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Påske-morgenrøde
”Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!...”
Sådan lyder påskeevangeliet, når det bliver
udsat for en salmedigter – og så kort kan det
siges. Men vi standser ikke der. For påskeevangeliet lyder, og hvad skal vi svare på
det? Ja, enten med afvisning og tavshed eller med glæde og ærefrygt. Fordi vi er mere
end forstand, fordi vi hører, at der forkyndes håb, så synger vi videre:
”Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!”
Fordi Kristus er opstanden, synger hans
menighed i ”allen stad”, altså i alle byer, alle
steder, også os, og vi synger højt og hørligt:
”Ære være Gud i det høje!”.
Sådan siger vi, at noget vigtigt er sket. Tænk
bare på juleevangeliet, hvor den himmelske
hærskare af engle synger: ”Ære være Gud i
det højeste, på jorden fred, Guds velbehag
til mennesker”. Til jul synger vi også ”et ære
være Gud for sit julebud”.
På gamle kirkebygninger kan vi finde
indskriften: ”Gud alene æren” – mennesker
har nok bygget kirkerne, men det, vi hører
der, bygger ikke på menneskers evner eller kræfter, det er alt sammen af Guds miskundhed og nåde.
”Ære” betyder både beundring, taknemmelighed og respekt på én gang. Hvor
meget det betyder, kan vi se af, at man i
gamle dage kunne blive fradømt sin ære
ved domstolen, og det var en forfærdelig
dom.

Når vi synger ”ære være Gud i det høje”,
så siger vi, at vi ærer og takker Gud for, at
han kaldte Kristus op af døde, og for at vi
har fået det at høre.
Det er salmens omkvæd i de tre små vers,
ja, salmen er næsten omkvæd fra først til
sidst, dog bortset fra to korte linjer: ”afsonet
er vor brøde” og ”i Himlen vi ham møde”.
Fordi Kristus stod op af døde er vor brøde
afsonet, og vi skal møde ham i Himlen. Det
er derfor vi synger ”Ære være Gud i det
høje!”
Tænk, hvor dristigt af Grundtvig, ja, nærmest provokerende, i to små linjer og et omkvæd at sige, hvad påskeevangeliets kerne
er.
De to linjer: ”afsonet er vor brøde” og ”i
Himlen vi ham møde” og et omkvæd siger det
vigtigste til Påske og ved enhver gudstjeneste, ved enhver barnedåb, konfirmation
eller begravelse: vor brøde, altså vor synd,
vore fejltrin, som vi selv skulle have afsonet
straffen for, har Vorherre Jesus taget på sig
og afsonet i stedet for os.
Derfor blev han som den eneste uskyldige
kendt skyldig og dømt til at dø på korset.
I en Esajas-tekst, som vi hører Langfredag
hedder det: ”.. han blev gennemboret for vore
overtrædelser og knust for vore synder. Han blev
straffet for at vi kunne få fred, ..”
Det er Langfredags beretning om Jesu korsfæstelse og død, og da det senere gik op for
hans disciple, hvad det betød, blev den ældste kristne trosbekendelse til: Kristus døde for
vore synder.

