
 
 

 

 

 

 
 

 
 

OPSTANDELSE? 
 
Hvad er indholdet af en kristendom, hvor man har taget livet af Det 
evige Liv? Det spørgsmål må man unægtelig stille sig selv, når man 
bliver mødt af de mange udsagn om opstandelsen som rent billedlig 
tale – udsagn der har været hyppigt fremme i kølvandet på 
Jyllandspostens ”afsløring” af indtil flere præsters manglende 
opstandelsestro.  
 
En mener fx, at: ”når det fortælles os, at Kristus er opstanden, så er 
det livspoesi, der fortæller om håb i det håbløse, mening i det 
meningsløse og lys selv i det dybeste mørke”. 
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52. årgang nr. 1 

 
 
 

 



 
 
 
 
Og det lyder vel nok kønt, men der er nu noget svageligt over en 
sådan kristendom, som er tømt for alt indhold, der ligger ud over, 
hvad vi kan sige os selv. En kristendom, der ikke tror på Jesus som 
den opstandne Kristus, men kun som den døde og begravede 
tømrersøn fra Nazareth. Hvad er det, andet end en fanklub til ære for 
en mand, der har været død og begravet i 2000 år. Der er desuden 
den hage ved det, at hvis ikke opstandelsen fandt sted, så er 
påskefortællingen ikke nogen smuk og poetisk historie. For så er det 
slet og ret historien om, hvordan det gode, redelige og 
kompromisløse menneske, Jesus fra Nazareth, blev pint, hånet, 
henrettet og lagt i sin grav, og dermed punktum. Det gode tabte, og 
det onde vandt og så er der ikke meget lys i mørket. 
 
Nogle mener, at det er totalt uinteressant om Kristus virkelig stod op 
af graven, men at det dog alligevel er en utrolig vigtig historie. Men 
hvordan kan man lægge så stor vægt på betydningen af noget, som 
aldrig har fundet sted? Det er rigtigt, at kristendom ikke er 
mirakeltro. Det er ikke miraklet i sig selv, der er det vigtigste, men 
forkyndelsen, som underet bærer. Men hvis der ingen opstandelse 
har været, giver det ingen mening at fortælle om, at opstandelsen 
har betydning for mennesker i dag. Hvis lyset blev endegyldigt 
slukket for Jesus, da han døde på korset, hvordan kan man så ud fra 
påskeberetningen forkynde, at der er lys i mørket for mennesket? 
Enten skal det forkyndes, at Kristus stod op af døde. Eller også skal 
det forkyndes, at han ikke gjorde. I kirken forkyndes det mest 
ufattelige: at han gjorde det. 
 
Her må jeg skynde mig at indskyde, at det skulle ligge mig endog 
meget fjernt at hævde, at alt i Bibelen skal forstås bogstaveligt. Man 
kan ikke forstå ret meget i Bibelen bogstaveligt, og det har heller 
aldrig været meningen, at man skulle dét.  
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Men dén historie alle evangelierne vil fortælle, handler i en 
nøddeskal om et menneske, Jesus fra Nazareth, der blev født af en 
kvinde, og at dette menneske var Guds søn. Ja, at Gud selv i Ham var 
blevet menneske. Han blev født – ikke nødvendigvis lige nøjagtig i år 
nul, ikke engang nødvendigvis i Betlehem; levede – ikke 
nødvendigvis helt nøjagtig på den måde, der gengives i evangelierne;  
og døde på et kors – ikke nødvendigvis lige på en fredag. Men 
derefter stod han op fra de døde. Dérom er alle evangelisterne enige, 
herom vidner vor dåbs pagt - at Herren er opstanden, han er virkelig 
opstanden! Og fordi han stod op, skal også du og jeg engang stå op 
fra vores grave. 
 
Hvis han kun billedligt talt stod op fra de døde, dvs. som en smukt og 
poetisk bekræftelse af alle de gode og rigtige ting, han sagde og 
gjorde, inden han blev brutalt klynget op på et kors under alle folks 
hån og spot, hvad skulle det dog så vedkomme mig eller dig? Så er 
han dog ligefuldt død og begravet, ligesom alle andre ting i verden 
også bliver det. Så bliver påskefortællingen til historien om, at det 
gode har tabt. Historien om, at der intet håb er, ingen trøst. Historien 
om, at alt er tomhed og at døden – den sidste fjende, døden, har 
sejret.  
 
