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Knud Gert Andersen
(Hvor intet andet er anført, skyldes
artiklerne sognepræsten).
Kirkebil:
Grinderslev-Grønning-Thise:
Tlf. 97 59 62 36 eller 40 11 47 75
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Prædiken til 1.s.e påske. Tekst: Joh. 21,15-19,
hvori Jesus efter sin opstandelse kommer tilbage
til disciplene og udspørger Simon Peter, om han
nu virkelig holder af ham og indsætter Peter og
de andre disciple i den opgave, der nu venter
dem: nemlig at de skal tjene hinanden.
Kan man arve kærlighed? Ja, det kan man
vel godt for så vidt som evnen til at elske er
noget nedarvet i os. Man tror f.eks. ikke før
man får et barn, hvor højt man kommer til at
elske det barn, men når det så er der som en
lille levende realitet, så er man parat til at gå
igennem ild og vand for at værne og elske
den lille hjælpeløse skabning.
Men man kan også arve kærligheden i en
anden forstand, som Peter og de andre disciple gør det efter påske. Her er der tale om
en kærlighedens arv, som er et forpligtende
fællesskab, man indgår i – og sådan er det i
evangeliet her til i dag. Man er forpligtet,
dvs. man skal ikke holde kærligheden for
sig selv i et lille snævert fælleskab, men man
er forpligtet til at leve den ud i alle de fællesskaber man kommer i – både som barn og
som voksen. For det allerstørste et menneske kan nå til er at stå i livets tjeneste, vil Jesus sige, og han gik selv foran som et lysende eksempel.
Disciplene havde netop oplevet påsken.
Det var nogle voldsomme begivenheder. Jesus var blevet tortureret og døde på et kors
og opstod så igen påskemorgen, som han
havde fortalt dem. Og de havde været bange
og modløse, og havde allesammen svigtet
ham, og sad nu bag låste døre, fordi de naturligvis var bange for, at de skulle igennem
det samme som Jesus. De havde bestemt
ikke levet deres kærlighed til ham ud.
Og så fortælles det, at Jesus kommer til
dem gennem lukkede døre, og giver dem de
sidste dessiner, før han stiger op til sin far i
himmelen. Og karakteristisk nok, så henvender han sig til Simon Peter, den mest talende af disciplene, den, der hele tiden vil

