og den
fremmede og dommen over det, vi
ikke kan gøre om eller gøre godt. Alt
sammen samlet i frygten for døden i
både konkret og overført betydning.
Og som en far eller mor, der fx
hjælper barnet over sin vandskræk
ved selv at gå i vandet først, gik
Jesus i døden for os på alle mulige
måder, også den helt konkrete.
Han gik ind i alt det mørke og
uhyggelige, vi kan forestille os, og
gik det igennem og kom ud i lyset
igen på den anden side.
Det gjorde han, for at hans venner
dengang, og vi, der hører budskabet om hans opstandelse i dag, ikke
skal lade frygten for det, der venter på den anden side af Corona, af
hækken ind til naboen, af grænsen,

af døden, holde os tilbage fra at leve det liv, vi har fået, i kærlighed til
hinanden og i tillid til, at selv snoede
og snørklede, ja selv ufremkommelige livsveje med tiden vil føre os et
godt sted hen.
Tillid til, at vi i bund og grund er på
vej hjem. For det er dér, Jesus er gået
hen i forvejen for os: til Galilæa, der
var hjem for ham og disciplene og, det får vi ikke at vide i evangeliet til
i dag, men nu afsløres det så alligevel, - hjem til sin fars bolig, hvor der
også er gjort en plads rede til os.
Kristus er opstanden, ja han er sandelig opstanden!
Glædelig Påske!

Sig lovprisningen:
Ære være Faderen og Sønnen
og Helligånden, som det var i
begyndelsen, så også nu, altid
og i al evighed. Amen

Vi spiser sammen hver for sig

Bed bønnen:
Livets Herre, tak fordi du påskemorgen vælter stenen fra graven og
lader morgenlyset strømme ind i det,
som før lå i mørke.
Jesus Kristus, tak fordi du er i vort
daglige brød. Tak for de mennesker,
vi har fået at leve med, for alt godt
der rækkes os af din hånd. Din verden er rystet, og derfor beder vi: Vær
os nær også i denne mærkelige tid.
Når vi tror, at du har glemt os og ikke hører vor bøn, lad os da mærke, at
du er her, og at du bliver. Vi beder for
alle, hvis liv er blevet ændret af sygdom og død. Og for alle, der er fyldt
af bekymring i en uoverskuelig situation. Særligt beder vi for dem, vi
nævner i vore hjerter nu … [stilhed]
Vær også hos vor dronning, hendes
familie og alle familier. Vær med alle
de magthavere, som hver dag forsøger at forvalte deres ansvar efter
bedste evne til værn for de svage.
Du gode Helligånd, giv os mod til
at møde vort livs nye begyndelser
og styrke til at bære vort livs
afslutninger.

Fader Vor.
Du som er i himlene.
Helliget vorde dit navn, komme dit
rige, ske din vilje, som i himlen således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader
vore skyldnere.
Og led os ikke ind i fristelse, men fri
os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i
evighed. Amen.

Syng ”Som forårssolen morgenrød”
– nr. 234 i salmebogen.
Tilønsk velsignelsen og slå evt.
korsets tegn for dig selv som
afslutning:
Vor Herre, Jesu Kristi nåde og Guds
kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

Gør alle vore dage til
opstandelsesdage!

Jeg er her endnu
Har du brug for en samtale om stort eller småt,
er du altid velkommen til at kontakte mig på
telefon eller mail.
Sognepræst, Anita Engberg
Tlf. 40 37 34 28 / mail: ael@km.dk

For nogen af os, er det næsten umuligt at forestille sig en påske, hvor
vi ikke har mulighed for at deltage i
det særlige måltid, vi kalder nadver.
I nadveren mindes vi om Jesu liv og
død for os.
I kraft af den mad og drikke, vi deler,
bliver vi bekræftet og (gen)indsat i
fællesskabet med hinanden, og i fællesskabet med Jesus i troen på, at
han er til stede på en særlig måde.
Og det er et måltid, der bekræfter
den tro og det håb, vi lever på som
kristne: at vi altid er allerede elskede, som musikeren Peter Bastian så
stærkt har formuleret det, og at syndernes forladelse og Guds nåde også
gælder os. Derfor har måltidsfællesskabet i Jesu navn og nadveren altid
været omdrejningspunktet for kirkens liv.
Men som vi kan sige om Jesu
opstandelse, således også med nadverfejringen i kirkerne denne påske:
det umulige er sket, og hvad gør vi
så? For nogen er det fint at vente,
indtil vi igen kan samles til gudstjeneste og altergang i kirken. For

