
Følg folkekirken på Instagram, Twitter og Facebook, 
og brug hashtag #folkekirken, #glædeligpåske og #tilgiv
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Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat



BRORSTRUP-RAVNKILDE
PASTORAT:

Menighedsrådets officielle mail:
8279@sogn.dk

Skriver man til den, vil den altid  
blive læst af menighedsrådet.

Menighedsrådet har også en fortrolig 
postkasse, dersom man vil sende  

personfølsomme oplysninger til rådet:
8279fortrolig@sogn.dk

Formand:
Peter Møller Wormslev

Brorstrupvej 14, Brorstrup
tlf. 72 58 12 40

horssiggaard@post.tele.dk

Næstformand:
Hanne Vester Rasmussen

Gl. Roldvej 1, Nysum, tlf. 98 56 95 05
hanne.vester@mail.dk

Kirkeværge:
Kirsten Mortensen

Klæstruplundvej 11, 9240 Nibe
tlf. 30 70 92 15

kirstenmdm@gmail.com

Kasserer:
Vagn Wiborg

Fyrkildevej 31, Fyrkilde
tlf. 98 56 91 96, wiborg-juul@mail.dk

Graver ved begge kirker:
Søren Chr. Bentzen

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com

Organist, begge kirker:
Karl Alfred Petersen

Skolegade 2, Ravnkilde
tlf. 98 56 91 28

Kirkesanger Brorstrup:
Jens Erik Jensen

Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11

Kirkesanger, Ravnkilde:
Søren Kjærgaard

Skørping, tlf. 61 72 98 33

Sognepræst:
Holger Lyngberg

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Bertram Dalum Wulff
   født 09.09.2015 I Budolfi sogn, Aalborg
   døbt 15.11.2015 i Brorstrup kirke
   
BEGRAVET:
Vagn Børge Poulsen
   født 21.02.1933 i Hørby sogn
   død 31.12.2015 i Brorstrup sogn
   bisat 08.01.2016 fra Brorstrup kirke

RAVNKILDE SOGN:

DØBT:
Lasse Husum Jørgensen
   født 12.08.2015 i Binderup sogn
   døbt 08.11.2015 i Ravnkilde kirke
 
Michelle Steensen
   født 15.01.2002 i Siem sogn
   døbt 27.12.2015 i Ravnkilde kirke

Viola Sofia Olesen
    født 09.10.2015 i Ravnkilde sogn
    døbt 06.02.2016 i Ravnkilde kirke

BEGRAVET:
Sigrid Pedersen
   født 19.02.1920 i Falling sogn
   død 22.11.2015 i Haverslev sogn
    begravet 28.11.2015 på Ravnkilde 

kirkegård

Henning Wiborg
   født 20.11.1939 i Ravnkilde sogn
   død 30.11.2015 i Arden sogn
    begravet 05.12.2015 på Ravnkilde 

kirkegård 
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BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!

Bertram Dalum Wulff

Viola Sofia Olesen

Lasse Husum Jørgensen
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Hame Gruppen blev oprettet i 
1959 i Mejlby på loftet i den 
bygning, som nu er efterskole. 

Dengang var der 2 patruljer - kun med drenge. Se-
nere voksede Gruppen med spejdere både i Mejlby, 
Haverslev og Ravnkilde. Omkring 1991 valgte Ravn-
kilde at trække sig af samarbejdet. Mejlby og Ha-
verslev kørte videre sammen, men overvejende med 
børn fra Haverslev skoledistrikt. Samtidig valgte man 
at kalde sig for Hame Gruppen. I navnet er der taget 
noget fra begge byer: HA (Haverslev) og ME (Mejlby). 
Det har ikke noget at gøre med, at der engang var et  
mejeri i Haverslev der lavede is, som hed Hame is.
 
