
Der er ingen tvivl om, at Påsken er helt central i kristendommen. De få dage i slutnin-
gen af Jesu liv som menneske på jorden fylder op mod halvdelen af evangeliernes 
skildring af Jesu liv, og Jesus henviser tidligt i beretningen til det, der skal ske: 
Vi går op til Jerusalem, og dér skal det gå sådan og sådan...
Og Påsken er meget konkret. Her er en folkelig begivenhed, der fejres, og der er et 
handlingsforløb, det er let at gengive dag for dag.

Alligevel er Påsken gådefuld og fører os langt ud over vore grænser!

Påsketroen er dér, det hele begynder for disciplene. Den tomme grav og mødet med 
den opstandne. Uden dette var de gået hjem og havde slukket og lukket, og der ville 
næppe være blevet nedskrevet så meget som én side om Jesus fra Nazareth.
Men det er også der, Langfredag og Påskemorgen, vi bliver udfordret for alvor. For 
hvorfor skulle han dø? Hvad skulle det gøre godt for? Var det nederlag og fiasko, eller 
var det en guddommelig plan?
Og hvordan skal vi forstå opstandelsen? Han spiser med dem efter sin opstandelse, 
men han går også gennem lukkede døre…

Der er ingen tvivl om, at Påsken er helt central i kristendommen. Og den er gådefuld 
og svær at forstå. Men der er også noget på spil som ingen andre steder. Vi følger 
kærligheden helt der ud, hvor den ofrer sig og sætter livet til. Og den død, vi kender, 
bliver udfordret og besejret af Livets Herre.

Glædelig Påske!      ap 
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PÅSKE – SUCCES ELLER FIASKO? 



  Borbjerg     Hogager 
31.03.19  9.00 MS Se Borbjerg
07.04.19 10.30 AP Se Borbjerg
14.04.19 Se Hogager 10.30 AP – Palmesøndag *
18.04.19 Se Hogager 17.00 AP – Skærtorsdag *
19.04.19 10.30 AP – Langfredag * Se Borbjerg
21.04.19 10.30 AP – Påskedag *  Se Borbjerg
22.04.19 Se Hogager 10.30 AP – 2. Påskedag *
28.04.19 9.00 MS Se Borbjerg
05.05.19 Se Hogager 10.30 AP
12.05.19 10.30 AP 9.00 AP
17.05.19 9.00 og 10.45 AP Konfirmation Se Borbjerg
19.05.19 Se Hogager 10.00 AP – Konfirmation
26.05.19 9.00 AP 10.30 AP
30.05.19 10.30 AP  - Friluftsgudstjeneste i Præstegårdsparken
* se nærmere omtale. MS er Marianne Sørensen, Mejrup

GUDSTJENESTER

Det er et intenst forløb, vi inviteres med til 
i Påsken i kirkerne. Fra dybeste sorg til 
største glæde…

Palmesøndag hører vi om Jesu kongelige 
indtog i Jerusalem, og folk jubler. 

Skærtorsdag er det Jesu måltid med 
disciplene, der sætter dagsordenen. 
Efter gudstjenesten kl. 17 i Hogager er der 
påskemåltid i Hogager Fælleshus.

Langfredag er den dag, Jesus blev slået 
ihjel. Her er alteret i Borbjerg kirke tomt, 
altertavlen er dækket til, og der vises 
billeder undervejs i gudstjenesten.
 
Påskedag og 2. Påskedag er opstandel-
sens fest. Den største fest i kirkeåret, er der 
mange, der mener.

OMTALER

Påsken i kirkerne

I påskeugen bliver der rullet en lang 
løber ud midtergangen i Borbjerg 
kirke. Kig forbi og gå på opdagelse 
i påskefortællingen.



MØDER M.V.