diskutere med Jesus – ja, og som også siger
ham imod, når Jesus siger noget, som Simon
Peter ikke bryder sig om. F.eks. når Jesus siger, at han, Jesus ikke er kommet for at oprette et herlighedsrige her på jorden, men
skal gå til Jerusalen, hvor han skal lide og
dø, - ja, så svarer Peter ham: »Gud bevare
dig Herre, sådan må det aldrig gå dig«. Og
her bliver Jesus så gal på ham, så han ligefrem kalder ham Satan, fristeren: Vig bag
mig Satan, siger han til ham med fynd og
klem! For du fatter ikke hvad Guds er, men
kun hvad mennesker vil.
Og da Jesus Skærtorsdag aften siger, da
disciplene og han sidder og har deres sidste
måltid sammen, at een af dem vil forråde
ham, så bedyrer Peter højlydt, at om så også
alle andre vil forråde ham, så gør han det i
hvert fald ikke. Han skal nok følge ham i liv
som i død. Han er parat til at sætte livet til
for ham. Og hvad skete der så, da Jesus var
taget til fange og var listet med hen i ypperstepræstens gård – ja, så gik det, som Jesus
havde sagt: Før hanen havde galet to gange,
så havde Peter fornægtet ham tre gange.
Han havde bandet og svoret på, at han overhovedet ikke kendte noget til den mand, de
havde fanget.
Peter tager altid munden fuld - og jo altså
også for fuld. For han synker, han ængstes,
og han svigter! Når alvoren rykker nærmere, går begejstringen af ham, hvilket er
såre menneskeligt.
Vi kender alle nogen, om ikke andre så os
selv, som begejstres og opﬂammes , og så bliver tingene ikke til noget alligevel, og nogle
gange fordi modet svigter os.
Men nu er Jesus vendt tilbage fra dødsriget selv, og nu kommer han så til alle dem,
der har svigtet ham – alle, der har løbet rædselsslagne bort.
Peters rolle i evangelierne er altid præget
af det menneskelige. Derfor er det også et
godt valg, som tegneren Peter Madsen har
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gjort ved at lade Peter være fortælleren i sin
tegneserie om Menneskesønnen. Vi har læst
den på vores konﬁrmandhold de sidste år.
Og engang var der en konﬁrmandmand, der
spurgte, om det mon var, fordi tegneren selv
hed Peter, at han var fortælleren? Det kunne
det godt være, forstået som en slags alter
ego, for han er vel disciplen for os alle – bl.a.
ved, at det er ham, der stiller alle de dumme
spørgsmål, så vi alle forstår det. Peter ligner
simpelthen det i os, som vi ikke er for stolte
af.
Men nu er Jesus vendt tilbage, og nu indsætter han Peter i et forpligtende fællesskab,
som han ikke kan løbe fra: kærlighedens
fællesskab, og her i Johannesevangeliet bruger Jesus samme hyrdebillede på Peters
rolle i kærlighedsfællesskabet, som han
også brugte om sig selv. Billedet af en hyrde,
som elsker sine får så højt, så at han vil sætte
livet til for dem. Peter skal vogte fårene med
alt, hvad det måtte indebære – også døden
på et kors, som Jesus siger til slut.
Hyrden og lammet hører uløseligt sammen. Altså også på den måde, at hyrden passer på lammet, når det gælder om at ofre sig
og tilsidesætte sit eget for andre – så højt skal
Peter elske – og Jesus spørger ham tilmed
hele tre gange om Peter har ham så kær, så
han forstår sin opgave fremover.
Et menneskes allerstørste opgave er at stå
i livets tjeneste .Den opgave bliver Peter sat
på nu. Nu er det slut med de store ord. Nu
skal der handling til.
Det var den amerikanske ligeretsforkæmper Martin Luther King, der engang udtalte:
»Enhver kan blive stor – for enhver kan
tjene.«
I Guds rige, er kun den stor, der tjener andre – billedet talt: tager sig af vor Herres små
lam. Det er det, der er livets mening. Og det
er det, der Guds mening med os .
Hvad angår det at være i tjeneste, så lad
os bare et øjeblik forestille os, at Hendes ma-
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jestæt dronningen ringede og fortalte, at
hun gerne ville komme på besøg her på egnen, og hun bad os om at gøre hende den tjeneste at måtte være behjælpeligt med et eller andet.
Hvordan ville vi da reagere? Hvem af os
ville ikke føle sig ovenud beæret og glad. Vi
ville straks melde os til tjeneste. Men hvad
nu, når Gud sætter den enkelte af os i sin tjeneste, i livets tjeneste – endda dagligt? Hvordan reagerer vi så på det? Hvordan kan det
mon være, at vi ikke bliver endnu mere
glade for det, og føler os endnu mere
beærede.
Måske hænger det sammen med, at vi i alt
for højt grad lukker af? At vi har lagt et panser omkring os selv, lukket vore hjerter både
for Gud og mennesker, så vi slet ikke er i
stand til at høre, hvilken overvældende storhed og glæde, der ligger gemt i det liv, vi har
fået. Hvis dette er tilfældet, så er her noget,
vi må tænke på, når vi i fremtiden passerer
gennem våbenhuset.
Hvad enten vi er på vej ind i kirken eller
på vej ud, må vi huske at lægge vores panser fra os – og gøre os selv forsvarsløse og
forstå, at kærlighedsfællesskabet er du og
jeg her og nu, og vi skal vogte Guds lam –
dvs. elske og ære hinanden
Der bliver nok at gøre – og ikke mindst
bliver der brug for en del entusiasme. Til
gengæld bærer Gud over med vore nederlag.
Konﬁrmandliste:
1. maj 2011 kl. 10.00 i Thise kirke:
Jens Villadsen Fisker,
Sdr. Thisevej 25, 7870 Roslev
Kristoffer Preilser Nørgaard,
Karolinevej 11, 7800 Skive
Benjamin Bajlum Dalsgaard Hansen,
Furvej 25, Selde, 7870 Roslev
Kasper Timm Høgh,
Sundsørevej 32, 7870 Roslev