Gruppen er registreret ved korpset som Mejlby 
Gruppe – kaldet Hame Gruppen. Igennem tiden har 
den haft base mange forskellige steder i Mejlby og 
Haverslev området. Før Gruppen måtte se sig slået 
ud af industrien havde den i en årrække til huse i en 
nedlagt ejendom på Industriparken. Også Missions-
huset i Haverslev har lagt lokaler til gruppen ad flere 
omgange.
 
Siden sommeren 2002 har vi haft base på Kærvej 8 i 
Haverslev på et areal på 8000 m², som vi har lejet af 
Haverslev Borgerforening. Arealet er indrettet med 
en pavillon, som vi bruger om vinteren. Udendørs 
har vi raftetårn, brændehytte, bålplads, shelters og 
Lavo. Desuden er der toilet med adgang udefra.
 
Udover de spejderaktiviteter der er i enhedernes 
ugentlige møder har Hame Gruppen tradition for 
sammen, at starte det nye spejderår med nytårspa-
rade med efterfølgende uddeling af årsstjerner.
 
I en årrække blev der afholdt èn fælles sommerlejr i 
Hame Gruppen, men de seneste år har enhederne 
delt sig, og deltaget i sommerlejre/arrangementer i 
fællesskab med andre spejdergrupper i Aggersborg 
Distrikt, som Hame Gruppen er en del af.
 

BUSK gudstjeneste i Haverslev kirke, 
og høstgudstjeneste i Brorstrup kirke 
er også årlige tilbagevendende begivenheder.

Hame Gruppen har tradition for, at afholde spej-
derfest i november måned, hvor alle samles til en 
hyggelig aften på Mejlby Efterskole. Aftenen starter 
med fællesspisning, efterfulgt af indslag af forskellig 
art. Samtidig er der valg til grupperåd, som er foræl-
drebestyrelsen bag gruppen.
 
På én måde kan man jo nok sige, at ringen er sluttet 
ved at holde årets spejderfest på Mejlby Efterskole, 
hvor gruppen i sin tid havde sin spæde start. Det kan 
man jo blot filosofere lidt over.
 
Lord Baden Powells oprindelige tanke om learning 
by doing er blevet praktiseret igennem tiden.
 
”Man er altid god til noget” er der blevet sagt, og det 
er der mange både børn og voksne der har måttet 
sande. Må disse ord være grobund for det fremti-
dige spejderarbejde i Hame Gruppen.
 

Gotfred Ladegaard

HAME-GRUPPENS HISTORIE
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Siden sidste kirkeblad udkom har vi nu haft mange 
festlige dage i Brorstrup kirke. 1. søndag i advent, jule-
aften og juledag.

Særlig festlig var nu spejdernes nytårsparade den 10. 
januar. Det plejer altid at være en højtidsdag, men i 
år fik nytårsparaden et ekstra glædeligt skær: Hanne 
Jespersen, Brorstrup, kunne fejre, at hun havde været 
spejder i 40 år, og ved den efterfølgende sammen-
komst i Spejderhuset i Haverslev modtog hun 40 års 
stjernen som en fin anerkendelse.

Spejderne er en stor del af Hannes liv, for disse børn 
banker hendes hjerte, og hun er som en af de mange 
ansvarlige voksne med til at tage vare på de små og 
lede dem ind på livets vej, for nu at udtrykke disse 
mange års engagement lidt højtideligt.

I år deltog ekstra mange i gudstjenesten, og jeg kan 
stadig glæde mig over, hvor opmærksomme de små 
poder ser ud til at være, og over, at de på så fin en 
måde deltager i nadveren på. Det kan få hjertet til at 
banke i mit bryst og fylde det med taknemmelighed.
Vi bringer et gruppebillede fra dagen og et lidt mørkt 
billede af nadveren,  taget oppe fra orglet.

Endnu en gang et stort tillykke til Hanne Jespersen.