andre vil det give mening, at deltage i et ritual, der rummer så mange
elementer af den ideelle nadver, som
det nu kan lade sig gøre, når vilkåret er, at vi må spise sammen hver
for sig.
Påskedag kl 10 indbydes der til
nadver i de gudstjenester, der transmitteres i radio og på TV. Her er et
forslag til, hvordan du kan deltage i
måltidet hjemme hos dig selv:
Dæk op ved spisebordet eller sofabordet, inden gudstjenesten
begynder. Det kan være med en hvid
dug eller serviet og pynt med blomster og levende lys. Sørg for et lille
glas til hver deltager, og find lidt
brød og vin, druesaft, portvin - eller
hvad du har - frem. Nu er du klar.
Når præsten har sagt indstiftelsesordene, så spis en bid brød og skænk
og drik lidt vin/saft. Sig eventuelt
højt: ”Dette er Jesu Kristi legeme” og
”Dette er Jesu Kristi blod”. Er I flere,
kan I evt. række og sige det til hinanden. Tegn eventuelt korsets tegn
for dig selv til slut.
God gudstjeneste!

Orientering fra menighedsrådet
For hundrede år siden rasede Den
Spanske Syge, som var årsag til
stor frygt, fordi man ikke vidste,
hvordan man skulle bekæmpe den.
Dengang var der nogle få kirker, som
lukkede for gudstjenester i påsken
for at hindre spredning af virussen.
Her et hundrede år senere har vi
igen en virus, som vi ikke kan bekæmpe, men vi ved, hvordan vi
kan inddæmme den; nemlig ved
hjælp af at holde afstand og renlighed. Derfor har Estvad-Rønbjerg
Menighedsråd valgt at følge alle anbefalinger fra Folketinget og
Kirkeministeriet for at begrænse
spredningen af Coronavirus. Der må
ikke være nogle medarbejdere i kirken eller på kirkegården. Ved dåb,
vielser og begravelser følger vi anvisningen på antallet af deltagere.

I Rønbjerg kirke har håndværkerne
valgt at fortsætte arbejdet. Der er 3-4
håndværkere i gang, og de overholder naturligvis reglerne for afstand
og god hygiejne. Vi håber, at kirken
er færdig, og at Coronavirussen er
væk, så vi kan indvi Rønbjerg kirke
den 31. maj.
Menighedsrådet ønsker alle en god
Påske og forhåbentlig på gensyn inden længe.
Egon Espersen, formand for
Estvad-Rønbjerg Menighedsråd

Som en læser i Skive Folkeblad
skrev: ”Når nøden er størst, skal den
knækkes”.
På menighedsrådets hjemmeside –
www.estvad-rønbjerg-sogn.dk – kan
man læse søndagens tekst og læse
Anita Engberg’s prædiken over teksten. Når man har læst teksten, kan
man tale med andre i husstanden
om, hvad de får ud af teksten. Jeg er
sikker på, at der er lige så mange meninger, som der er læsere.
Vi vil i år opleve en Påske uden påskegudstjenester, som noget helt nyt
og usædvanligt. Der er dog alternative muligheder for at høre ordet, som
jeg vil anbefale at bruge.

Alt er endnu ikke rede i Rønbjerg, men det
går stadig rask fremad. Nu er både de nye
glasmalerier på plads i vinduerne, og det
nye alterbord er klar til at blive pakket ud
og taget i brug.

… Så er det da en nådes-sag, hvad der af mig skal blive, om Herren gør en
påskedag og kalder dødt til live. (Den danske salmebog nr. 216)
Følg med i påskens begivenheder fra dag til dag på www.estvad-rønbjerg-sogn.dk.
Dagens tekster og en prædiken lægges op ca. kl. 10 alle helligdage.