Henrik Eminyan Østergaard,
Sundsørevej 33, 7870 Roslev
Jacob Mulvad Madsen,
Vighøjvej 2, 7870 Roslev
Louise Mortensen,
Rusengvej 26, Junget, 7870 Roslev
15. maj 2011 kl. 10.00 i Grinderslev kirke:
Rikke Soﬁe Kofoed,
Grættrupvej 6, 7870 Roslev
Rolf Liljendahl Reimer,
Anemonevej 4, Breum, 7870 Roslev
Kathrine Holmgaard Stagstrup,
Hirsevænget 3/Birkevej 14, Breum,
7870 Roslev
Louise Rokkjær Jensen,
Mogenstrupvej 3, 7870 Roslev
Jens Kjær, Mogenstrupvej 15, 7870 Roslev
Jeppe Stistrup Markussen,
Vibevænget 23, Breum, 7870 Roslev
Morten Bak Sørensen,
Søndervænget 50, Jebjerg, 7870 Roslev
Christian Riisgaard,
Mogenstrupvej 10, 7870 Roslev
Mathias Kirkegaard Rasmussen,
Vibevænget 40, Breum, 7870 Roslev
Geoffry David Porter,
Klostervej 19, Breum, 7870 Roslev
Johanne Svenningsen,
Munkevej 3, Breum, 7870 Roslev
Kalle V. Grøn, Søndergade 52, Fuur
Ea Dalsgaard Glæsner,
Intrupvej 9, 7870 Roslev
Thomas T. Ryge Hjortborg Rose,
Præstegårdsbakken 35, Møgelthorum,
7870 Roslev
Jonas Odgaard,
Vibevænget 90, Breum, 7870 Roslev
Grinderslev kirke:
Koncert d. 20 marts kl. 16.00 med Hanne
Hohwü og Karen Skovbjerg.
Tema: Blomster og natur.
Søndag d. 20. marts kl. 16 kan vi i Grinder-

slev kirke glæde os over sopranen Hanne
Hohwü og pianisten Karen Skovbjergs fortolkninger af både velkendte og mindre
kendte sange fra det klassiske repertoire.
Hanne Hohwü er uddannet ved Det Jyske
Musikkonservatorium i 1995 og Karen
Skovbjerg ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium samme år.
De mødte hinanden på Salling Fjends Musikskole, nu Skive Musikskole, hvor de begge var ansat i 2000. Det blev til et frugtbart
samarbejde, og de har sammen optrådt adskillige gange siden.
Ved denne koncert vil Hanne og Karen
fremføre værker med et tema omkring
blomster og natur. Blandt værkerne kan
nævnes Richard Strauss’ MädchenBlumen,
som beskriver ﬁre blomster som billeder på
ﬁre pigetyper. Den smukke og blide Kornblomst, den ﬂygtige Valmue, Efeuen, som
snor og slynger sig og den uopnåelige, men
smukke Åkande.
Derudover har de valgt et antal sange af
Carl Nielsen, også med tekster om blomster,
og Ib Nørholms »Blomster til den danske
poesis prosa« til tekster af forskellige danske
digtere. Koncerten slutter med et antal
sange med tekster af Jeppe Aakjær. Sange
som de to musikere tidligere har optrådt
med, blandt andet på Jenle.
Menighedsrådet indkøbte i maj et brugt
Yamaha klaver til kirken, som gør det muligt at afholde en koncert, som i høj grad
kræver et godt klaver. Nyd denne lejlighed
i sognets smukke rum, som også er bygget
til sangstemmen og musikken. Alle er velkomne!
Grinderslev kirke:
Fyraftenssang d. 30. marts kl. 16.30
- en mosaik omkring Grundtvig.
Gennem oplæsning, digt og fællessang –
især Grundtvigs sange om liv, skole, frihed
og fællesskab, vil vi tegne et billede af hans
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liv og visioner for det danske folk. Emnet er
stort, vi nærmer os det kun, men der er meget at hente, både kærlig opsang, indsigt og
inspiration.
Voksenkoret synger for på bl.a. Nu skal
det åbenbares - Hvad er det, min Marie Kærlighed til fædrelandet - Er lyset for de
lærde blot - Hvad solskin er for det sorte
muld. Melodierne vil være både af de gamle
og de nye. Velkommen i den grønne lund!
Anne-Lisbeth Olsen, organist