EN FESTLIG DAG I BRORSTRUP KIRKE 
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IFØLGE EVANGELISTERNE

En forestilling om Jesus
I en blanding af historiefortælling, musik, teater og sange skal vi 
høre nogle af de bedste historier om Jesu liv fra dåb til opstan-
delse. 
 
Historierne fortælles af skuespiller Lars Bo Andersen, sådan som 
de er overleveret af evangelisterne. Han spiller rollerne som bl.a. 
Johannes Døberen, Jesus, Djævelen, Salome, Herodes, Den Lov-
kyndige, Den Fortabte søn, Lazarus, Kajfas, Judas, Pontius Pilatus, 
Josef af Aritmatæa og en engel.
 
Det hele akkompagneres af organist og korleder i Gunderup 
Kirke Elisabeth Bech på bl.a. orgel, klaver, tromme, skalmeje og 
sang. Desuden synger hun indlagte salmer og spiller suppleren-
de roller.
Første gang jeg oplevede skuespiller Lars Bo Andersen og orga-
nist Elisabeth Bech var på årets konfirmandlejr, hvor de optrådte i 
Havbro kirke for de ca 60 konfirmander. 
For mig var det en stærk oplevelse på mange måder. Derfor er 
jeg glad for, at vi nu kan opleve de to dygtige mennesker fortælle 
bibelhistorie på en lidt anderledes måde, som bestemt har appel 
til voksne.

LANGFREDAG AFTEN
FREDAG D. 25. MARTS KL. 19.30 I RAVNKILDE KIRKE
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SOMMERMØDET
SØNDAG D. 12. JUNI I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Programmet for årets sommermøde er endnu ikke på plads, 
men mødet vil næsten helt sikkert følge det  nye mønster, 
som blev lagt sidste år:

Kl. 11.00 Gudstjeneste i teltet haven
Kl. 12.00 Grillmad

Derefter kaffe, te, kage og en
eller anden form for underhold-
ning eller optræden.

Kl. ca. 14 er festen nok forbi

KONFIRMATION
Der har været tale om, at konfirmationerne i vores to kirker frem-
over fra 2018 skulle finde sted den første weekend i maj. Dog er 
der vist ikke særlig stor stemning for denne nyskabelse, så der-
for fortsætter vi som vi plejer: Sidste søndag i april i Brorstrup og  
1. søndag i maj i Ravnkilde:

 

I ÅR FINDER KONFIRMATIONERNE STED SOM FØLGER:

Brorstrup kirke den 17. april kl. 10.00  
(Den er efter forældreønske rykket frem til næstsidste søndag i april)

Ravnkilde kirke den 1. maj kl. 10.00

BRORSTRUP RAVNKILDE

2017 30. april kl. 10.00 7. maj kl. 10.00

2018 29. april kl. 10.00 6. maj kl. 10.00

2019 28. april kl. 10.00 5. maj kl. 10.00

2020 26. april kl. 10.00 3. maj kl. 10.00
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Den 22.-23. januar i det smukkeste vintervejr drog årets 
konfirmander til Ungdomsskolen i Haubro på en slags 
lejr sammen med konfirmander fra Bælum-Solbjerg, 
Skibsted-Lyngby-Terndrup og Store Brøndum-Siem-
Torup pastorater, ca. 60 i alt.

I 24 timer gik tiden med leg i den store hal, sangtime, 
teater i Haubro kirke, natfilm, hvor man så  Grand To-
rino samt forskellige værksteder, hvor vi forberedte 
den store afslutningsgudstjeneste i skolens gymna-
stiksal….en gudstjeneste, som også forældre og sø-
skende var indbudt til. Der var værksteder, hvor man 
forberedte alterudsmykningen, et, hvor man indøvede 
historien om Jakob fra Gammel Testamente, et, hvor 
man indøvede forskellige musikalske indslag, et, hvor 
udsmykning af himmelstigen blev lavet.

