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Lyslevende
Skærtorsdag efter Mattæusevangeliet

Måltidet har stor betydning i evangelierne.
Da Jesus har modstået Djævelens fristelse i
ørkenen, kom der engle og sørgede for ham
– de gav ham noget at spise. Da Jesus har
kaldet tolderen Levi til discipel, samles man
om aftenen til et måltid i Levis hus, og da Jesus havde kaldt den lille tolder Zakæus ned
fra træet, sagde Jesus til ham: ”I dag skal
jeg være gæst i dit hus” – underforstået til
et måltid.
Vi hører, at Jesus ved et underfuldt måltid
bespiser mange tusinde med nogle få brød
og nogle få fisk, og Jesus fortæller en lignelse om en mand, der indbyder til et stort
festmåltid, og da de indbudte har travlt med
deres eget, sender han bud til andre, der opholder sig helt ude, hvor vejene ender. For
gilde skal der være. Da den fortabte søn
vendte hjem ribbet for både selvbevidsthed
og penge, da gav hans far besked på at fedekalven skulle slagtes, så de kunne fejre, at
han, som de havde mistet, var blevet levende
igen.
Alle disse måltider understreger, at hverken Vorherre Jesus eller de personer han
møder, er luftige personer, der kan nøjes
med ingenting. De er levende mennesker,
som skal have noget at spise, ligesom vi skal.
Måltidet er til livets opretholdelse, men dertil er det et tegn, et billede på fællesskab.
Den, der var udenfor, bliver godtaget ved
at blive budt til bords. Den, som ingen ville
have med at gøre, bliver taget ind i fællesskabet ved, at Jesus vil gå ind i hans hus og
spise sammen med ham.
Skærtorsdags evangelium fortæller, at Jesus var samlet med sine disciple til påske-

måltid i Jerusalem. Det jødiske påskemåltid
var og er en festmiddag – af betydning lidt
som vores juleaften – men alligevel noget
andet, for påskemåltidet var anderledes end
alle andre måltider.
Man opfattede det sådan, at i dette måltid
blev alle Guds store gerninger i fortiden
nærværende. Da Han udfriede sit folk fra
trældommen i Ægypten, spiste de et sidste
måltid, medens de ventede på at få signalet
til at bryde op og med den største hast påbegynde rejsen tilbage til deres forfædres
land, Abrahams, Isaks og Jakobs land.
Af alle fortællinger om folkets dramatiske
og omtumlede historie var det den vigtigste. Den var grunden under alle senere beretninger, al mening begyndte dér, for Gud
greb ind, gav dem De Ti Bud og gav dem
landet, de boede i.
Alt dette blev nærværende, når man spiste
påskemåltid, ikke kun som et minde om
gamle dage, men som noget nærværende,
noget nutidigt – også for dem, der sidder ved
påskemåltidet nu gælder det, at Gud førte
dem ud af Ægypten og gav dem frihed. Friheden og landet og loven er også i dag Guds
gave, som påskemåltidet drager dem ind i.
Den tankegang peger på, at historien er en
del af nutiden, at vi ikke kan forstå os selv
uden det, der gik forud. Historien er ikke
nogle gamle folianter, der samler støv på
Rigsarkivets hylder. Man kan ikke sige, som
vi er tilbøjelige til i vores selvcentrerede kultur: ”Lad da alt det gamle ligge, og lad os
komme videre!”, for så mister vi orienteringen og raver forvildet hid og did.

