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Påske
Påskeliljer, påskeæg, påskelam, påskebryg,
grønne og gule farver. Der er stemning nok
over det. Næsten lige som til jul. Men også
kun næsten, for der er ikke det samme ræs
på, heller ingen gaver og ingen spændende
nedtælling i form af julekalender og julelys.
Men der er alligevel lidt folkefest over det,
og familierne mødes og hygger sig sammen
over det veldækkede frokostbord, hvor traditionerne holdes i hævd med æg i mange
former.
Har alt dette så noget med påskens kirkelige indhold at gøre? Nadverens indstiftelse,
Jesu død og opstandelse? Ikke meget. Det
med æggene er gammel frugtbarhedskult.
Påskebryggen er gammel hedenskab til ære
for den store ølbrygger Odin. Jamen lammestegen da. Den kunne godt minde om jødernes påskefest, og Jesus som offerlammet.
Men snarere er også den resterne af en gammel frugtbarhedskult.
Og endelig er påsken for de ﬂeste vel først
og fremmest en forårsfest. Glæden over, at
livet vender tilbage efter den mørke og
kolde vinter. Krokus og påskeliljer og anemoner dækker jorden. Knopperne på buske
og træer vokser sig store og lovende. Solen
skinner omsider og varmer krop og sjæl.
Traileren bliver sat på bilen, og havecentrene venter.
Foråret ved påsketid er faktisk her i norden også blevet fejret i hedensk tid - fuldstændig som den hedenske jul jo var en solhversfest. Og Påskefesten var - også i
hedensk tid - en slags genopstandelsesfest.
Igennem den sikrede man sig livets genopstandelse i forårets under.
Og vi kan da sagtens forstå de gamle
skikke - og forstå at man også dengang
kunne tale om opstandelse i forbindelse
med foråret. Det velkendte under er lige oplivende hvert eneste år, vi oplever det - »Når