Alle fik udleveret et lille rødt hjerte, hvorpå man kunne 
skrive en lille bøn for et menneske, som betød særlig 
meget for én, og et, hvor man kunne skrive en bøn om 
noget, som man brændende ønskede sig.

Ved gudstjenesten blev nogle af disse bønner læst 
op. Det var rørende at læse, hvad de store børn havde 
gjort sig af tanker… tænk, så meget går de og tænker 
på!

Det blev nogle gode timer sammen en flok prægtige 
og søde unge, og efter hvad de selv sagde, nød de det 
vist også! Det er trygt at vide, at disse unge er en del af 
Danmarks fremtid. Det lover godt!

Her er nogle billeder fra begivenheden! 

KONFIMANDLEJR 2016
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PÅSKE 2016

Lars Husums kræftsyge far fik troen på livet tilbage, da 
han modtog besked om, at han skal være farfar. Den 
oplevelse har forfatteren skrevet en novelle om i en ny 
påskeudgivelse.
– Opstandelsen er dér, hvor min far vælger at tro på 
noget, der er større end sin egen dødelighed, siger Lars 
Husum om den opstandelse, han oplevede, da hans 
far var kræftsyg.
Rent fysisk har Lars Husums far altid været stærk og 
robust, men da han bliver ramt af en alvorlig kræftsyg-
dom, ændrer det sig totalt. 
Lars Husum bliver vidne til sin fars forvandling fra usår-
lig og udødelig faderfigur til svagelig gammel mand 
på vej væk fra livet. 
Men da Lars Husum fortæller sin kræftsyge far, at hans 
kone er gravid, sker der noget uventet. 

ET MIRAKEL I LIVET
Nyheden vækker et håb og en længsel i ham efter at 

kunne være der for det kommende barnebarn. Han 
har fået noget at leve videre for. Kærligheden driver 
ham tilbage til livet. 
Den oplevelse er blevet udgangspunkt for den no-
velle, Lars Husum har skrevet til bogen ’Gennem den 
kulsorte sky’, hvor en række danske forfattere fortolker 
påskens begivenheder. 
– Jeg ville tage udgangspunkt i et mirakel i mit liv. Et 
sted, hvor jeg helt konkret har oplevet en genopstan-
delse og følt en tro på, at kærligheden vækker til live 
igen, fortæller Lars Husum, der fortolker opstandelsen 
i bogen. 
– Opstandelsen er dér, hvor min far vælger at tro på 
noget, der er større end sin egen dødelighed. Jeg kan 
ikke forklare, hvor min far får styrken fra. Det er større, 
end hvad jeg kan rumme, siger forfatteren.

TVIVLEN GØR TROEN STÆRK
Lars Husum karakteriserer sig selv som ’tvivlende ikke-
troende’. 
Tvivlen er årsag til, at han ikke er troende, men allige-
vel mener han, at netop tvivlen er af stor betydning 
for troen.
– Jeg har altid tænkt, at det, der gør troen stærk og 
misundelsesværdig er, at der er plads til tvivlen. Det er 
tvivlen, der giver troen modspil, forklarer han.
Lars Husum er medforfatter til antologien ’Gennem 
den kulsorte sky’, hvor syv forskellige forfattere har 
fortolket påskens begivenheder. Udgivelsen af antolo-
gien er første del af et større påskeprojekt i folkekirken, 
som fortsættes i 2016. 

Kirkeministeriet har se seneste måneder arbejdet med 
at sætte øget fokus på påskebegivenheden og på, 
hvad den kan betyder for os mennesker.
Julen behøver jo ikke nogen særlig opmærksomhed, 
for dens begivenhed er så rodfæstet i de allerfleste 
menneskers liv.
Med påsken og pinsen er det anderledes, og derfor har 
man i første omgang valgt at forsøge at få sat ord på, 

hvad påske er. Ikke kun hvilke begivenheder, der gem-
mer sig bag påskedagene, men endnu mere få sat ord 
på dagenes betydning.
Jeg bringer her 4 artikler, som jeg har lånt fra kirkemini-
steriets materiale, og så til sidst nogle få af mine egne 
påsketanker.