Den hellige nadver har sin forudsætning i
det påskemåltid og det måltidsfællesskab,
som for jøderne er af så afgørende betydning.
Men det var et eksklusivt fællesskab. Man
spiste ikke sammen med fremmede eller
med personer, som blev anset for urene,
fordi det fælles måltid var helligt, det bandt
mennesker sammen på en meget inderlig
måde. Det oprettede en pagt mellem deltagerne. En opfattelse vi også kender, idet det
fælles måltid med familie og nære venner
både synligt og mærkbart bekræfter en samhørighed rundt om bordet.
Men netop den forståelse af måltidet giver
Jesus et nyt indhold.
Disciplene havde fornemmet det, når de
spiste sammen med ham, og når han skaffede brød og spiste med mange tusinde i
ødemarken uden at spørge, om de efter de
sædvanlige regler var værdige at spise sammen med.
Og toldere og syndere – fællesbetegnelsen for dem, der af forskellige og ofte gode
grunde ikke blev indbudt til pæne selskaber
- de opdagede det, når Jesus slog sig ned ved
bordet sammen med dem og på den måde
lod dem vide, at syndernes forladelse også
gjaldt dem.
Sådan brugte Jesus bordfællesskabet som
forkyndelse, han brugte det fælles måltid
som billede på Guds rige, som oprinder, når
sandheden har overvundet alle sine modstandere, og Gud samler alle sine børn for
at lade dem sidde til bords i sit rige sammen med Abraham, Isak og Jakob - fortid
og fremtid samlet i et vidunderligt nu, hvor
Gud er alt i alle.
Men nadveren rummer mere end mindelser
om et bordfællesskab, der var engang og
håb om et, som skal komme.
De ord, Jesus tolker brød og vin med, giver
måltidet en helt særlig og en helt ny betydning. Den gamle påskefest glider i baggrunden og en ny bliver til, fordi Jesus binder sig
selv til brød og vin.
Hans venskab, hans kærlighed, hans tilgivelse rækkes med brødet og vinen, som det
skete den aften, da han blev forrådt. At det
var nadvermåltidets særlige omstændigheder, bliver vi mindet om i optakten til indstiftelsesordene: ”I den nat, da han blev forrådt, tog Vorherre, Jesus Kristus et brød…”.
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Dem, han var sammen med, skulle senere
samme nat enten forråde ham, som Judas
gjorde, eller løbe deres vej som de øvrige
disciple gjorde, da faren nærmede sig. Han
rakte sin kærlighed og tilgivelse til dem, der
forrådte og svigtede ham og tilgav således
det utilgivelige.
Det må vi forstå sådan, at til dette bord
må vi alle komme med vore fejl og svigt og
dybe fald. Ingen skal føle sig lukket ude her.
Ingen skal spekulere på, om han nu er værdig, for der er kun en værdig og en uskyldig
ved bordet, og det er vor Herre selv.
Og denne eneste uskyldige ofrer sit liv for
alle de skyldige. Det bruger han brødet og
vinen som tegn på: ”Tag det og spis det.
Drik alle deraf! Dette er mit legeme og blod,
givet for jer!”
Nadveren er altså Vorherre selv. For hvor
er påskelammet? Det er ham selv. Og det
er det afgørende nye i forhold til det jødiske påskemåltid. Kristus giver sig selv til
os. Derfor taler vi om til–givelse, et ord, vi
må forstå ganske bogstaveligt om det, som
Kristus gør: han giver sig selv til os.
Siden den første Skærtorsdag har hans plads
ved bordet været tom, og så alligevel ikke,
for nadverens hele mening er, at brødet og
vinen nu taler i hans sted og med hans røst.
Han er selv til stede i sit ord. Og så er han til
stede på alteret i sit billede som den korsfæstede og opstandne – det lille gyldne billede,
som både er et kors og en skikkelse, der synes at henvende sig til os.
Således hjælper det lille gyldne billede
os med at huske, at Vorherre Jesus selv er
til stede, når vi holder altergang – som den
korsfæstede og opstandne - for
”hvor han kommes ret i hu,
lyslevende han er endnu.”
Amen

