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Prædiken til 2. påskedag, hvor der fortælles om de to diciple, der modløse vandrer
til Emmaus efter påskens forfærdelige begivenheder.
Vi hørte i går påskebudskabet om Jesu opstandelse fra de døde. Der var triumf i tonerne. Livet var for stærkt i ham. Døden
kunne ikke holde ham fast, og fra nu af skal
døden ikke længere herske her på jorden for som der står i en gammel middelalderlig
påskesalme: Som han opstod, skal vi opstå.
Han var førstegrøden af de opstandne, og
senere kommer alle vi andre til -- Ja, vil nogen måske skeptisk indvende,
men det er jo let nok sagt, for hvad var det,
der var sket ude ved den grav påskemorgen:
ja, nogle kvinder var listet ud tidligt om
morgenen for at gravlægge ham på ordentlig vis - salve ham med vellugtende salver,
og de ﬁnder stenen væltet fra graven, det
hørte vi hos Markus i går. Og de bliver forfærdede - ude af sig selv af angst - og en ung
mand i hvide klæder siger til dem, at Kristus
er opstået - han er ikke her - han er gået
forud for jer til Galilæa, hvor I skal se ham.
Egentlig kunne man forestille sig, at de
var blevet ellevilde af glæde: Jesus lever, han
er opstanden fra de døde, men det sker ikke.
Det modsatte sker: de ﬂygter bort fra graven, og de ryster og er ude af sig selv af rædsel, og de fortæller det ikke til nogen. Hvorfor? ja, det kan der være mange svar på. De
var måske klar over, at ingen ville tro på
dem. Folk ville tro, at de var blevet gale, og
måske var de i chok og vidste heller ikke,
hvad de selv skulle tro .
Hos Mattæus er opstandelsesberetningen
meget lig med Markus, men her fortælles
det dog, at kvinderne skynder sig bort fra
graven ikke bare med frygt, men med stor
glæde. Men alligevel står det fast, at budskabet om Jesu overvindelse af døden ikke
bare skabte glæde i første omgang. Der var
også frygt og tvivl. Ja, for når man er død, så