Siden sidst

Døbte
Grinderslev
12. december: Silas Bligaard Larsen,
Syrenvej 35, Breum
9. januar: Nicklas Würtz Andersen,
Østergade 9, Jebjerg
9. januar: Nadja Fog Kristensen,
Aakjærsvej 49, Grønning
9. januar: Magda Møller Helbæk,
Sdr. Thisevej 36, Sdr. Thise
Viede
12. december: Karen Marie Bligaard og
Alex Møller Larsen, Syrenvej 35, Breum
Døde
17. november: Kathrine Madsen,
Sdr. Alle 31, Breum
2. januar: Karen Krogh,
Aakjærsvej 15, Breum.
5. januar: Inger Marie Færk, Frejasvej 7,
Jebjerg
23. januar: Karen Jensen,
Drosselvænget 14, Breum
Grønning
Døde
23. december: Leo Flemming Christensen,
Lyby Strandvej 37, Grønning
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Krumspring, kraftspring og kolbøtter
d. 4. maj 2011
Sidste år d. 4. maj gik menighedsrådene og
5 foreninger sammen om at arrangere et foredrag i sognegården med redaktør og forfatter Georg Metz.
Den 4. maj i år har vi mod til at invitere til
et nyt arrangement. Denne gang med
brødrene John og Helge Engelbrecht.
John Engelbrecht er ﬁlosof, forfatter og foredragsholder. John Engelbrecht brænder
f.eks for at fortælle om barndommens og
ungdommens oversete kvaliteter, om at
ﬁnde sin indre klovn, om visdommen i hverdagen og livsmod i modgang. Om at kaste
lys på skyggen, så smerten slipper sit greb,
om at blive forsonet med sin fortid og sine
tab og samtidig huske, at hver dag har sin
glæde.
Helge Engelbrecht er autodidakt musiker,
sanger og sangskriver, producer og pladeproducent. Helge Engelbrecht har igennem
årene medvirket i både radio og på TV. Han
har deltaget og været sangskriver til Melodi
Grand Prix og har udgivet soloplader med
dialektviser.
Vi tror, at det bliver en forrygende sjov aften med ﬁlosoﬁ, fordybelse, poesi, humor,
sang og musik.
Uddrag af Irene Skrivers indlæg i forrige
Kirkeblad nr. 68, hvor man kan læse en
mere uddybende artikel om arrangementet, ligesom der vil være annoncer og omtale i dagbladene her i foråret
Arbejdsgruppen består af: Pensionistforeningen, Østsalling Familielaug, Breum
Borgerforening og de 3 menighedsråd.
Påske
Påsken er kristendommens største højtid.
Her hos os i norden opfatter vi julen som
den største højtid, men hvis der ikke havde
været en påske var der ikke nogen kristendom. Påsken er en gigantisk fortælling om

