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Kære alle !
Foråret er over os – eller burde være det !
Under alle omstændigheder er det snart påske !
Her er et overblik over påskens gudstjenester

Søndag den 10. april kl. 10.00
Palmesøndag, Markus 14,3-9
Torsdag den 14. april kl. 19.00
Skærtorsdag, Johannes 13,1-15
Søndag den 17. april kl. 10.00
Påskedag, Matthæus 28,1-8

Langfredag og Påskedag
“Den almægtige giver afkald på sin magt. Himlens og jordens skaber, livets opretholder, må
bæres det sidste stykke ind i vor menneskelighed, ind i graven, af os, der er afmægtige over for
synd og død.
Der begynder det. I det sorte dyb. Inderst i mørket begynder solen at stå op. Det evige liv kommer til verden. Det er påske. Mørket bliver brudt. Det er morgen. Den første og den sidste. ”
Sådan skriver en kollega, Søren Nielsen i en bog om Arne Haugen Sørensen. Det er meget præcist formuleret. Om spændingen mellem langfredag og påskedag. Og jeg kan slet ikke lade
være med indvendigt at synge på Jakob Knudsens salme, som vi skal synge påskedag i Mellerup valgmenighedskirkekirke:
Se, nu stiger solen af havets skød.
Luft og bølge blusser i brand, i glød
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst
medens lyset lander på verdens kyst.
Det er et menneskes helt intense naturlige oplevelse af naturen, helt tæt på, som en del af den,
af luft og bølge, der står i brand, i glød. Det er en jubel, som fylder Jakob Knudsen helt konkret.
Han oplever verden som en tryghed, som et godt sted at være, beskyttet i Guds varetægt. Der er
en genkendelse mellem ham og den frembrydende dag.
Det er denne sammenhæng, der sprænger sansningen i troen i det sidste vers, hvor solen bag
ved solen igen stiger af havets skød, fordi i kristen tolkning af påskeevangeliet, er Kristus solen, der både er forårssolen, men også solen, der stander stille på livets kyst. Afslutningen af
menneskets liv er ikke mørke, men en kyst badet i Kristussolens lys.
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
og for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
Den jubel i naturen, som oplevedes ved den første morgensansning, tolkes nu som en troens
vished om en større sejrsjubel og salig lyst, nemlig den, det genopstandne menneske skal erfare,
når det står i evighedsriget, hvor lyset aldrig skal vige for nogen ny nat.
Det er det, påskemorgen gør. Det er det, vi siger og Gud siger til os i trosbekendelsen, at vi tror
på kødets opstandelse og det evige
Glædelig påske! Det skal vi sige til hinanden påskedags morgen i Mellerup valgmenighedskirke..
Med kærlig hilsen
Jeres præst Karsten Erbs

Renovering

Når I kommer i kirke d. 10. april og ca. 2 måneder frem vil I sandsynligvis blive
mødt af byggestillads inde eller ude. Det er et større vedligeholdelses arbejde
af vinduerne ,der er gået i gang - alle sprogser skal males, nogle skal kittes, glas
skal skiftes. m.m.
Der er slitage på alt mere eller mindre og det er vigtigt vi ”følger” med, så tingene
ikke forfalder. Senere skal vi også se på varmeanlægget !
Vi afholder gudstjeneste som fastlagt og håber på god forståelse for lidt rod !

Årsmøde
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder holder årsmøde i Ubberup
Valgmenighed lørdag d. 25. juni 2022.
Programmet begynder med velkomst og kaffe fra 9.30 og derefter gudstjeneste kl
10.30 i Ubberup Valgmenighedskirke. ( se hele programmet på foreningens hjemmeside, programmet kan også ses i kirkens våbenhus).
Tilmelding og betaling sker samlet for hver menighed senest d. 6. juni. Pris pr
person :
450 kr med fuld forplejning. (tilmelding Mellerup Valgmenighed senest d. 4. juni).
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