Men når vi synger ”Krist stod op af døde/
i Påske-morgenrøde”, så er det fordi hele
sandheden ikke er fortalt med Langfredag.
Påsketroen er troen på, at Jesu forkyndelse
af syndernes forladelse også gjaldt dem, som
havde svigtet og forrådt. Ham som mennesker havde dømt til døden, havde Gud givet
ret og oprejst fra døden.
Spørger vi så om, hvad det har med os at
gøre, så er svaret: Alt!! For som vi sang: ”i
Himlen vi ham møde” – det er svaret til os,
som frygter døden og savner dem, vi har
fulgt til graven. ”i Himlen vi ham møde” –
det er det håb, påskeevangeliet vækker i os.
Påskeevangeliet er ikke en gammel skrøne,
men forkyndelsen af et håb, som vi må leve
og dø på. Det må vi tro.
For i bevisernes verden hører opstandelsen
ikke til. Den hører til i troens verden og kan
kun anskueliggøres i billeder: i sprogets
billeder, i malerkunstens og i musikkens
billeder. Det, vi glæder os over eller sørger
over, er ikke en forstandssag, men hjertets
sag.
Det, som vækker glæden over at vi er til
og har vore kære omkring os, det håb, der
overvinder frygten for i morgen og sorgen
over at miste, det har vi ikke fundet eller
valgt selv. Glæden over at være til kommer
af, at vi allerede er valgt: af vore forældre,
som bar os til dåben og holder konfirmation
for os og dermed sætter os i centrum for
Guds og deres kærlighed.
Evangelisten Mattæus fortæller om kvinderne, at de skyndte sig bort fra graven med
frygt og stor glæde for at fortælle disciplene,
at Jesus var oprejst fra de døde.
For dem der oplevede det, var det altså
ikke udelukkende en stor glæde, det var
også en frygt, fordi noget, der ikke kunne
ske, dog var sket.
Den modsætning møder vi også både i skiftet fra langfredagssalmernes mol til påskedagssalmernes dur, og i Bachs tilsvarende
spring fra langfredags tunge, langsomme
sørgemusik til påskedags dansende glæde
i hans Påskeoratorium - en modsætning
så stor, at man næsten ikke tror sine egne
øren.
Hvis det ikke netop var hele påskeugens
mening og pointe, at det overraskende budskab samtidig var det glædeligste budskab,
vi kan høre.
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Vorherre ville ikke skilles fra os, hans løfte:
at vi må kaldes Guds børn, kunne ikke udslettes af svigt og frygt. Det han havde lært
sine disciple om, hvordan Gud er imod os,
det skulle stadig gælde. Derfor sagde engelen ved den tomme grav, at Jesus var gået i
forvejen til Galilæa - det der gjaldt før langfredag, det gjaldt også nu påskemorgen og i
tiden derefter.
Disciplene blev således klar over – som de
ikke før havde været – at sammen med Jesus
havde livet været levende, det havde været,
som det var Guds mening, at menneskers
liv skal være.
Opstandelsestro er derfor tro på en person,
på den korsfæstede, men opstandne Kristus.
Det er ham, der er opstandelsen, det er ham,
der heler det brudte og rækker os nye muligheder, hvor vi troede, at mørket havde
vundet.
Opstandelsen er ikke en idé eller en teori,
men en bestemt person, Jesus af Nasaret,
som i sin kærlighed vil dele sin opstandelse
med os.
Selv om ingen undgår sorg og nød og død,
- og det er virkeligt nok – så må vi tro, at
det er lige så virkeligt, at Gud har grebet ind
og har vist os sit sande ansigt i Jesu opstandelse.
Derfor synger vi med håb og fortrøstning: ”i
Himlen vi ham møde”, og derfor synger hans
menighed både lydt og sjæleglad ”Ære være
Gud i det høje!”
Glædelig påske!

Marc Chagall (1887 - 1985), russisk-fransk maler og grafiker:
"Kirketårnet i Orgeval"
(Orgeval: en mindre by nordvest for Paris). 1949, vandfarve (gouache) på papir, 80 cm x 58 cm
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg.
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Konfirmation - foråret 2009
Palmesøndag d. 5. april, kl. 10
Frederik Majgaard Nielsen (Ø. Jølby Friskole)
Filtenborggade 37, Nykøbing M.
Mads Hald Skafsgaard (Ø. Jølby Friskole)
Hvidagre 14, Ø. Jølby
Påskedag d. 12. april, kl. 10
Frederik Asgeir Berg (Skallerup Friskole)
Fjordkær 3, Thorup
Rikke Dahlgaard (Skallerup Friskole)
Langtoften 30, Skallerup
Mikkel Bruun Dissing (Bjergby Friskole)
Burhøjvej 8, Bjergby
Kristian Laursen Futtrup (Bjergby Friskole)
Stenhøjvej 23, Bjergby
Mette Hofni Hansen (Ø. Jølby Friskole)
Kringsholmen 17, Karby
Alexander Kingo Hedegaard (Ø. Jølby Friskole)
Præstbrovej 176, Erslev
Louise Jensen (Ø. Jølby Friskole)
Pilevej 8, Nykøbing M.
Kristian Krejberg (Ø. Jølby Skole)
Damsgårdsvej 14, Tæbring
Patrick Riis Larsen (Bjergby Friskole)
Langkærvej 2, Bjergby
Line Svane Mark (Ø. Jølby Friskole)
Bruusgaardsallé 9, Nykøbing M.
Stine Blaabjerg Pedersen (Ø. Jølby Friskole)
Bårupvej 2, Erslev

