NYHEDSBREV
Påske 2021
Kære alle !
Nu står vi foran påsken – og det på en lidt anden måde, end vi er vant til. En gudstjeneste varer
stadig en halv time og er uden salmesang ! Eskild råder bod på det med at synge for menighedenPåske bliver det dog alligevel ! Om påskeliljerne i haverne har forstået det, er straks en anden sag.
På Støvringgårdvej er der lang vej, ligesom den blå anemone lod vente på sig efter den første dag
i marts.
Som bekendt er vi uden præst for tiden, men alligevel ikke helt. Erik Overgaard og Jens Simonsen
er igen trådt til for at varetage kirkelige handlinger og deltager i det hele taget aktivt i arbejdet
omkring kirken.
Angående den opslåede præstestilling er der ansøgningsfrist 1. april, og bestyrelsen har besluttet
at gennemføre prøveprædikener tirsdag d 20. april kl 18.30.
Så kan vi desuden meddele, at Joan Jakobsen er ansat som graver. Vi glæder os til samarbejdet og
en fortsat smuk kirkegård. Se kontaktmulighed på hjemmesiden.
Vi har været lidt bagud med at annoncere gudstjenester, - vi afventede regeringens genåbningsplan, men kirkerne er ikke nævnt. Så vi fastholder de datoer, vi havde planlagt.

Gudstjenester i påsken
Palmesøndag 28. marts kl 10
1. påskedag 4. april kl 10
Gudstjenester efter påske
Gudstjeneste 18. april kl 10
Prøveprædiken 20. april kl 18.30
Gudstjeneste og generalforsamling 9. maj kl 14

Husk at besøge hjemmesiden www.mellerupvalgmenighed.dk !

Påskeblomst, hvad vil du her?
Påsken kommer vi nok nærmest, når vi går på kirkegården, som mange gør netop i tiden op til påske. Det er gammel
skik, at vi efter den lange vinter ordner vore gravsteder, og det ligger i luften, at de helst skal være i orden til påske.
(Somme tider kan vinteren trække så længe ud, at det ikke er muligt, men så lever vi med det)
Og der står da heller ingen steder, at det skal være pænt netop til påske. Det er skik og brug, der
bestemmer det, og den behøvede vi for så vidt ikke at rette os efter. Men når vi alligevel stort set gør det på dette
punkt, så er det fordi skik og brug ikke kun er en pænhedsforskrift, men en måde at holde rede på, at nu er det påske.
Nu forkyndes det, at Kristus er opstanden, nu forkyndes det, at kærligheden er stærkere end døden.
Derfor er kirkegården et påsketegn. Kirken ligger midt på den, og hvad der forkyndes inde i kirken, det gentages på
kirkegården: i gravsten, i træer og planter og blomster, som nok er der til pynt og minde, men først og fremmest er
de tegn – de henviser til livstræet, som skyder af korsets rod. De henviser til, at sådan som blomsterne står i flor,
sådan blomstrer alt i Jesu navn.
At vi må forstå kirkegården som påsketegn, har frem for nogen Grundtvig hjulpet os med. Det er ham, der funderer
over påskeliljerne, der står som lys på gravene og vidner om opstandelsen
– om Kristi opstandelse og om de dødes opstandelse, som vi fulgte til graven.
For den, der holder sig til, hvad der kan måles og vejes, er det ganske vist det rene vrøvl, og har man aldrig haft
ærinde på kirkegården, har man aldrig fulgt nogen til graven, så er ordene meningsløse – både påskeevangeliets ord
og Grundtvigs ord om påskeliljen.
Det er ordene måske under alle omstændigheder. Grundtvig indleder sin ”Påskeblomst, hvad vil du
her?” netop med et spørgsmål”. Og tredje vers slutter med spørgsmålstegn efter hver linje: er ”vor prædiken ikke
bare tant?”, er påskens forkyndelse af Vorherres opstandelse ikke bare tom og meningsløs?
Der gives i hvert fald ikke nogen opskrift på at forklare eller sandsynliggøre opstandelsen. Påsken er ikke en begivenhed vi kan give meddelelse om, der var ingen journalist til stede.
Hvad påsken skal sige os, ved vi først, når vi får det at høre – det lyder jo selvmodsigende, men
meningen er god nok. Vi kan ikke vide det på forhånd, og slet ikke én gang for alle.
Påsken er et personligt ord til dig og mig, når den forkyndes i påskeevangeliet og salmerne, der knytter sig dertil.

Som Grundtvig siger det om påskeliljen: kun den, der har kær, hvad den betyder, kan fryde
sig ved synet af den.

Glædelig Påske!

Erik S. Overgaard
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