Mindelegat – ansøgning
Pastor P. B. Kristiansen og hustrus mindelegat kan søges nu med  
ansøgningsfrist 23. april 2019 kl. 12.00 til sognepræsten.
Legatet er på 2x10.000 kr. og tildeles som studie- eller rejselegat. Forudsætningen 
for at søge legatet er, at ansøgeren er medlem af folkekirken. Legatet skal bruges 
til uddannelse (boglig eller praktisk), og ansøgere skal være et par år henne i ud-
dannelsen. Hele ordlyden kan læses på kirkernes hjemmeside. 

Menighedsrådene:
23. april kl. 16.30:  
Borbjerg Menighedsråd i Kirkehuset.
7. maj kl. 18.00:  
Hogager Menighedsråd i det nyt graverkontor.

Foredragsforeningen
11. april kl. 19.30:  
Lis Nielsen fra St. Hessel for-
tæller om opholdet i Uganda. 

Påskemåltid 
Efter gudstjenesten 18/4 kl. 17 
i Hogager kirke indbydes alle til et festligt og 
velsmagende påskemåltid i Hogager Fælles-
hus. Menu: Vælg stegt lam eller kylling med 
tilbehør og dessert. Pris: voksne, 75 kr., børn 
4-13 år, 30 kr. Drikkevarer kan købes.
Bemærk venligst rettidig tilmelding  
med valg af menu senest 11. april på  
tlf./SMS 23307057 (Edith), apet@km.dk eller 
tlf./SMS 23981034 (Asger).

Resultat af indsamlingDer er sendt 5630,50 kr til Fol-kekirkens Nødhjælps sogneind-samling. Tak for hjælpen til jer, der tog godt imod indsamlerne; til jer, der var ude at samle ind, og til jer, der havde lavet frokost!



Bemærk: Sidste frist for indlevering af stof til næste nr. er 
8. april  til sognepræsten.

Bladudvalg/P.R.
Asger Petersen (ansv.), Edith Sørensen og Claus Gjedsig.

Adresser 

Sognepræst:
Asger Petersen 
Naltoftevej 3, Borbjerg
Tlf. 97 46 10 30 
Træffes ikke mandag
apet@km.dk 

Præstesekretær: 
Britta Sunesen, blsu@km.dk  
Tlf. 20 28 35 13

Organist:
Dagmar Bjerregaard, 
Tlf. 28 73 95 36

Borbjerg Kirke
Graverkontoret: 
Bukdalvej 4, Borbjerg 
Tlf. 29 47 23 26
bbkg@pc.dk 

Graver: Peder Kjær Laustsen 
Skivevej 187, Hvam Kroby

Formand for Menighedsrådet: 
Frits Rønn 
Hajslundvej 10, Borbjerg
Tlf. 25 59 76 21

Kirkeværge: 
Stinne Christensen 
Søbakken 4, Borbjerg 
Tlf. 60 13 72 36

Hogager Kirke
Graverkontoret:
Langgade 65, Hogager
Tlf. 24 87 47 58
Graver.hogager@outlook.dk

Graver: Tove Serup 
Nr. Sahlvej 6, Sahl, Vinderup

Formand for menighedsrådet:
Poul Anton Meldgaard
Langgade 100, Hogager 
Tlf. 97 46 84 71

Kirkeværge:
Michael Wang Pedersen  
Brunbjergvej 2, Hogager
Tlf. 21 75 84 71

www.borbjerg-hogager-kirker.dk
Her findes programmer og omtaler, adresser,  
vejledninger, kirkernes historie, gamle kirkeblade, refera-
ter fra menighedsrådsmøder osv. osv. 

www.dendanskesalmebogonline.dk 
- find salmer og hør melodierne.

www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm 
- bibelen online.

www.folkekirken.dk 
- folkekirkens officielle hjemmeside med nyheder.

www.km.dk 
- kirkeministeriet med informationer og søgemuligheder.

www.personregistrering.dk 
- find navneloven, statistik, blanketter m.v.

Friluftsgudstjeneste i  
Præstegårdsparken 30. maj kl. 10.30 

SÆT KRYDS!