er man død - og de døde vi har mistet, vender aldrig tilbage til os igen. Det ved vi af
smertelig erfaring. Så opstandelsen var det,
der ikke kunne ske, som Åstrup siger det i
en salme, men kristendommen hævder, at
det gjorde den så alligevel. Og hele kristendommens grundlag er bygget på Kristi opstandelse. Det er hovedbudskabet - ellers
ville der ikke stå kirke efter kirke hverken i
dette land eller i så mange andre.
Men hvis man vil prøve at forklare det
med forstandens argumenter, ja, så er man
absolut på gyngende grund, men det er heller ikke et budskab, der skal forklares. Du får
ikke noget bevis, men måske kan du, hvis
du lytter til budskabet få en overbevisning en tro, og det er noget ganske andet end
kolde beviser
Men trods deres angst, så kunne kvinderne ikke holde tæt, skønt de i første omgang havde bestemt at holde mund med det,
de havde oplevet - for hvad hjertet af fuld af
løber munden over med. Glæden vandt
over angsten og tvivlen. De måtte fortælle
det til andre. At nu var der ikke bare død og
håbløshed, men nu var der nyt håb, nyt liv.
De havde troet, at de skulle møde døden, da
de om morgenen listede ud til graven, men
livet kom dem i forkøbet, og glædens budskab rislede ud gennem mundvigene på
dem, og derfor ved vi det i dag: Graven var
tom. Det er, hvad vi ved om påskedag, og
Guds indgriben i vort liv. Det er ikke noget
bevis, men overbevisning - overbevisning
om vor Herres underfulde indgriben - så
død bliver til liv - gråd til latter.
Den kolde forstand ville naturligvis
spørge: kan en død opstå? Er Gud til? Og har
man ophøjet sig til dommer i den sag, var
svaret nødvendigvis blevet et klart og tydeligt nej. Råbet ind i den tomme grav ville
blive besvaret med et hult og rungende ekko
fra gravkammerets nøgne sten.
Det var påskedag. Nu er vi ved dagen
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derpå, og to af Jesu Disciple er på vej fra Jerusalem mod landsbyen Emmaus.
Og her har glæden bestemt ikke fået overtaget endnu. De vidste simpelthen ikke de to
disciple, at det havde været påske, de var
stadig i Langfredags mørke.
De går og snakker sammen der på vejen
om de forfærdelige begivenheder, der er
sket i Jerusalem i de sidste dage. Og mens de
går der, slår en fremmed følgeskab med
dem. Den fremmede er åbenbart ikke underrettet om begivenhederne i Jerusalem.
Og de åbner op for deres tunge sind - snakker med ham om deres bristede håb - vi
havde håbet, at ham, de korsfæstede, at det
var ham, der skulle forløse Israel, og så er
det tilmed kommet nogle tåbelige kvinder,
der fortæller, at han er opstået fra de døde,
og at de i et syn havde set engle, men kvindesnak er og bliver kvindesnak, det kan ingen fornuftig mand vel regne med?
Og de to disciple genkendte ikke Jesus heller ikke, da han udlægger skrifterne for
dem - og overbeviser dem om, at Guds søn
jo netop skulle lide og dø for at indgå til sin
fars herlighed, men alligevel beder de ham
om, ja nøder ham til at blive og spise aftensmåltid sammen med dem.
Og så - da han bryder brødet - ser de,
hvem han er - i den ganske alm. hverdagshandling, som det er at brække et brød. Og
pludselig husker de på, at han er livets brød,
der har givet sig selv hen til dem. Det har
han selv sagt.
De genkender ham, og deres liv er forvandlet. De er gået fra Langfredag til påskedag. Og så forsvinder han for deres øjne.
Jøderne har - som muslimerne - et billedforbud - og det er måske slet ikke så dumt at
have det. Der er blevet malet alt for mange
billeder i tidens løb af en sødladen Jesus som
et glansbillede, som jeg tror har meget lidt
hold i virkeligheden - ligesådan er det med
ﬁlm. Så der er nok en pointe i historien her
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med, at Disciplene ikke først genkendte
ham, og da de gjorde det, så forsvandt han
for deres øjne.
Hvad gør den dygtige, talentfulde kunstner, når han skal male Emmaus - ja, han maler netop ikke et glansbillede. Han maler
menneskene, de to disciple, som mennesker
nu engang er, og han tillader sig endda selv
at fortolke historien lidt. Her i fortællingen
hører vi, at begge disciple vendte tilbage til
Jerusalem og fortalte, at Herren virkelig var
opstanden, og at de havde genkendt ham,
da han brød brødet.
Den berømte maler, jeg tænker på er Emil
Nolde, som har malet et meget kendt Emmausbillede. Emil Nolde tilhørte en
kunstretning, som Hitler ikke brød sig om,
derfor kunne han ikke udøve sin kunst under 2. verdenskrig, men museet, der senere
er oprettet efter ham i Seebyll (Niebyll) har
mange af hans fantastiske billeder.
Emil Noldes billede af de to disciple, der
sidder og holder måltid med Jesus i Emmaus har intet skønmaleri over sig. De to disciple er tegnet vidt forskellige på billedet som to typer helt forskellige mennesker.
Den ene lytter med oprigtig tro på Jesus,
som senere troende har gjort det, han er en
del af historien - han hører historien for
første gang - og tror på det han hører. Den
anden sidder ligesom uden for billedet. Han
ligner nærmest Judas. Han sidder der som
en bitter kyniker, en skeptiker og tvivler. Der
er noget hårdt over hans træk. Han er ikke
bevæget af noget uden for sig selv. Skete der
et mirakel for hans øjne, ville han aldrig tro
det. For han ved, hvad der er virkeligt - og
ikke virkeligt, og ingen skal nogensinde
rokke hans opfattelse med en tomme. Når vi
ser på billedet ser vi to typer mennesker,
men maleren ønsker også, at vi, der ser på
billedet skal erkende, at vi nok har begge typer i os, hvis vi da er ærlige: begge de typer,
der skildres så mesterligt på billedet. Vi har

alle en Kain og Judas i os. Men det fantastiske er, at vi på billedet ser, at Jesus bryder
brødet for begge typer.
Det fantastiske er, at han også holder ud
med den skeptiske og vantro - og kommer
igen og igen, skønt man ham »intet andet
bød end stald og krybbe kors og død.«
Hvad er påske.
Ja, påske er, at lyset vil have med mørket
at gøre i en sådan grad, at mørket spredes.
Som solen kommer og spreder mørket og
gør en ny dag, kom han og spredte angsten,
mismodets og selvforkastelsens mørke og
gjorde dagen ny. Det gjorde han dengang,
som han gør det for os i dag igen. Hans lys
skærer gennem alle Kains og Judas mørkegrader og nuancer. Som solen er hans nærvær tegnet på et nyt liv, en ny dag, nye uanede muligheder. »Om nogen er i Kristus - i
lyset - er han en ny skabning. Det gamle er
forbigangent - alt er blevet nyt« - sådan udtrykte Paulus det.
Hvor lyset bryder igennem, er der håb til
begge sider af bordet, til den troende såvel
som til den vantro - til den som lod sig gribe
og den, som stod udenfor.
Påsken betyder nemlig udelukkende, at
han aldrig stillede sig udenfor, og derfor er
der nu slet ikke noget, der hedder udenfor
for nogen. Han er også der, hvor de vantro
er, og der hvor de foragtede er, men ingen
kan nogen sinde komme udenfor den cirkel,
hvori hans kærligheds magt ﬁndes. Han gav
sit eget kød og blod for os, og opstod på tredjedagen for at vi skal vide, at der hvor han
er, er der liv og salighed.

