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Efter påske
Vi har lige fejret påske. Jesu opstandelse fra de døde.
Livets sejr over døden.
Opstandelsen har stort set altid været til diskussion.
For kan det virkelig passe, har man spurgt, og spørger
man stadig, at et dødt legeme kan rejse sig af graven,
som evangelierne hævder. Strider det ikke fuldstændig – ikke bare mod sund fornuft, men mod enhver
form for logisk og naturvidenskabelig tænkning?
Men at stille den slags spørgsmål svarer til at spørge,
hvad der er højst: Rundetårn eller et tordenbrag? Det
er at blande to verdener sammen, den religiøse og
den naturvidenskabelige, som hverken kan eller skal
forenes.
En professor i astrofysik ved Niels Bohr-instituttet
i København, Johan Uldall Fynbo, sagde engang i
et interview i Kristeligt Dagblad: ”Religionen giver
mennesket mulighed for at sætte ord på fænomener,
som det videnskabelige vokabular ikke kan rumme.
Og så længe de to sprog (videnskabens og religionens)
holdes adskilt, er det helt uproblematisk at være troende og samtid beskæftige sig med videnskab. Det er
den moderne religionskritik, der desværre mangler
forståelse for den sproglige forskel”, siger astrofysikeren. Og fortsætter: ”Med naturvidenskaben kan vi
søge forklaringer og forståelse for, hvordan tingene
hænger sammen og udvikler sig. Men med religionen kan vi søge forståelse for nogle mere værdi- og
meningsbetonede dele af det menneskelige liv: Det
gode, det onde, det hæslige og det vidunderlige.
Livet og døden. Det er to forskellige dimensioner af
eksistensen, men ikke dimensioner, der udelukker
hinanden. For mig ville det være at afskære dele af
virkeligheden, hvis jeg skulle lægge troen fra mig.
Den gør tilværelsen mere komplet.”
Når vi taler om de dødes opstandelse, taler vi om
noget, som vi ikke kan forstå eller bevise. Vi befinder
os i et område af tilværelsen, hvor vores almindelige
erfaringer eller fornuft ikke slår til. Og det er ikke
biologi, astrofysik eller anden naturvidenskab, der
giver forklaringerne eller svarene her. Opstandelsen
handler alene om tro og tillid. Fornuften begriber
verden, religionen forholder sig til det ubegribelige.
Og sådan er det jo med det liv, vi lever. Det vigtigste,
når det drejer sig om at finde en mening med det, har
ikke noget med viden og beviser at gøre. Hvad der gør
livet godt og betydningsfuldt, er sjældent noget, der
kan måles og vejes og gøres op som bevislige kendsgerninger.
Prøv at tænke på kærligheden. Den er ikke afhængig
af sikker viden og beviser; enhver der vil begynde at
kræve beviser på det område, kan være sikker på at
tage livet af den, for kærligheden udspiller sig altid og
alene i tro og tillid. Kærligheden kan vi ikke beherske
med forstanden, og alligevel vil ingen vel påstå, at
kærligheden enten ikke findes, eller i det mindste er
helt er uden betydning og skal henvises til afdelingen
for gammel overtro.
På samme måde må det være med opstandelsen. Vi
kan ikke bevise den eller dokumentere den, men
vi kan tro på den. Og gør vi det, lukker det op for
muligheden for, at opstandelsen kaster sit lys og sin
betydning på os og vores liv. Sådan er det altid, når
vi har med kristendommen at gøre: Så må vi lytte
efter, hvad det, vi hører og læser betyder, og ikke så
meget, om det nu også lader sig forene med naturvidenskaben.
Opstandelse handler blandt andet om at håbe – også

der, hvor alt håb, hvor al logik og al fornuft ellers er
ude. Håbet bygger alene på den tro, der virker og er
sand i kraft af sig selv. Vi tror jo ikke, fordi vi kan
dokumentere noget, men fordi vi erfarer og mærker
det, vi tror på, som meningsfuldt og sandt for os. Som
i et af brevene i Det nye Testamente: ”Tro er fast tillid
til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke
ses.” At noget overgår forstanden, er derfor ikke det
samme som, at det ikke er virkeligt.
Stig Skat Andersen

Koncert med
Michala Petri
og Lars Hannibal

Gudstjenester i Egtved kirke
8. april
15. april
22. april
27. april
28. april
29. april
6. maj
10. maj
13. maj
20. maj
21. maj

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 9.30 og 11.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 11.00

1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
Lørdag		
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Krist himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag

Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Katrine Papsø
Egelandvej 10,
Øster Starup
Tlf. 75 55 31 66
Email: kpa@km.dk
Organist:
Anna Kathrine Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 20 99 83 37
Kirkesangere:
Oluf Nyborg
Præstevænget 10
Tlf. 30 27 40 41

Korkoncert i kirken

Konfirmation
Konfirmation

Katrine Papsø
Katrine Papsø
Skyttehushaven

Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester,
sognemøder, koncerter m.v.
Kirkebilen bestilles på tlf. 75 55 18 62.

Egtved Sogn

Mandag den 9. april kl. 19.00 i kirken.
Petri/Hannibal Duo spiller et program som er:
Smukt, virtuost, ”barokt”, humoristisk, seriøst, uhøjtideligt, gammelt, nyt, tysk, italiensk, argentinsk,
dansk, norsk og måske kinesisk.
Der spilles værker af bl.a. Bach, Händel, Piazzolla,
Grieg, Carl Nielsen, Hannibal og Petri.
Læs mere på kirkens hjemmeside
www.egtvedkirke.dk
Fri entré

Katrine Papsø

Mette Gustavsen
Gummesmarksvej 11
6740 Bramming
Tlf. 91 55 91 16
Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Rosenhaven 25
Tlf. 28 60 57 72
Kasserer:
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, Bølling
Tlf. 20 91 99 20
Kirkegårdsleder:
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2
Tlf. 75 55 23 17
www.egtvedkirke.dk

Aftentur i Egtved skov

Torsdag den 17. maj kl. 18.30
Vi mødes på kirkens parkeringsplads, fylder bilerne og
kører i skoven. Skovfoged Thomas Vallentin deltager i
skovturen og fortæller undervejs. Medbring selv kaffe/
the, menighedsrådet sørger for kagen.

Anden pinsedag

Tirsdag den 1. maj kl. 19.00
Bække kirkes kor og Egtved kirkes kor giver koncert
i Egtved kirke.
Efter koncerten serveres kaffe og kage i våbenhuset.
Fri entré

Anden pinsedag, mandag den 21. maj, er der igen
friluftsgudstjeneste i Vejle kl. 11.00. Som tidligere år
finder gudstjenesten sted i Skyttehushaven, Tirsbæk
Strandvej 2. Efter gudstjenesten vil der være mulighed
for at nyde sin medbragte mad i haven. Medbring
gerne siddeunderlag. Skyttehuset og isboden er i
øvrigt åben.