Forårskoncert
mandag 30. marts kl. 19.30
Koncert med amatørsymfoniorkestret Salling
Spillemænd og sangsolisten mezzosopran
Beata Tobijanska.
Salling Spillemænd leverer ikke spillemandsmusik, som navnet kunne antyde, men
udelukkende klassisk musik. Denne aften spiller orkestret bl.a. Beethoven, Mozart og Elgar.
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Konfirmandholdet 2008-2009.
Søndag d. 19. april, kl. 10
Anne Heide Mogensen (Hvidbjerg Skole)
Romerdammen 7, Sillerslev
Søndag d. 3. maj, kl. 10
Signe Sandal Pedersen (Ø. Jølby Friskole)
Årnakke 31, Alsted
Kr. Himmelfarts Dag d. 21. maj, kl. 10
Laura Marie Bjerregaard (Ø. Jølby Friskole)
Præstbrovej 337, Ø. Jølby
Julie Krog Nielsen (Bjergby Friskole)
Ingeborghøjvej 7, Bjergby
Lea Mark Vestergaard (Ø. Jølby Friskole)
Kr. Koldsvej 33, Dragstrup
Pinsedag d. 31. maj, kl. 10
Morten Thøgersen (Bjergby Friskole)
Vendbjergvej 9, Bjergby

Salling Spillemænd havde 75 års jubilæum i
januar i år. Aftenens dirigent er Otto Lindum,
mangeårig musikskoleleder i Skive.

Afslutning for konfirmander
Afslutningsaften i konfirmandstuen for årets
konfirmander og deres forældre tirsdag d. 31.
marts, kl. 19.30.

Konfirmandforberedelse 2009-2010

Dåb, bryllup og begravelse

Konfirmandforberedelsen for de nye konfirmander (nuværende 6. klasse) begynder tirsdag d. 25. august.
Derfor indbydes nye konfirmander og deres forældre til orienterings- og tilmeldingsmøde i konfirmandstuen onsdag d. 3. juni kl.
19.30.

Døbte
7/12: Laurits Nordendahl
s. af Mette Gudrun og Niels Holger Nordendahl, Tøving
18/1: Laura Søgaard Hansen
d. af Anja Korsgaard Nielsen og Allan Søgaard Hansen, Vejerslev
8/2: Leo Etoundi Tamanji
s. af Inge Vestergaard Hansen og Robert
Bah Tamanji, London

Morsø Frimenigheds årsmøde
søndag d. 26. april
Kl. 19: Gudstjeneste
Kl. 20: Årsmøde i Ø. Jølby Forsamlingshus
		
Dagsorden:
		
1. Valg af dirigent
		
2. Formandens beretning
		
3. Regnskab for 2008 (se s. 6-7)
		
4. Valg til menighedsrådet
		 Valg af revisor
		
5. Eventuelt

Valg- og frimenighedernes årsmøde
Bøvling Valgmenighed og Lemvig Valgmenighed i forening er lørdag 13. juni og søndag 14. 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.
Bemærk at Morsø Frimenighed yder tilskud til deltagelse i mødet.

Fællestransport til årsmøde
Da Bøvling og Lemvig ligger i overkommelig
afstand fra Mors, er der nok nogle herfra, der
gerne vil deltage i årsmødet 13. - 14. juni.
Jeg bestiller bus, og sammen med årsskriftet
lægger jeg en tilmeldingsliste frem i våbenhuset. Tilmeldingsfrist vil fremgå af listen.