Tourdion

Forårskoncert i
Grinderslev Kirke
Søndag d. 26. maj kl. 16.00 får vi besøg af
kammerkoret Tourdion, som består af ca. 25
sangere fra hovedstadsområdet. Koret som,
som siden 1983 har været ledet af Niels
Granvig, kunne i 2011 fejre 40-årsjubilæum,
hvor bl.a. Brahms Requiem blev op ført. Andre større korværker er i repertoiret, men
denne sommereftermiddag i Grinderslev
kirke vil programmet byde på kormusik - til
dels årstidssange - af Carl Nielsen og samtidige nordiske komponister, bl.a. PetersonBerger og Hugo Alfven, samt nyere dansk
musik af Vagn Holmboe og Niels la Cour.
Niels Granvig har musikledereksamen
som organist og kantoreksamen fra det Kgl.
Danske Musikkonservatorium. Han har
været dirigent for kor og ensembler i Københavnerområdet, hvor han også jævnligt er
gæstedirigent og instruktør ved korstævner,
til daglig er han organist ved Måløv kirke.
Velkommen til alle.
Organist Anne-Lisbeth Olsen
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Konﬁrmationer
Grinderslev - Grønning - Thise
pastorat forår 2013
Thise Kirke
lørdag den 6. april kl. 10.00.
Anders Evald Olesen,
Syrenvej 3, Breum, 7870 Roslev
Christian Østergaard,
Sdr. Thisevej 11, Sdr. Thise, 7870 Roslev
Daniel Timm,
Fjordvej 5, Thise, 7870 Roslev
Jannek Højgaard,
Klostervej 22, Breum, 7870 Roslev
Laura Toftegaard Rantanen,
Sdr. Thisevej 19, 7870 Roslev
Lisette Tøtrup Jensen,
Sundsørevej 54, Thise, 7870 Roslev
Pernille Hoffmann,
Østergade, Jebjerg, 7870 Roslev
Victor Højriis Olesen,
Sundsørevej 9, Thise, 7870 Roslev
Thise kirke
søndag den 7. april kl. 10.00
Anders Hummelhof Christensen,
Sundsørevej 79, Thise, 7870 Roslev
Henrik Timm Høgh,
Sundsørevej 32, Thise, 7870 Roslev
Danny Pagh,
Frederiksberg 2, 7870 Roslev
Magnus Rosendahl Bang Carlsen,
Mogenstrupvej 25, 7870 Roslev
Martin Eminyan Østergaard,
Sundsørevej 33, 7870 Roslev
Michelle Majland Pedersen,
Vejsmarkvej 35, 7870 Roslev
Per Damgaard Larsen Olesen,
Søndervænget 19, Jebjerg, 7870 Roslev
Samantha Braganza Pedersen,
Sundsørevej 78, Thise. 7870 Roslev
Sine Kjærgaard Johannesen,
Grinderslev 4, Grinderslev, 7870 Roslev
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Grønning kirke
søndag den 14. april kl. 10.00
Erik Østergaard,
Grønning Kirkevej 9, Grønning,
7870 Roslev
Anders Østergaard,
Grønning Kirkevej 9, Grønning,
7870 Roslev
Andreas Krogh Stilling,
Gråstenvej 12, Grønning, 7870 Roslev

Grinderslev kirke
søndag den 21. april kl. 10.00
Jeppe Foged Iversen,
Grinderslevvej 4, Grinderslev, 7870 Roslev
Sebastian Kirstein Haubo Hansen,
Niels Juelsvej 4, Breum, 7870 Roslev
Mads Svenningsen,
Valmuevej 14, Breum, 7870 Roslev
Daniel Bach Villadsen,
Breumvej 46, Breum, 7870 Roslev
Line Dalgaard,
V. Breumvej 7, V. Breum, 7870 Roslev
Laura Lemming Wöbbe,
Fjordvej 29, 7870 Roslev
Signe Østergaard,
Jenlevej 2, 7870 Roslev
Isabella Kirkegaard Rasmussen,
Vibevænget 40, Breum, 7870 Roslev
Katrine Jakobsen,
Vestergade 25 A, Jebjerg, 7870 Roslev
Steffen Brandt,
Vejsmarvej 13, Vejsmark, 7870 Roslev
Sebastian Ulsø Dammark,
Hirsevænget 24, Breum, 7870 Roslev
Annika Bertelsen,
Vejsmarkvej 43, Vejsmark, 7870 Roslev
Jenny Mae Maglagve Berces,
Fur Landevej 65, 7870 Roslev
Mark Jonathan Porter,
Klostervej 6, Breum, 7870 Roslev
Tobias Husum Jensen,
Slugten 59, Grønning, 7870 Roslev