forårssolen skinner står jeg op«, synger vi
med Benny Andersen i hans forårsvise - og
hvis ikke naturen ved forårstid »stod op«, så
ville det være ude med os.
Det er derfor helt naturligt, at vores
påskesalmer også taler om den kraft, der er
i foråret. Det er billederne hentet fra naturen, der gør vore påskesalmer så danske,
som de er - og gør dem levende og nærværende, så vi næsten kan lugte foråret.
Det er først og fremmest solen, der spiller
så stor en rolle - »forårssolen morgenrød«,
eller solen, der bryder frem gennem den
»kulsorte sky«. Men »fuglekoret og blomsterﬂoret og ild og vand og luft og jord« er
der også. Naturen lever og ånder på en meget dansk måde i påskesalmerne. Men naturen er ikke bare til stede som sig selv i lovsangen til foråret. Foråret er først og
fremmest til stede som et billede, der bærer
ud over sig selv. Naturbillederne er bærere
af en opstandelsesforkyndelse, som går ud
over den opstandelse, der hvert år foregår i
naturen. Sagen er jo den, at naturens tale om
opstandelse har sin grænse. Den bliver indenfor sit kredsløb af tilblivelse og nedbrydelse. Døden hører naturens kredsløb til og
er i det kredsløb en forudsætning for nyt liv.
Uden døden stod det i naturen dårligt til
med livsfornyelsen.
Men som mennesker kender vi bestemt
ikke døden som en livgivende magt - som
livsfornyelse - vi kender den først og fremmest som sorg og fortvivlelse, når den rammer et elsket menneske. Den engelske forfatter C.S. Lewis skrev i 1961 »En sorgens
dagbog«, da hans elskede hustru dør: »Der
er aldrig nogen, der har fortalt mig, at sorg i
den grad føles som frygt«, skriver han - jeg
er ikke bange, men fornemmelsen er, som
når man er bange. De samme sommerfugle
i maven, den samme rastløshed og gaben.
Jeg bliver ved med at synke... Det er ligesom
et usynligt tæppe imellem mig og omverde-
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nen. Jeg kan ikke engang se hendes ansigt
klart for mig i erindringen, men hendes
stemme er stadig levende for mig. Den
stemme , der på et øjeblik kan forvandle mig
til et klynkende barn. Tabet og tomheden.
Sorgen som en stærk følelse af afmagt. Gråden som den eneste lyd, der svarer til smerten... »Jeg behøver Kristus, skriver Lewis videre i sin sorgens dagbog, ikke noget, der
ligner ham - ingen forestillinger ingen
blændværker - ikke mit gudsbegreb, men
Gud. Ikke mine forestillinger om hende, jeg
har mistet, men hende selv« Døden visker
den elskedes ansigtstræk ud - hvordan var
det nu han eller hun var, tænker vi, men det
bliver væk for os.
Sådan var situationen også for Jesu disciple og de andre sørgende efterladte i tiden
mellem korsfæstelsen og opstandelsen. Det
var, som om alting var visket ud. Alt, hvad
de havde oplevet og hørt sammen med Jesus, var væk nu, og de havde ikke noget at
tro på. Og da de gik ud til graven påskemorgen var det ikke for at se, om han var opstanden, det var for at begrave deres egen
sorg.
Og så oplever de det under at blive kaldt
tilbage til livet igen med budskabet fra englen: »Han er ikke her. Han er opstået, som
han har sagt.« - Et ufatteligt budskab: Det,
der ikke kunne ske var sket - Som Åstrup
skriver det i en salme: »hvordan fra død til
liv han kom, kan ingen her fortælle om.
Hvad kun kan ske, hvis himlen vil, har jorden ingen vidner til.« Vi har ingen vidner ingen beviser. Det er hjertesproget , der taler
her . Forstanden må koble fra. Vi må høre
påskeevangeliet, som det er, selvom vi da
kun kan spørge som Grundtvig: »Påskeblomst, men er det sandt, har vi noget at betyde - stod han op , som ordet går, mon hans
ord igen opstår?« Har vi noget at betyde? Eller skal vi blot visne brat i vrå - indgå i naturens store kredsløb?
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»Mødes og skilles og mødes igen«, sådan
hedder det hos Benny Andersen i mørkets
sang.
Ja, mødes og skilles. Det kender vi . Det er
vilkåret for ethvert menneskeliv. Vi skal før
eller senere skilles fra dem, vi elsker. Det er
nu naturens gang, siger vi, én skal være den
sidste. Vi mødes - og skilles engang, men
med påskens budskab hedder det »Mødes
og skilles og mødes igen». For da hører vi i
liv og død sammen med den korsfæstede,
men opstandne Herre Kristus i den spiral
som ender hos Guds kærlighed hos vor far i
himlen.
Lewis skriver i sin sorgens dagbog, at som
tiden går og ved det han kalder »Guds
barmhjertigheds sunde fornuft«, så er der
sket ham det , at han er holdt op med at spekulere over, om hans erindring af den elskede vil blegne og forgå, og besynderligt
nok skriver han, synes »hun nu at møde mig
overalt«:
»Ja, møde er et alt for stærkt ord. Jeg mener ikke noget, der overhovedet ligner et syn
eller en stemme. Jeg mener ikke engang nogen påfaldende følelsesmæssig oplevelse på
noget bestemt tidspunkt. Snarere en slags
stilfærdig, men vældig fornemmelse af, at
hun, lige så meget som nogensinde er en
kendsgerning, man skal regne med.« En
kendsgerning man skal regne med. En
kendsgerning , der er uden for al fornuft - ja,
for så snart man skal begynde at forklare
det, lyder det som en lektie , man aﬂirer. Det
er derfor, der skal billedsprog til: Forårssol,
påskeliljer, lærkesang, åbnede grave og liﬂig
sang. Det er en tro, der skal bringes videre,
og troen er en hjertesag, ligesom kærligheden.
Troens og kærlighedens sprog er fuld af
poesi og smukke ritualer, fordi både troen
og kærligheden er en oplevelse for hjertet og
ikke for hjernen.
Og ganske vist bruger mange mennesker

påsken i havecentrene frem for i kirken, eller sidder fast ved påskefrokosten uden
først at have sunget en salme, som vi ellers
ved fra eventyret om Store Klaus og lille
Klaus aldrig skader at synge først. Men opstandelsen vil ikke gå i glemmebogen. Den
vil tværtimod blive ved med år efter år med
større eller mindre kraft at slå sig igennem
for få eller mange mennesker med en forunderlig livsenergi til følge.
Hvorfor fejrer vi påske: Det er let at svare
på: Til minde om Jesu død og opstandelse.
Men det er tomme ord - som en lektie i forhold til dette: »Kom hjerte med, hvad dødt
du har, hvad du med sorg til graven bar, gak
med det alt til ham, som døde, men levende
dig nu vil møde!« Påske er en hjertesag ligesom kærligheden. En glæde over, at vi har
fået lov til at leve både i det jordiske og i det
himmelske forår. Glædelig påske.