Med Jesu opstandelse står og falder det hele. Er Jesus virkelig 
opstanden, så har det gode sejret og kan aldrig mere tabe. Er han 
ikke opstanden, så har det gode ingen magt, og så er det bare med at 
dukke sig, når ondskaben invaderer vores tilværelse.  
 
Mennesker kan ikke stå op fra de døde. Det vidste man allerede lang 
tid før den moderne videnskab, og Bibelens forfattere og de første 
kristne menigheder var ikke idioter. De var udmærket klar over, at 
opstandelse fra de døde var umulig. Kristendommen er ikke en  
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svævende hokuspokus-religion, der påstår, at naturlovene i al 
almindelighed er til at omgå. Kristendommen afskriver ikke 
fornuften og forstanden, tværtimod. Men kristendommens under går 
over al forstand. Ikke udenom, men over. Kristendommen overbyder 
og kortslutter forstanden med sin helt uforståelige påstand, at Jesus 
er opstået fra de døde. De første opstandelsesvidners beretning om 
den tomme grav blev afskrevet som ”løs (kvinde?) snak”. For det kan 
man jo ikke. Men det gjorde Kristus. Det er påskens evangelium. Det 
er det kristne evangelium: at Han er opstanden og det helt 
uafhængigt af vore fatteevne, dybtfølte tro eller indsigt og mange 
sproglige krumspring. Opstandelsen kan ikke bevises, det hævder 
jeg ikke. Men vi har lov at tro på, at den fandt sted. Tro at:  
 

”Det er så sandt, at ingen så 
vor Herre ud af graven gå. 
For det, der aldrig kunne ske, 
det skulle intet øje se.” 
 
(Artiklen er et uddrag af en kronik bragt i Kristeligt Dagblad skrevet 
af Nana Hauge; Merete Bøye og Stine Munch) 
 

KALENDER 
 
Litteraturkredsen 
Litteraturkredsen mødes i næste gang den 26. marts. Vi læser Selma 
Lagerlöffs ”En herregårdshistorie” og igen den 30. april hvor vi læser 
Jakob Knudsens ”Den gamle præst”. 
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Skærtorsdag  
Aftengudstjeneste i Høve kl. 19.00. Den klassiske duo, 
Duodesmoiselles medvirker. Kaffe i forsamlingshuset efterfølgende.                                               
 
Konfirmation 
Den 12. april kl 10.00 er der konfirmation i Høve 
valgmenighedskirke.  
 
Årsmøde i Havrebjerg Valgmenighed 
14. april kl. 19.30 på Liselund. Efter generalforsamlingen er der 
fortælling ved Nana Hauge. 
 
Sangaften i præstegården 
Den 7. maj kl. 19.00 – 21.00. Ved Nana Hauge og Sanne Nielsen. Kom 
og vær med til en hyggelig aften, hvor vi synger nogle af forårets 
sange og salmer. Medbring selv kaffe og the. Der serveres kage. 
 
Børnegudstjeneste 
Den 10. maj kl. 14.00 er der børne-familiegudstjeneste i Høve. Tredje 
og fjerde klasse fra Lille Egede friskole medvirker.  Tag dit barn eller 
barnebarn med. Der er saftevand og kage i præstegården 
efterfølgende. Alle er velkomne.  

Konfirmandindskrivning                                                                          
Skal du konfirmeres i 2016? Så er der indskrivning tirsdag den 26. 
maj i præstegården fra kl. 17. -18.30. Tilmelding skal ske til Nana 
Hauge. 

Rengøringsdag i Høve                                                                                    
12. maj kl. 9.00 
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Valg og frimenigheders årsmøde i Rødding 
Rødding er værter ved årsmødet, som finder sted d. 7. juni. I 
forlængelse af årsmødet bliver der arrangeret højskoledage på 
Rødding højskole. Programmet bliver lagt ud i kirkerne eller kan fås  
ved henvendelse til Nana Hauge. Tilmelding sendes senest den 11. 
maj pr. brev eller mail til koordinator Lisbeth Wollesen, Høsthåbvej 
3, 6630 Rødding, tlf. 20 43 40 82, e-mail: hoesthaab@hotmail.com. 
Betalingen sker samtidig med tilmelding og ligeledes senest den 11. 
maj til reg.nr. 9740, konto 8870102128. Husk at skrive navn og 
menighed på bankoverførslen.  
 
