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”Som forårssolen morgenrød” 
N.F.S. Grundtvig 1846. Den danske Salmebog nr. 324

Foto: Ronald Risvig

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!

Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.
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SÅ VÆLDIGT DET MØDTE

Så vældigt det mødte
os først i vor dåb,
det ord, der genfødte
til levende håb,
det ord om den morgen,
der underfuldt kom
og svarede sorgen:
»Se, graven er tom!«

Så venligt det lyder,
det kærligheds ord,
der broderligt byder
os plads ved sit bord,
hvor frit han os giver
sit legem og blod
og håbet opliver,
som selv han opstod.

Ja, døde skal høre
Guds levende ord;
hans Ånd vil dem røre,
så lydigt de tror.
Og lovsang vil stige
med tak fra de små,
som arv i Guds rige
med Jesus skal få.

K.L. Aastrup 1962
Mel.: Stralsund 1665



”AT HOLDE AF – HOLDE VED OG HOLDE UD”

Overskriften her er en almen menneskelig tankegang af, hvad der  
udtrykkes i Kærlighedens Højsang i Det Nye Testamente 1. Korinther-
brev kapitel 13. 
Det er her Paulus skriver, at uden kærlighed er vi intet. For kærlig- 
heden er tålmodig, mild og uden misundelse. Kærligheden søger ikke 
sit eget. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Og brevet til  
Kortintherne slutter med ordene: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, 
disse tre. Men størst af dem er kærligheden.” Den kærlighed der tales 
om, er Guds kærlighed, den som vi kender gennem Jesus Kristus. Det 
er den kærlighed der kom til vort jordiske liv julenat og tog bolig og  
levede blandt vi mennesker. Det er den kærlighed der holder af os, 
som vi er og holder ved os trods vore svigt overfor vor næste og Gud. 
Det er den kærlighed der holder ud trods forrådelse, svigt, tortur, 
pine, korsfæstelse og død. Det er den kærlighed der går ind i og ned  
i det mørkeste mørke. Det gør Kærligheden, som hedder er Kristus, 
for at følge os på vej gennem vort livs mørke, hvordan det end må  
vise sig. Så også vi kan erfarer, at døden overvindes, der hvor vi holder 
af livet og vort næste, som det nu former sig og viser sig for os. Det  
er her vi erfarer, at lyset skinner for os midt i mørket når vi holder 
ved og holder os til kærligheden, trods trængsler. Og opstandelsens  
glæde kommer til den der holder ud og tør tro og håbe i tillid til, at  
Gud kalder os ud af mørket til et liv i frodighed. Den frodighed der 
kommer med påskens budskab om, at graven er tom og døden en 
gang for alle er overvundet. Det er den glæde der bobler i vore hjerter 
og lyser i vore øjne og som springer ud i naturens pragt. Det er her, 
hvor alt grønnes, spirer, gror og bliver til glæde og gavn. Det gør kær-
ligheden for at vise, at livets og lysets Gud, brænder alt dødt og gør 
livet nyt midt i blandt os. 
Og i 1. Peters Brev hører vi ordene, som lyder ved enhver dåb og be-
gravelse og som K.L Aastrup har skrevet en salme over. Det er: ”Så 
vældigt det mødte” (DDS nr. 400 se bagsiden). Ordene der lyder er: 
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barm- 
hjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstan- 
delse fra de døde”. Det er den kærlighed der kommer til os ”Som for-
årssolen morgenrød”. Glædelig Påske.  

KÆRE ALLE

Ugle Herreds Danske Menigheder, Tarp, Jaruplund og Vanderup I øn-
skes med denne hilsen alle en glædelig påske. Som det kan læses i 
kirkebladet afholdes der gudstjenester, hvor vi overholder de gælden-
de regler for at mødes i disse tider. Det betyder der ikke kan være 
fællesspisning Skærtorsdag efter gudstjenesten klokken 17.00 i Tarp 
Kirke og heller ikke Sønderjysk Kaffebord efter Gudstjenesten Påske- 
dag klokken 14.00, der også er i Tarp, som vi ellers håbede. Men guds-
tjeneste holdes der, med mindre der kommer et direkte forbud fra 
regeringen. På samme måde med Langfredag og Bededags Guds- 
tjeneste, som det er beskrevet i kirkebladet for marts-maj. Og ligeså 
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, dog er det ikke sikkert vi efterføl- 
gende kan få grill pølser mv. i haven, hvilket vi vil vide når dagen 
nærmer sig. Prædikenerne kan almindeligvis læses på vores hjemme- 
side, men de kan ikke blive lagt op i påsken. Ønsker du derfor præ- 
diken tilsendt, skriv da til undertegnede på risvig@kirken.de
Se i kirkebladet marts-maj på side 6, hvad du skal gøre. Og følg en-
delig med på Ugle Herreds hjemmeside og i Flensborg Avis her- 
under i tillægget KONTAKT.

”ORD AT GÅ PÅ”

Skærtorsdags gudstjeneste omhandler naturligvis Jesus indstiftelse 
af nadveren. Det er her, hvor vi for altid får ord at gå på – de ord der 
holder os fast på fællesskabet med Kærligheden selv og med vort 
medmennesket. ”Ord at gå på” er også overskriften på et nyt tiltag, 
som SSF, Flensborg Amt og Ugle Herreds Danske Menigheder i fæl-
lesskab har udarbejdet. For fremtiden vil der ved indkørslen til Tarp 
Danske Kirke være en postkasse, med en folder der giver inspiration 
til vandreture i området ved Treene og skovene. Den første folder har  
temaet ”Livstydning og Livslandskab” og ”Natur-Bingo” for børn. 
Hvad det nærmere er kan opleves ved gudstjenesten Skærtorsdag. 
Du kan også se folderen på Ugle Herreds og SSFs hjemmesider. Og 
du kan komme og tage en folder og begive dig ud i livets og naturens 
landskab med ”Ord at gå på”.