livets sejr over døden – om lyset, der skinner i mørket, og mørket ﬁk ikke bugt med
det lys, som der står i begyndelsen af Johannes evangeliet.
Der er rig lejlighed til at gå i kirke og tage
del i dette drama.
Palmesøndag fortæller om Jesu indtog i
Jerusalem, hvor folkemængden hylder ham
som deres kommende konge. Det kan man
høre om kl. 9.00 i Thise kirke.
Skærtorsdag går begivenhederne videre.
Jesus spiser om aftenen det sidste måltid
med sine disciple, hvor han ved, at han
næste dag skal lide og dø, og hvor han fortæller dem, at een af dem har forrådt ham
for ussel mammons skyld, nemlig Judas.
Her er der gudtjeneste kl. 10.15 i Grønning
kirke.
Langfredag er lidelses- og sørgedagen i
kirken. Jesus bliver dømt til døden, tortureret og korsfæstet og dør. Det kan man høre
om kl. 10.15 i Thise kirke.
Påskedag skulle alt så være tabt. Kvinderne omkring Jesus går ud til graven tidligt
om morgenen for at salve ham, som skik og
brug er hos jøderne. Men de ﬁnder stenen
væltet fra graven og graven tom. Og af en
engel får de at vide, at Jesus er opstanden fra
de døde. Døden og graven kunne ikke holde
fast på livets og kærlighedens Herre. Påskegudstjenesten er i Grinderslev kirke kl. 10.15
2. påskedag vandrer to af Jesu disciple til
landsbyen Emmaus. De er modløse og
bange, for de har endnu ikke hørt om Jesu
opstandelse – kun nogle spredte rygter fra
kvinderne fra graven, og kvinder kan man
da ikke stole på. På vejen møder de en fremmed, som udlægger de gamle skrifter for
dem, og da de senere holder måltid sammen
med ham, forstår de, at det er den opstandne
Kristus.
2. påskedag er der gudstjeneste i Grønning kirke kl.10.15.
Kom og tag det i påskens store drama, og

syng med på Danmarks fantastiske salmeskat!
Der kører kirkebil til alle gudstjenester.
Tlf. 97 59 62 36 og 40 11 47 75.
Reduktion af gudstjensteantal
Fra d. 1. marts sker der en lille reduktion af
gudstjenesteantallet i vore kirker. Der vil
ikke længere være så mange gudstjenester
kl. 9.00. Til gengæld vil der være fyraftenssang/en kort gudstjeneste ind imellem på
hverdage kl. 16.30, hvor man kan tage et
valgfrit emne op og synge løs af vore
smukke salmer – hjulpet på vej af kirkens
kor.
Der er brug for fornyelse i Folkekirken.
Her i pastoratet har vi tre smukke og meget
forskellige kirker til kun 2000 mennesker, og
der er i forvejen stort samarbejde mellem
sognene.
Vi kører ikke længere i hestevogn, så der
er rig mulighed for at tage til nabokirken.
Benyt jer af det.
Og der kører naturligvis kirkebil fra alle
sognene til gudstjenesterne, hvadenten
det er i Grinderslev-Grønning eller Thise.
Kirkebilens tlf.nr. er:
97 59 62 36 / 40 11 47 75.
Besøg af præsten
Det er ikke altid nemt at vide, hvem der ønsker et besøg af præsten.
Det gælder i hjemmet som på vore sygehuse.
Men jeg kommer altid gerne, når dette ønskes. Ring selv – eller få en pårørende til at
ringe til mig, så et besøg kan arrangeres.
Tlf.: 97 57 60 60.
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DATO

GRINDERSLEV GRØNNING

THISE

DAGENS NAVN

13/3

9.00 /OM

-

-

1. s. i fasten

20/3

16.00 Koncert

-

10.15

2. s. i fasten

27/3

30/3 16.30
Fyraftensgudstj.

10.15

-

3. s. i fasten

3/4

-

-

10.15

Midfaste

10/4

10.15

-

-

Marie bebudelse

17/4

-

-

9.00 / OM

Palmesøndag

21/4

-

10.15

-

Skærtorsdag

22/4

-

-

10.15

Langfredag

24/4

10.15

-

-

Påskedag

25/4

-

10.15

-

2. påskedag

1/5

-

-

10.00 Konf.

1. s.e. påske

8/5

-

9.00 / TIM

-

2. s.e. påske

15/5

10.00 Konf.

-

-

3. s.e. påske

20/5

-

-

10.15

Bededag

22/5

10.15

-

-

4. s.e. påske

29/5

-

16.00 / TIM

-

5. s.e. påske

2/6

-

-

10.15

Kr. Himmelfart

Der kører kirkebil til alle gudstjenster. tlf: 97 59 62 36 / 40 11 47 75.
OM = Ove Mølgaard Christensen, Roslev
TIM = Toni Irgens-Møller, Jebjerg

Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten
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