Simona Maria Drulyte,
Søndervænget 145, Jebjerg
Karoline Herbst Mortensen,
Aakjærsvej 38, Breum, 7870 Roslev.
Malene Storgaard Christiansen,
Breumvej 41, Breum, 7870 Roslev
Mikka Baadsgaard,
Klostervej 17, Breum, 7870 Roslev

Siden sidst
Døbte
Grinderslev
10. februar: Signe Dahl Kjærgaard
10. februar: Carolina Elisabeth
Søndergaard Andreassen
10. februar: Jacob Hjelmager
Døde
Grinderslev
28. december: Gerda Jensen Bligaard
25. januar: Aage Mulvad Jeppesen
30. januar: Henry Madsen
3. februar: Mette Helene Jensen Sandahl
2. marts: Ludvig Pedersen
Grønning
20. februar: Egon Laursen

Per Larsen.
fordring igen at invitere borgerne en forårsaften.
Vi har i år truffet aftale med Danmarks
kendte og tidligere chefpolitiinspektør, Per
Larsen, som kommer til kulturcenter Østsalling og holder et foredrag omkring politiarbejdet – og alt, hvad det indebærer.
Per Larsen har beklædt en række fornemme stillinger i årenes løb, ligesom han
har stået i spidsen for så spektakulære sager
som efterforskningen af Blekingegadebanden og af Rockerkrigen i 1996-97.
Han har ofte optrådt som talsmand for
politiet i medierne
Den 1. oktober 2012 ﬁk han endnu en fornem post som formand for børnerådet.
Som de tidligere år er der pause undervejs
i foredraget, hvor der serveres en kop kaffe,
sandwich/vand.
Se udførligere omtale i sidste kirkeblad ved
Irene Skriver.

Foreninger på tværs
I Østsalling 2013
Den 2. maj 2013 inviterer foreninger på
tværs i Østsalling igen til en spændende
foredragsaften. Breum Borgerforening, Østsalling Familielaug, Pensionistforening, menighedsråd i Grinderslev, Grønning og
Thise har som de forrige år i fællesskab planlagt arrangementet.
Da de tidligere arrangementer har været
godt besøgt og har givet positive tilbagemeldinger, ser vi det som en spændende ud-
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DATO GRINDERSLEV GRØNNING
10/3
16.00
Musikgudstj.

THISE
10.15

DAGENS NAVN
Midfaste

17/3

10.15

-

-

Marie bebudelsesdag

24/3

-

9.00 / PKP

-

Palmesøndag

28/3

-

-

10.15

Skærtorsdag

29/3

-

10.15

-

Langfredag

31/3

10.15

-

-

Påskedag

1/4

-

-

9.00 / TIM

2. påskedag

6/4

-

-

10.00

Konﬁrmation

7/4

-

-

10.00
Konﬁrmation

1. s.e. påske

14/4

-

10.00
Konﬁrmation

-

2. s.e. påske

21/4

10.00
Konﬁrmation

-

-

3. s.e. påske

26/4

-

-

9.00 / PKP

Bededag

28/4

10.15

-

-

4. s.e. påske

5/5

-

9.00 / TIM

-

5. s.e. påske

9/5

-

-

10.15

Kr. Himmelfart

12/5

-

10.15

-

6. s.e. påske

19/5

10.15

-

-

Pinsedag

20/5

Gudstjeneste i Anlægget / Skive

2. Pinsedag

26/5

16.00
Musikgudstj.

-

-

Trinitatis

2/6

-

9.00 / PKP

-

1. s.e. Trinitatis

9/6

-

-

10.15

2. s.e. Trinitatis

Der kører kirkebil til alle gudstjenester. tlf: 97 59 62 36 / 40 11 47 75.
TIM = Toni Irgens-Møller PKP = Poul Krabbe Poulsen
Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten

Skive Offset · Oddense · 97 58 12 11

Gudstjenesteliste