God læselyst!

NÅR KÆRLIGHEDEN VÆKKER TIL LIVE
LARS HUSUM 
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Opstandelsen er i centrum i påskens fortælling, men 
for biskop Kjeld Holm er opstandelse ikke kun forbe-
holdt påsken.
Læs, hvordan Kjeld Holm mener, vi kan møde opstan-
delsen i vores hverdag.
Ifølge Kjeld Holm kan vi tale håbet frem hos vores med-
mennesker.
– Det kan opstå i en dialog mellem to mennesker og 
igennem en solidaritetsgestus som at tage et menne-
ske, som er ude på livets kant, i hånden, siger han. 
Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen er en cen-
tral fortælling i Bibelen, og beretningen giver en tro på, 
at livet er stærkere end døden. 
Men for biskop over Århus Stift, Kjeld Holm, er opstan-
delse ikke kun noget, vi møder i den bibelske fortæl-
ling.
Opstandelse kan nemlig også komme til udtryk i den 
måde, vi tackler det, når et livsvilkår ændrer sig, lyder 
det fra den århusianske biskop. 
– Hvis du gør dig en erkendelse af dit eget svigt og 
derefter kommer til indsigt i det, kan du opleve, at et 
håb eller et livsmod bliver tændt igen, siger han.
– Opstandelsen og dermed håbet og livsmodet behø-
ver ikke at komme fra vorherre, men det kan også ligge 
i ens egen indstilling til ændrede livsvilkår. Vi skal ikke 
monopolisere livsmod til udelukkende at høre til det 
religiøse menneske.

HÅBET KAN TALES FREM
Selv om opstandelsen fører et håb om, at livet er stær-
kere end døden med sig, oplever vi som mennesker 

også, at eksempelvis sygdom, krig og eller anden 
modgang får os til at føle det modsatte.
Heldigvis er vi ikke nødvendigvis alene om at genfinde 
håbet og livsmodet, hvis det på et tidspunkt sker. Ifølge 
Kjeld Holm kan vi nemlig tale håbet og livsmodet frem 
hos vores medmennesker.
– Det kan opstå i en dialog mellem to mennesker og 
igennem en solidaritetsgestus som at tage et menne-
ske, som er ude på livets kant, i hånden, siger han. 

SLUTNING OG BEGYNDELSE 
HØRER SAMMEN
Når vores blik på morgendagen ændres, kan vi opleve 
at nyt håb og livsmod spirer frem. Et kapitel skal altså 
afsluttes, før et nyt kan begynde, og dermed hænger 
slutning og begyndelse sammen.
Og for Kjeld Holm selv er denne udsigt ikke langt for-
ude. Til sommer går han af efter mere end 20 år i bispe-
stolen i Århus Stift, og det betyder, at han om kort tid 
har sin sidste påskegudstjeneste, som i år også inde-
holder en dåb.
– At begyndelse og slutning altid hører uløseligt sam-
men er nærliggende eksistentielt for mit vedkommen-
de i år. På en måde er det jo en slutning, men også en 
begyndelse, siger han.

SÆRLIG PÅSKEINDSATS
Interviewet med Kjeld Holm er blevet til på baggrund 
af udgivelsen af bogen 'Gennem den kulsorte sky', som 
indeholder fortolkninger af påskens budskaber af for-
fatterne Dy Plambeck, Bjarne Reuter, Pia Juul, Anne Lise 
Marstrand-Jørgensen, Harald Voetmann, Lars Husum 
og Jens Smærup Sørensen. 

NÅR HÅB OG LIVSMOD KOMMER IGEN
KJELD HOLM
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Hvordan kan man tro på opstandelsen? Og kan op-
standelsestro forvandle noget i et menneske? For for-
fatter Jens Smærup Sørensen er tro også en viljesag.

