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Påske 

Selvom det ikke mærkes på vejret, så står påsken for døren, folkekirkens vigtigste højtid. En travl tid for 

præster med mange arrangementer og flere gudstjenester i træk. Kernen i kristendommen udspilles i de 

afgørende dage, der gennemleves i påskedagene. Det understøttes af det faktum, at over en tredjedel af 

evangelierne handler om det, der skete i påskedagene. Det er et fortættet og intenst forløb, hvor hele 

den menneskelige eksistens vilkår gennemleves: fra Palmesøndags ophøjelse og falske illusioner, over 

Skærtorsdags svigt og bedrag til Langfredags fornedrelse og ydmygelse samt dødsangst, død og fortviv-

lelse. Der er næppe nogen, der kommer igennem et menneskeliv, uden på et tidspunkt at kunne sige det 

samme, som Jesus gjorde på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Også vi mennesker 

oplever i perioder af vores liv at føle os forladt og som korsfæstet – ikke nødvendigvis til et kors, men 

måske til en livssituation.  

Trods evangeliernes udførlige beretning om påskedagenes hændelser, så hører vi ikke meget om Påske-

lørdag – mellem død og opstandelse – hvor Jesus befinder sig i graven. Den dag bliver der ofte ikke talt så 

meget om; den er overladt til vores egen forestillingsevne. Igennem teologiens historie har man gjort sig 

forskellige forestillinger om Påskelørdag. En af disse forestillinger udforsker Gitte Buch Hansen, lektor i 

Ny Testamente på KU, i en lille postcast.  

Påskedag er kirkens vigtigste begivenhed – uden opstandelsen, ingen kristendom. Kristeligt Dagblad 

skrev i dagene her op til påske, at ”påsken er kristendommens vigtigste højtid, men ikke danskernes”. 

Dermed refererede avisen til det faktum, at over en fjerdedel af folkekirkens medlemmer går i kirke jule-

aften, mens det kun er fire procent, der går i kirke Påskedag. Der præsenteres flere forskellige begrundel-

ser herfor, og en af dem er, at påskens budskab om opstandelse er for ubegribelig for samtidens  

danskere.  

Kære menighedsråd og præster 

https://julianpodcasten.podbean.com/e/julian-podcast-afsnit-4-paskel%C3%B8rdag/


Så hvordan skal vi forstå opstandelsen? Det er et tilbagevendende tema, ikke kun blandt teologer, men 

også blandt lægfolk. Evangelisten Markus refererer Jesus for at sige, at når de døde opstår, så bliver de 

som engle i himlene. Men det afgørende er, at Gud ikke er Gud for de døde, men for levende (Mar 12:25-

27). Så mon ikke, vi har blikket rettet mod det forkerte, hvis vi fokuserer på døden i stedet for livet? Vi 

kommer ikke til at kunne forstå opstandelsen. Opstandelsen skal ikke begribes, den skal vi gribes af – og 

det kan vi i troen. Derfor har vi brug for at komme i kirken og høre påskens ubegribelige budskab om op-

standelsen, igen og igen, og det er der rig mulighed for i stiftets mange smukke kirker. På stiftets hjemme-

side findes en gudstjenesteliste.  

Stiftspræstestævne onsdag d. 29. og torsdag d. 30 august 2018 på Hotel Mari-

bo Søpark 

 
Programmet for årets stiftspræstestævne er ved at være klar, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, da 

der er tjenstlig mødepligt. Årets tema er ”Fremtidens folkekirke”. Vi indleder den første dag med et blik 

ud i fremtiden, og hører om hvordan forandringerne i samfundet giver nye vilkår for folkekirken. Præst og 

udvikler Birgitte Kragh Engholm fra Vesterbro sogn i Kbh. Stift, indleder stævnet med et foredrag om ”den 

fremtidsgodkendte folkekirke”. Hun har arbejdet med at implementere fremtidsforskning i den folkekir-

kelig kontekst. Herefter ser vi tilbage sammen med bygningsredaktør på Nationalmuseet, mag.art., 

dr.theol., Martin Wangsgaard Jürgensen, der i sit foredrag ”Kirkernes faktiske brug. Historisk tilbageblik 

og kritisk fremadskuen” gør os klogere på alle de forskellige funktioner, som kirkerummene har haft gen-

nem historien. Foredraget danner oplæg til en diskussion af, hvordan vi kan bruge vores kirkerum i frem-

tiden. Eftermiddagen er ramme om et fælles visionsarbejde om ”Fremtiden for Lolland-Falsters stift”, 

som indledes med en dialog mellem stiftsrådsformand og formand for distriktsforeningen, Landsforenin-

gen af Menighedsråd Susanne Møller og biskop Marianne Gaarden. Senere på eftermiddagen vil vi sam-

men med domorganist, Vibeke Vanggaard synge nogle af de nye salmer fra 100 Salmer i Domkirken. En 

gruppe entusiastiske præster har påtaget sig opgaven at stå for en revy efter middagen onsdag aften. 