Sidste gudstjenester inden sommerferien 
I Høve fejrer vi gudstjeneste Under bøgen kl. 10.00. For de 
morgenfriske er der morgenmad kl. 9.00 i Præstegårdshaven 
 
I Havrebjerg er der gudstjeneste kl. 19.00. Herefter kaffe og kage.  
 
Radiotransmission 
Den 9. august skal vi transmitteres til radiogudstjeneste. 
Gudstjenesten er denne søndag fælles for menighederne og afholdes 
på Liselund kl. 10.00. Forhåbentlig vil mange møde op og synge 
igennem! 
 
Præsten holder fri 
1.- 4. maj og 13. -16. juni 
Sommerferie: 6. juli – 3. august. 
Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge i Høve og Henning Ipsen i 
Havrebjerg 
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FOREDRAGSFORENINGEN 

 
Har vi de medier, vi fortjener?  
Ved chefredaktør ved Fyns Amtavis, Troels Myehlenberg  
 
I dette foredrag vil chefredaktør Troels Myehlenberg fra Fyns Amts 
Avis give en rundtur i det danske mediebillede. Kritisk og 
konstruktivt - provokerende og gerne oplysende. For hvor meget 
magt har medierne egentlig? Hvem bestemmer over dem, og hvor 
meget bestemmer vi i grunden selv? 
Den 20. april kl. 19.30  
Entré 50 kr. Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes.                                                                                      

 

HUSK OGSÅ! 
 
Sommersangaften i Havrebjerg den 23 august.  
 
Menighedsudflugt den 30. august. Vi besøger Sorø klosterkirke, 
akademiet, museet og går en tur i den smukke park.  
 
Mere herom i næste kirkeblad 

 
Husbesøg 
Besøg af præsten kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode 
derom. Hvis man ønsker samtale med præsten i præstegården kan 
dette også finde sted. Præsten har tavshedspligt 
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Gudstjenester i 
marts, april, maj, 
juni, juli og august  

Høve  Havrebjerg  

29. marts 
Palmesøndag  

11.00 9.00 

2. april skærtorsdag  19.00 (Kaffe) Ingen 

3. april Langfredag Ingen 10.00 

 5. april  Påskedag  9.00 11.00 

12. april 1.s.e.påske 10.00 Konfirmation Ingen 

19. april  2..s.e.påske 9.00 11.00 

26. april 3.s.e.påske 11.00 9.00 

3. maj 4.s.e.påske Ingen Ingen  

10. maj 5.s.e.påske 14.00     
Børnegudstjeneste  
(elever fra Lille Egede 
friskole medvirker) 

10.00 

14. maj Kristi 
Himmelfartsdag 

Ingen 10.00 

17. maj 6.s.e.påske 10.00 Ingen 
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24. maj Pinsedag  11.00 9.00 

25. maj 2. pinsedag  Boeslunde mindepark 
11.00 

Ingen 

31. maj Trinitatis 
søndag  

9.00 11.00 

7. juni 1.s.e.trin. 

 

Grundtvigske valg og 
frimenigheders 
årsmøde i Rødding 

Grundtvigske valg og 
frimenigheders 
årsmøde i Rødding 

14. juni 2. s. e. trin Ingen Ingen  

21. juni 3.s.e.trin 11.00 9.00 

28. juni 4.s.e.trin 9.00 11.00 

5. juni  10.00 (Under Bøgen) 19.00 (Kaffe og kage) 

9. august 
10.s.e.trin 

Liselund 10.00 
Radiotransmission 

Liselund 10.00 
Radiotransmission 

11. august  Liselund 10.00 
(sommermøde) 

Liselund 
(sommermøde) 
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ADRESSER 
 
Havrebjerg Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 
Formand: Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev tlf. 56 48 42 77  
Kasserer og kirkeværge: Helga Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev 
                                              tlf. 56 48 42 77  
Graver: Leif Juhl tlf. 42 31 70 71 
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, Slagelse tlf. 58526226 
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes 
bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
Høve Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 
Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde tlf. 58 18 85 61  
Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,  
                  tlf. 58 14 10 20. Mail: aslaug@buggeclausen.dk 
Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,  
                  tlf. 58 14 04 55 /mobil 61 71 64 93 
Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose tlf. 58 18 87 66 –  
                 mobil 21 23 68 66  
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes 
bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.  
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, Slagelse tlf. 58526226 
 
Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42 

Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74 
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