– At så mange troede efter langfredags nederlag, er 
i og for sig mirakuløst, siger Jens Smærup Sørensen. 
Hovedpersonen i hans novelle ender med at ville tro, 
fordi det er den eneste måde, han kan forestille sig at 
leve videre på.

– Der er jo ingen, der ved om det er rigtigt. Jeg ved 
kun, hvad jeg har hørt, siger Jens Smærup Sørensen 
om opstandelsen. 

Han er forfatter til novellen Imvas om en mand, der går 
på dødsdruk, fordi han er skuffet over, at Jesus ender 
som en ynkelig fiasko langfredag. Senere hører han 
om opstandelsen.

Et par tusinde år efter den første påske er opstandelsen 
stadig noget, vi kun har hørt om. 

– Og hvem har i grunden brug for at tro på opstandel-
sen? Hvis tilværelsen går godt, hvad rager det så mig, 
om Jesus er død og opstanden? spørger Jens Smæ-
rup Sørensen, som besluttede sig for at skrive om en 
mand, det betyder noget for: 
– Jeg ville se, om det kunne lade sig gøre at skrive om 
sådan en mand. Han føler sig tom som et udblæst æg. 
Kan han nå frem til en forvandling?

TRO ER IKKE  
BARE EN FØLELSESSAG
Jens Smærup Sørensen sender sin hovedperson på tre 
dages druktur med sex og mord. Til sidst vil han helst 
bare finde et stille sted at dø. Men han bliver vækket 
af to mænd, som fortæller, at de har mødt den op-
standne Jesus. 

Og nu vil han tro dem. 

Det kan lyde som en ren forstandshandling at ville tro. 
Forfatteren kalder det en troshandling. For godt nok er 
opstandelsen ikke noget, vi har set. Vi har kun hørt om 
den. Men det betyder ikke, at vi skal se bort fra forstan-
den, mener han:
– Vi er ikke lutter hjerte. Vi har vores forstand eller vores 
bevidsthed. Tro er jo ikke bare en følelsessag, det er jo 
også en sag, der berører vores bevidsthed, vores tanke-
virksomhed, siger Jens Smærup Sørensen.

HAR BEHOV FOR AT TRO
Vores situation i dag er ikke så forskellig fra de første 
kristnes. Det var ifølge Ny Testamente kun ganske få, 
som stod frem og sagde, at de havde set den genop-
standne. Men der var nogen, som valgte at tro det og 
fortælle det videre. Det er der, kirken begynder.
– Troen er da en viljessag. Og at så mange troede efter 
langfredags nederlag, er i og for sig mirakuløst, siger 
Jens Smærup Sørensen. Hans hovedperson ender 
med at ville tro, fordi det er den eneste måde, han kan 
forestille sig at leve videre på. Helt så desperat behøver 
man måske ikke være for at kunne tro på opstandel-
sen, medgiver han. 

– I denne her sammenhæng betyder det noget, at han 
virkelig har behov for det. Et behov for at kunne tro på 
det. Han kunne jo have fortsat i sin fortvivlelse, i sin de-
speration og retning mod ingenting. Men han vælger 
at tro. Og han når frem til en forvandling, slutter Jens 
Smærup Sørensen.

TROEN ER OGSÅ EN VILJESAG
JENS SMÆRUP SØRENSEN Af Unna-Pernille Gjørup
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I menneskelivet er opstandelsen en overvindelse af det 
mørke, man kan blive fanget i, eller kan fange sig selv i, 
mener Peter Skov-Jakobsen. 

For Peter Skov-Jakobsen er Kristi opstandelse den stør-
ste mark, han har været på – intellektuelt, kulturelt, 
menneskeligt og politisk.

– Opstandelsen er frihed, den er livet, der sejrer over 
døden, sandheden, der får ord, sanserne, der kommer 
til deres ret. Den er en god samtale. Den er livet, der 
pludselig giver mening, siger han. 