Erik Heide: Alterkrucifiks, 2006. Stål, støbejern, bladguld.
Ansgarskirken, Øster Jølby.
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Konfirmation – foråret 2008
Påskedag d. 23. marts, kl. 10
Claus Peter Krog (Ø. Jølby Skole)
Elsøvej 229, Frøslev
Søndag d. 13. april, kl. 10
Kristian Kielbasa Jensen (Skallerup Friskole)
Langtoften 27, Skallerup
Søndag d. 20. april, kl. 10
Alexander Kokkedal (Ø. Jølby Friskole),
Hanstholmvej 10, Sønder Dråby
Søndag d. 27. april i Nykøbing Kirke
Caroline Andsager Højlund
(Ø. Jølby Friskole)
Tingvej 21, Nykøbing M.
Kr. Himmelf. Dag d. 1. maj, kl. 10
Martin Trolle Arentsen (Bjergby Friskole),
Korsbakkevej 8, Bjergby
Mads Vester Nielsen (Ø. Jølby Skole),
Søndervej 30, Øster Jølby
Signe Høltzermann Sjørvad
(Ø. Jølby Friskole)
Præstbrovej 276, Øster Jølby
Morten Nymark Skovbo (Skallerup Friskole)
Solbjerghedevej 14, Solbjerg
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Pinsedag d. 11. maj, kl. 10
Kasper Dahlgaard Andersen (Ø. Jølby Friskole)
Fruevej 71, Nykøbing M.
Ditte Sofie Bergmann (Ø. Jølby Friskole),
Præstbrovej 286, Øster Jølby
Sara Jasmin Brandhøj Jensen (Ø. Jølby Friskole)
Engen 16, Øster Jølby
Kristoffer Riis Lynggaard (Ø. Jølby Friskole)
Elsøvej 148, Elsø
Camilla Kjelstrup Sucksdorff (Ø. Jølby Friskole)
Tværvej 5, Nykøbing M.
Henrik Svenningsen (Ø. Jølby Friskole)
Vilsgårdsmark 13, Mollerup
Søndag d. 18. maj, kl. 10
Johanne Cecilie Søndergaard Boll
(Ø. Jølby Friskole)
Vendbjergvej 12, Bjergby
Søndag d. 29. juni, kl. 10
Sophie Olesen Christensen (International
skole, Hanoi)
Hanoi, Vietnam

Konfirmandholdet 2007-2008

Afslutning for konfirmander

Sommermøde

Afslutningsaften i konfirmandstuen for årets
konfirmander og deres forældre torsdag d. 13.
marts, kl. 19.30.

Lørdag d. 14. juni
Kl. 14: Gudstjeneste v. Dr. theol. Ole Jensen,
Boddum
Kl. 15: Kaffe i præstegården / haven
Foredrag af Ole Jensen:
”Mands minde”

Konfirmandforberedelse 2008 – 2009
Konfirmandforberedelsen for de nye konfirmander (nuværende 6. klasse) begynder tirsdag d. 26. august.
Derfor indbydes nye konfirmander og deres
forældre til orienterings- og tilmeldingsmøde
i konfirmandstuen tirsdag d. 3. juni kl. 19.30.

Morsø Frimenigheds årsmøde
tirsdag d. 27. maj
Kl. 19: Gudstjeneste
Kl. 20: Årsmøde i Det Ottekantede Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2007 (se s. 6 – 7)
4. Valg til menighedsrådet
Valg af revisor
5. Eventuelt

Valg- og frimenighedernes
årsmøde
Vesthimmerlands Frimenighed er lørdag 31.
maj og søndag 1. juni vært for årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
Program for mødet m. generalforsamling,
foredrag og gudstjeneste trykkes i foreningens årsskrift, som lægges frem i våbenhuset i
løbet af foråret. Årsskriftet indeholder også en
tilmeldingsblanket, som afleveres til formand
eller præst.
Morsø Frimenighed yder tilskud til deltagelse i mødet.

Fællestransport til årsmøde?
Da Vesthimmerland ligger i overkommelig
afstand fra Mors, forestiller jeg mig, at en del
herfra gerne vil deltage i årsmødet 31. maj – 1.
juni.
Jeg bestiller bus, og sammen med årsskriftet
lægger jeg en tilmeldingsliste med oplysning
om cirkapris frem i våbenhuset. Tilmeldingsfrist vil fremgå af listen.