Sommermøde
Lørdag d. 20. juni
Kl. 14: Gudstjeneste v. pastor Ea Dal,
		
Sydslesvig
Kl. 15: Kaffe i præstegården/haven
		
Foredrag af Ea Dal:
		
- emnet bekendtgøres i næste nummer
		
af Ansgarsbladet

Bryllup
26/1: Birgitte Krog og Ejvind Krog,
Øster Jølby
Begravede
20/12: Poul Lillelund Aachmann, Hvidbjerg, 90
år
3/1: Peder Korsgaard, Øster Jølby, 90 år
16/1: Morten Riis, Øster Jølby, 90 år
19/1: Dagny Elisabeth Nørgaard, Øster Jølby 95
år
21/1: Peder Kristen Søndergaard Steffensen,
Øster Jølby, 69 år
30/1: Hjarne Møller Pedersen, Øster Jølby, 90 år
31/1: Gudrun Riis-Jensen, Bjergby, 76 år
4/2: Egon Thomsen, Nykøbing M., 63 år
20/2: Edith Grete Hyldig, Øster Jølby, 80 år

Orientering til medlemmer
Da menighedsrådet sendte brev til medlemmer, hvor vi opfordrede til at tegne kontrakt
med Morsø Frimenighed, var vi ikke opmærksomme på, at kontraktens længde på 10 år
kunne give anledning til diskussion. Vi skal
derfor oplyse, at længden på kontrakten ikke
er opfundet af Morsø Frimenighed.
Det er SKAT der kræver, at kontrakten skal
være på mindst 10 år, for at der kan opnås
fuldt fradrag for medlemsbidraget betalt til
Morsø Frimenighed.
Uden kontrakt beregner SKAT et bundfradrag på 500 kr.
Vedrørende opkrævning af medlemsbidrag:
Alle med kontrakt opkræves medlemsbidrag
2 gange årligt:
1. gang - 1. juni opkræves det halve af sidste
års bidrag.
2. gang - 1. november, hvor bidraget reguleres
efter sidste års skattepligtige indkomst.
Alle uden kontrakt opkræves bidrag 1 gang
årligt: 1. juni.
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Afsender: Morsø Frimenighed · Annettesvej 4 · 7950 Erslev

Menighedsrådet:
Egon Vestergaard, formand, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev
E-mail: egonvestergaard@hotmail.com

Tlf. 97 73 16 96

Poul K. Heide, næstformand, kirkeværge, Solbjergkær 11, Solbjerg, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 12 01

Elly Bovbjerg, Engen 2, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 00 38

Gunnar J. Bæk, Engen 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 16 09

Elin H. Krarup, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 14 16

Hanne Nørgaard, Næssundvej 341, Hvidbjerg, 7960 Karby

Tlf. 97 76 22 22

Henning K. Poulsen, Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 18 87

Kristian H. Ringgaard, Lillerisvej 13, Fredsø, 7900 Nykøbing M.

Tlf. 97 76 10 29

Maybritt Aachmann, Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 17 52

Præst:

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

Tlf. 97 74 10 14

Kasserer/

Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 14 16

forretningsfører:

E-mail: skrarup@mvbmail.dk

Organist:

Karen Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev

Tlf. 97 73 16 96

Kirkesangere:

Jens Borg, Kæret 5, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 10 38
Tlf. 97 74 60 12

			

Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev

Graver/

Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev.

Tlf. 97 74 16 95

kirketjener:

Peter Madsen, Præstbrovej 325, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 13 36

Ansgarshjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 99 70 65 15

Gudstjenestetider
Søndag		
Søndag
Søndag		
Søndag		
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag		
Påskedag		
Søndag		
Søndag		
Søndag		
Søndag		
Søndag		
Kristi Himmelf.		
Søndag		
Pinsedag		

8. marts
15. marts
22. marts
29. marts
5. april
9. april
10. april
12. april
19. april
26. april
3. maj
10. maj
17. maj
21. maj
24. maj
31. maj
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kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10
kl. 19.30
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 19
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 10
ingen
kl. 10

Annie Krog Foldager

Konfirmation. Kirkebil

Konfirmation
Konfirmation
Menighedens årsmøde
Konfirmation. Kirkebil

Konfirmation
Konfirmation

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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