10 års jubilæumskoncert!
Onsdag d. 30. maj kl. 19 fejrer vi i Grinderslev kirke, at de tre sognes voksenkor, som
nu hedder Dortheakoret, har virket og sunget i 10 år. En kort karakteristik: 16 kvinder
i alderen fra 19-79, hvor over halvdelen har
været med til at starte koret. Der synges
overvejende trestemmigt, mest klassisk,
men også med inspiration fra andre stilarter.
Der lægges vægt på tekstudtrykket, på rytmisk og intoneringsmæssig præcision. Og
sangerne går - til korlederens udelte tilfredshed - engageret og musikalsk ind i den
fornøjelige og koncentrationskrævende proces hen imod det bedst mulige klanglige resultat.
Denne aften vil vi i koret synge nogle af
vores yndlingsstykker, men som fællessalmer vil vi også synge en buket af pinsens og
sommerens sange og salmer. Bagefter kan

alle fremmødte hilse på hinanden over et
glas hvidvin og en sandwich.
Vi håber, at mange vil være med til at dele
denne aften og dens musik.

Flot optakt til årets byfest:

Koncert med
Midtvest Pigekor
i Grinderslev kirke
torsdag d. 14. juni kl. 19.30
Midtvest Pigekor udgår fra Den Jyske
Sangskole i Herning, hvor også Herning kirkes drengekor er tilknyttet. Pigekoret, som
udgøres af ca. 35 piger i alderen 12-21, ledes
af Dorte Bille, og det kendetegnes ved at
kombinere korsang og bevægelse og koreograﬁ (korets faste koreograf er den hollandske danser Pandora van Proosdij), så
grænserne for kormusik udfordres. Koncerten vil derfor være en oplevelse både for øret
og for øjet! Det kan kun blive en særlig oplevelse i vores lokale, men enestående kirkes
rum og akustik, en ﬂot åbning til festlige
dage i Breum.
Der stilles store krav til de talentfulde sangere i koret, udover to ugentlige korprøver
modtager de undervisning i solosang og
hørelære og spiller på et instrument. Hvert
år i august opsøges sangtalenter på områdets folkeskoler, ambitionen er at udvikle
korsang på et højt niveau i et nyskabende
kormiljø. Via et forskolekor (8-9 år) og et juniorkor (10-12 år) dannes en musikalsk fødekæde, som sammen med Midtvest Pigekor tæller 110 piger.
Koncertrejser i ind og udland er en del af
korets høje aktivitetsniveau, - vi skal til aftenens koncert høre en del af programmet til
en forestående koncertrejse til Frankrig.
Grib chancen for at høre og opleve unge
stemmer i bevægelse, - koncertprogrammet
er præget af festlige toner, og der er mulig-
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hed for efter koncerten at mødes over en forfriskning.
Organist Anne-Lisbeth Olsen

KONFIRMANDER
Grinderslev - Grønning - Thise 2012:
Konﬁrmation Thise kirke
søndag d. 15. april kl. 10.00.
Bettina Søndergaard Pedersen,
Guldkysten 3, Thorum
Louise Majland Pedersen,
Vejsmarkvej 35, Thise
Emilia Toftegaard Rantanen,
Sdr. Thisevej 19, Thise
Julia Christensen,
Fur Landevej 71, Thorum
Amalie Cecilie Just, Lyngbakken 12, Thise
Mads Herbst Vester, Sdr. Gårdvej 72, Fur.
Simone Stage, Hvalpsundvej 13, Thise
(Alle postnr. 7870 Roslev)
Konﬁrmation Grønning kirke
søndag d. 22. april kl. 10.00
Jeppe Østergaard,
Grønning Kirkevej 9, Grønning
Marius Amore,
Ø. Grønningvej 17, Ø. Grønning
Anne Thordahl Musgaard,
Aakjærsvej 94, Grønning
Louise Panduro Nielsen,
Klostervej 30, Breum
Majken Schmidt Brunsgaard,
Aakjærsvej 28, Breum
(Alle postnr. 7870 Roslev)
Konﬁrmation Grinderslev kirke
søndag d. 29. april kl. 10.00
Helene Færk Henriksen,
Eskjærvej 4, Langesgård
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Natasja Kirstine Lotzfeldt,
Birkkervej 1, Junget
Malene Lønne Martinussen,
Kildevej 3, Breum
Soﬁe Bjerregaard Pedersen,
Vejsmarkvej 1, Vejsmark
Lene Balling Koldkur,
Rybjergvej 94, Rærup
Pernille Krarup Kirkegaard,
Hirsevænget 28, Breum
Mads Lynggaard Sørensen,
Lupinvænget 5, Breum
Janek Cody Schønning,
Iver Krabbesvej 14, Breum
Andreas Møibæk Christensen,
Fasanvej 6, Grinderslev
Thomas Brunsgaard,
Fjordvej 53, Grættrup
(Alle postnr. 7870 Roslev)