I menneskelivet er opstandelsen en overvindelse af det 
mørke, man kan blive fanget i, eller kan fange sig selv i, 

OPSTANDELSEN ER EN  DAGLIG ERFARING
BISKOP PETER SKOV JAKOBSEN, KØBENHAVN 
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mener Peter Skov-Jakobsen. Når man dybest erfarer, at 
man stadigvæk tør tro på sandheden, selvom man har 
været ude i noget klovneri og i noget modsætnings-
fyldt, så er der opstandelse i luften. 

OPSTANDELSENS FORÅR
Peter Skov-Jakobsen husker et bestemt forår, hvor alt 
stemte overens og gav mening. Han var lige flyttet til 
København for at læse tysk på universitetet og troede, 
at hans fremtid var at ende bag et kateder. Men det 
ændrede sig, da han begyndte at gå til gudstjeneste 
i Vor Frue Kirke

– Jeg blev inviteret ind i et meget større rum. Ind i kir-
kens historie, fortælling og sandhed. Den fortælling 
var ikke til at komme væk fra igen. Jeg opdagede, hvor 
vigtig kristendommen er. 

Kirkens tre meget forskellige prædikanter udfoldede 
Bibelens tekster på hver deres måde, og Peter Skov-
Jakobsen blev betaget af, at der i kirkens smukke rum 
er højt til loftet – både fysisk og åndeligt. 

KUNST ÅBNER OG FORUNDRER
Kristendommen er et stort mysterium. Troen er ikke 
noget hemmeligt, men man kan blive ved med at for-
dybe sig i den uden nogensinde at komme til bunds. 
Kirkens dogmer lokker den troendes tanker frem sna-
rere end at begrænse den intellektuelle nysgerrighed.
- Opstandelse! Det skal alle synge, male, skrive om. Vi 
kan slet ikke få udtryk nok på bordet, og vi har brug 
for kunstens og litteraturens sprog, siger Peter Skov-
Jakobsen og fortsætter:

– Grænsen for den menneskelige forståelse går der, 
hvor man tror, man ved det hele. Det gælder især mel-
lem mennesker; man er aldrig færdig med hinanden, 
og hvis man tror det, er man gået fejl og må ind og 
finde nyt sprog, nye sætninger, og begynde forfra.

Af Sarah Auken



I julen 2014 lod en københavnsk præst i et interview 
i en stor landsdækkende avis offentligheden forstå, at 
der var meget i den kristne tro, som han ikke kunne 
tilslutte sig, herunder at han havde det svært med Jesu 
opstandelse og det evige liv.

OM AT STIKKE EN NØDLØGN
Han fortalte blandt andet, at han ofte stak folk en 
nødløgn, når han stod ved en kiste og talte om, at der 
ventede et gensyn med den kære afdøde en gang i 
Himmeriget.

Det troede han bestemt ikke selv på… men folk ville 
jo gerne høre det!

Hans udtalelser vakte jo megen røre, ikke så meget, 
hvad han havde svært ved at tro på selv, men aller-
mest, at han åbent talte om at stikke folk en nødløgn.
Præster har til alle tider bakset med den kristne tro… 
nogle har haft deres vanskeligheder, andre har haft an-
dre vanskeligheder. Sådan har det altid været.

Men at stikke folk en nødløgn, gør man bare ikke! Så er 
den historie ikke længere.