På stævnets anden dag tager Ole Brinth, rektor på Sjællands Kirkemusikskole os med til ”Fremtidens kir-

kemusik”. Hvad er kirkemusikkens rolle i fremtidens folkekirke? Stævnets sidste session består af work-

shops, hvor alle deltagere kan vælge sig på én. Valget står mellem ”Fællesskabet i fremtidens gudstjene-

ste” ved sognepræst Andreas Rasmussen, Apostelkirken, Vesterbro sogn, Kbh.; ”Pak gudstjenesten ud. 

Meningen med gudstjenesten” ved sognepræst Line Hage Nielsen. ”Fremtidens kirkegårde” ved NN og 

”Fremtiden og kirkebygningerne. Hvad gør vi med de kirker, der kun er i brug lejlighedsvis?” ved teologisk 

konsulent i Lolland-Falsters stift Karen Marie Leth-Nissen. Stævnet slutter torsdag kl. 15. Såfremt man 

ikke ønsker at deltage i festmiddagen med revy eller overnatte på Hotel Maribo Søpark, meldes afbud til 

LFstift@km.dk senest den 1. august.  

http://www.lfstift.dk/velkommen-til-lolland-falsters-stift/kommende-gudstjenester
mailto:LFstift@km.dk


OK-konflikt i folkekirken 

I skrivende stund forhandles der i forligsinstitutionen mellem parterne på det statslige område, og forhå-

bentlig findes en konstruktiv løsning, så den varslede strejke/lockout, der også rammer folkekirken, afly-

ses. Forligskvinde Mette Christensen udskød onsdag den 28. marts 2018 konflikten. Det betyder, at der 

tidligst kan udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april. Forligskvinden kan dog i løbet af de to 

uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet 

på femtedagen efter erklæringen.  

Skulle en konflikt bryde ud, har Kirkeministeriet oplyst, at Moderniseringsstyrelsen accepter, at provster 

og biskop forestår konfirmationer, der skulle være varetaget af en overenskomst ansat sognepræst. Såle-

des kan alle konfirmationer i stiftet gennemføres på det planlagte tidspunkt om end det ikke er af den 

præst, de unge mennesker har gået til konfirmationsforberedelse ved. Der er imidlertid mange bekym-

ringer, der ikke bliver til noget. Så forhåbentlig har alle bekymringerne været spildte kræfter, så vi efter 

påskens livgivende opstandelse kan fokusere på og glædes over kirkes liv. 

Hermed ønsker jeg alle en rigtig glædelig påske. 

Venlig hilsen 

 

Marianne Gaarden 

biskop  



Filosofiske saloner fra FUV med Birgitte Kragh Engholm og Lars Sandbeck. Onsdag 18. april 2018 kl. 10-

15. Målgruppe: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige 

undervisere. Kursussted: Konfirmandstuen ved præstegården, Vestergade 6, 4990 Sakskøbing. Tilmel-

ding: Senest den 9. april 2018 til sognepræst Kasper Høyer, email: KMH@km.dk. 

”Supervision – efteruddannelse til præster” med Marianne Telling  fra Skovshoved 
kirke v/ Anne Birgitte Reiter. 19. september 2018 – maj 2019 (8 gange). Målgrup-
pe: Stiftets præster. Kursussted: Hellig Kors kirkes lokaler, Bispegade 12, Nykøbing 
Falster.  
Tilmelding: Til domprovst Anne Birgitte Reiter, email: ABRE@km.dk — senest 1. 
juni 2018. 

Efteruddannelseskurser for præster i de kommende måneder 

Kriterier for kursusdeltagelse uden for stiftet  

Præster, der søger om kurser, efteruddannelse eller rejser, der ikke udbydes i FUV-regi, bedes redegøre 

for formålet med kurset/efteruddannelsen/rejsen, og på hvilken måde det kommer sogn, provsti eller 

stift til gode.  

Stiftspræstestævne på Hotel Maribo Søpark den 29. august - 30. august  

Med venlig hilsen 

Stiftsadministrationen og biskop 