Kørestol til Ansgarskirken
To af menighedens medlemmer har skænket
et pengebeløb ledsaget af et forslag om at anskaffe en kørestol til brug ved gudstjenesten
og ved besøg på kirkegården. Kørestolen er
nu anskaffet til hjælp for dem, der gerne vil
undgå besværet med at pakkwe deres egen
kørestol i bilen. Kørestolen står i våbenhuset.
Menighedsrådet siger tak for gaven og den
gode idé!

Dåb, bryllup og begravelse
Døbte
9/12: Mathias Lyndrup
s. af Britta og Christian Lyndrup,
Redsted
16/12: Bertel Rolighed Nørgaard
s. af Lene Overgaard Nielsen og
Christian Rolighed Nørgaard,
Sejerslev
13/01: Marie Kjeldahl Larsen
d. af Malene Kjeldahl- og Svend
Otto Krogh Larsen,
Nykøbing M.
Bryllup
28/12: Lisbeth Hougaard Madsen
og Erik Helmer Hartmann Prag,
Øster Jølby
Begravede
4/01: Flemming Krog, Vodstrup, 54 år

Menighedsrådet
Efter formanden Flemming Krogs død er suppleant Henning K. Poulsen, Solbjerg, indtrådt
i menighedsrådet, der har konstitueret sig således:
Formand: Egon Vestergaard, Glyngøre
Næstformand: Poul K. Heide, Solbjerg
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Returneres ved varig adresseændring

Afsender:
Morsø Frimenighed
Annettesvej 4
7950 Erslev

Menighedsrådet:
Egon Vestergaard, formand, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev
E-mail: egonvestergaard@hotmail.com
Poul K. Heide, næstformand, kirkeværge, Solbjergkær 11, Solbjerg, 7950 Erslev
Elly Bovbjerg, Engen 2, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Gunnar J. Bæk, Engen 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Elin H. Krarup, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev
Hanne Nørgaard, Næssundvej 341, Hvidbjerg, 7960 Karby
Henning K. Poulsen, Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev
Kristian H. Ringgaard, Lillerisvej 13, Fredsø, 7900 Nykøbing M.
Maybritt Aacmann, Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev
Præst:

Erik S. Overgaard, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev
E-mail: erik@keovergaard.dk

Kasserer/
forretningsfører:
Organist:
Kirkesangere:

Tlf. 97 73 16 96
Tlf. 97 74 12 01
Tlf. 97 74 00 38
Tlf. 97 74 16 09
Tlf. 97 74 14 16
Tlf. 97 76 22 22
Tlf. 97 74 18 87
Tlf. 97 76 10 29
Tlf. 97 74 17 52
Tlf. 97 74 10 14

Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev
Karen Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev
Jens Borg, Kæret 5, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev
Graver/
Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev.
kirketjener:
Peter Madsen, Præstbrovej 325, Ø. Jølby, 7950 Erslev
Ansgarshjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 14 16
Tlf. 97 73 16 96
Tlf. 97 74 10 38
Tlf. 97 74 60 12
Tlf. 97 74 16 95
Tlf. 97 74 13 36
Tlf. 99 70 65 15

Gudstjenestetider
Søndag
2. marts
Søndag
9. marts
Palmesøndag 16. marts
Skærtorsdag 20. marts
Langfredag 21. marts
Påskedag
23. marts
Søndag
30. marts
Søndag
6. april
Søndag
13. april
Søndag
20. april
Søndag
27. april
Kr. Himmelf. 1. maj
Søndag
4. maj
Pinsedag
11. maj
Søndag
18. maj
Søndag
25. maj
Tirsdag
27. maj
Søndag
1. juni

kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10
Ingen
kl. 10
kl. 10
ingen
kl. 19
ingen
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Kirkebil

Konfirmation
Kirkebil
Konfirmation
Konfirmation
Lau Jørgensen
Konfirmation. Kirkebil
Konfirmation
Konfirmation
Morsø Frimenigh. årsmøde
Valg- og frimenigh. årsmøde

Gudstjeneste på
Ansgarshjemmet:
2. tirsdag i hver måned kl. 14.

Kirkebil bestilles på
tlf. 97 72 47 11.
Kundenr. 7111 skal
oplyses.
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