STOD HAN OP, 
SOM ORDET GÅR?
I kølvandet på præstens udtalelser bølgede der – især i 
præstekredse – en hed debat om påskemorgens begi-
venhed. Hvad skete der påskemorgen, og hvad skete 
der ikke? Debatten stivnede ret hurtigt i et beton-
spørgsmål til præster:  Tror du på Jesu fysiske opstan-
delse? Som om opstandelsestro alene handler om, at 
Jesus fysisk set var gået ud af graven, før kvinderne 
kom der ud påskemorgen. Opstandelsestro stikker 
altså dybere end dette banale spørgsmål.
I Grundtvigs storslåede påskesalme Påskeblomst, hvad 
vil du her? tumler han også påskemorgen, og i vers tre 
spørger han:

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

DET ER SÅ SANDT…
HOLGER LYNGBERG
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Kan det nu være sandt, hvad der 
fortælles…som ordet går? Eller 
hvad skal jeg tro?
Svaret giver han sig selv i vers 4:

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

For den, som er ligeglad med, hvad 
der sker efter døden, betyder disse 
ord vel ikke det helt store, men som 
Grundtvig selv skriver:

Ved dit syn kun den sig fryder, som 
har kær, hvad du betyder!

Overskriften til denne lille reflek-
sion har jeg hentet fra en lille, men 
meget stærk salme fra vores egen 
tid, nemlig 1961, skrevet af en 
præst ved navn K.L. Aastrup (han, 
som også har skrevet: Du gav mig, 
o Herre, en lod af din jord:

Dens klare tydelige og ligefremme 
sprog slår fast, at troen på Kristi 

opstandelse er meget dybere og 
stærkere end blot troen på, at han 
rent fysisk gik ud af graven påske-
morgen:

Det er så sandt, at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.

Hvordan fra død til liv han kom,
kan ingen her fortælle om.
Hvad kun kan ske, hvis Himlen vil,
har jorden ingen vidner til.

Ja, påskens budskab er et ord
om, hvad der aldrig sker på jord,
og det et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.

Men det, som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød,
om ham, der døden gennembrød,

og bringe alle små det bud,
at nu er han for dem hos Gud,
og som han delte med dem her,
de vist skal arve med ham der.

I dette er al min påsketro og pås-
keglæde gemt, så hvad der af mig 
skal blive, det er op til Guds nåde!

Derfor har jeg ofte ved begravel-
ser kunnet sige: Så lad os elske og 
leve og hente mod til begge dele fra 
budskabet om, at Gud en gang i op-
standelsen vil give os vore elskede 
tilbage. Vor forstand ved, at det 
ikke kan bevises, at det vil ske. Men 
vore hjerter har nok aldrig tvivlet. 
Vor sorg, som ikke vil dø sammen 
med den døde, rummer ekkoet af 
et budskab om, at livet vil sejre en-
gang til sidst (Citat fra bogen Kær-
lighedens pris af Bent Falk).
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PÅSKE TIL ALLE..!
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DATO SØNDAGENS NAVN BRORSTRUP RAVNKILDE

6. marts Midfastesøndag 10.15 9.00

13. marts Mariæ bebudelsesdag Se Ravnkilde 10.15

20. marts Palmesøndag 10.15 9.00

24. marts Skærtorsdag 19.30 10.15

25. marts Langfredag Se Ravnkilde 19.30

27. marts Påskedag 10.15 9.00

28. marts 2. påskedag Se Ravnkilde 10.15

3. april 1. søndag efter påske Ingen Ingen

10. april 2. søndag efter påske 9.00 10.15

17. april 3. søndag efter påske 10.00 Konfirmation Se Brorstrup

22. april Bededag 9.00 10.15

24. april 4. søndag efter påske 10.15 Se Brorstrup

1. maj 5. søndag efter påske Ingen 10.00 Konfirmation

5. maj Kristi Himmelfartsdag 10.15 19.30 Danmarks befrielse

8. maj 6. søndag efter påske Ingen Ingen

15. maj Pinsedag 9.00 10.15

16. maj 2. pinsedag 10.15 Se Brorstrup

22. maj Trinitatissøndag 9.00 10.15

29. maj 1. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

5. juni 2. søndag efter trinitatis 9.00 10.15

12. juni 3. søndag efter trinitatis Ingen Sommermøde
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