SIDEN SIDST
Grinderslev
Døbte
18. december 2011:
Ingrid Kongsgaard Vinkel Lundsgaard,
Klostervej 11, 1, Breum
18. december 2011:
Frederik Aagaard Iversen,
Violvej 5, Breum
29. januar 2012:
Mads Nielsen Andersen,
Møgelthorumvej 18, Møgelthorum
26. februar 2012:
Oscar Thingholm Bitsch,
Hirsevænget 34, Breum
Døde
25. november 2011:
Anelise Iversen, M.P. Stisensvej 11, Breum
30. november 2011:
Povl Odgaard Olesen, Sdr. Alle 3, Breum

2. december 2011:
Søren Kristian Nielsen,
Vibevænget 82, Breum
7. december 2011:
Ebba Nikoline Jensen, Sdr. Alle 3, Breum
10. december 2011:
Marie Pedersen, Sdr. Alle 1 A, Breum
19. december 2011:
Solveig Laurine Bach Nielsen,
Klostervej 19, Breum
26. december 2011:
Gudrun Filtenborg Jensen, Irisvej 1, Breum
8. januar 2012:
Erna Kirstine Henriksen, Thorsvej 9,
Jebjerg

Søndag d. 20. maj:
Fornøjelig sommeraften i Grønning søndag
d. 20. maj. Vi begynder som sædvanlig
med en kort gudstjeneste og sommersang i
Grønning kirke kl. 19.00. Derefter går det
videre i forsamlingshuset med kaffe og
samvær.
Vores kirkesanger fra Grinderslev og
Thise, Holger Lundgaard, vil i forsamlingshuset føre an med lystige historier og fortællinger fra Fur og omegn.
Holger Lundgaard har hele sit liv været
en meget aktiv mand på Fur. Der er vel snart
ikke den forening, han ikke har været medlem/formand af på Øen.
Han har i mange år også været en kendt
fortæller og foredragsholder, og vi glæder os
til at høre ham.
Folk fra alle tre sogne er naturligvis hjertelig velkomne. Og der kører kirkebil: Tlf.:
97596236 /40114775.
Så kom og lyt med på en god historie, der
kan få smilerynkerne frem!

Troels Kløvedal

Foreninger på Tværs i Østsalling,
2. maj 2012 kl. 19.00 i
kulturcenter Østsalling
Troels Kløvedal kommer og fortæller om sit
Kinatogt med billeder, der vises som Powerpoint. Foredraget bevæger sig også ud
over oceanerne via Påskeøen, Polynesien og
Micronesien inden Kinakysten anduves, og
det lange togt op af Yangtze ﬂoden begynder, hvor Nordkaperen som det næstførste
udenlandske skib i Kinas 6000 lange historie, ﬁk tilladelse til at sejle så dybt ind i landet. Derudover fortæller Troels Kløvedal
lidt om Nordkaperens 104 år lange historie.
Der vil være en pause, hvor der er tid til
at hyggesnakke, og hvor der serveres
kaffe/the/øl/vand og en lækker sandwich.

KIRKEBIL
HUSK: der kører kirkebil til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer. Hvad enten
det er i Grinderslev, Grønning eller Thise.
Man bliver hentet og bragt på bopælen.
Tlf: 97596236 eller 40114775.
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Gudstjenesteliste
DATO

GRINDERSLEV GRØNNING

THISE

DAGENS NAVN

1/4

10.15

-

-

Palmesøndag

5/4

-

-

10.15

Skærtorsdag

6/4

-

10.15

-

Langfredag

8/4

10.15

-

-

Påskedag

9/4

-

-

9.00 TIM

2. påskedag

15/4

-

-

10.00 Konf.

1. s.e. påske

22/4

-

10.00 Konf.

-

2. s.e. påske

29/4

10.00 Konf.

-

4/5

-

-

10.15

St. bededag

6/5

-

9.00 TIM

-

4. s.e. påske

13/5

10.15

-

-

5. s.e. påske

17/5

-

-

10.15

Kr. Himmelfart

20/5

-

19.00

-

6. s.e. påske

27/5

Onsdag 30/5 19.00 -

10.15

Pinsedag

28/5

Fælles Anlægsgudstjenste i Skive

3/6

-

-

10.15

Trinitatis

10/6

-

10.15

-

1. s.e. Trinitatis

14/6

19.30 m. Midtvest Pigekor

3. s.e. påske

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

Skive Offset · Oddense · 97 58 12 11

2. pinsedag

