Påskeblomst,! hvad vil du her?
Mel.: Carl Nielsen 1910
1
Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
2
Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.
3
Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?
4
Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

5
Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
6
Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
N. F. S. Grundtvig 1817

Påskeblomst! Hvad vil du her?
Salmen er dannet af nogle vers, som er lidt
ændrede fra indlednings- og afslutningsdigtet i
det dramatiske optrin ”Påskeliljen”, der ofte er
blevet opført påskelørdag på Det kongelige
Teater. Hos Holberg (”Hexeri og blind Alarm”) var
”påskelilje” et øgenavn til en enfoldig eller
forelsket person; Jens Baggesen, som Grundtvig
på denne tid støtte i fejden mod A.
Oehlenschläger, kaldtes spottende ”Jens
Påskelilje”. Det er ikke narcisserne med deres
stolte trompeter, som en moderne havekunst har
skaffet vore dages påske, men den gammeldags,
fyldte, lidt pjuskede ”bondeblomst”, som
Grundtvig tænker på ”som et sindbillede på ham
selv”, den foragtede skribent, der dog af Gud var
kaldet til at øve åndelig stordåd. Men naturligvis
kunne man ikke bebyrde salmebogen med en
sådan digterisk selvpræsentation, en slags

”pendant" til H. C. Andersens ”den grimme
ælling”.
Og i relation til dette har Grundtvig også tænkt på
tidens rationalisme, der fornægtede den
gammeldags tro på påskeunderet, som nu kun
hørte hjemme ude på bondelandet. Men han selv
véd hvad denne blomst, der springer ud før
vinteren er omme, bebuder og betyder.
Vers. 1. Skær – renhed. Udtrykket hentyder til den
gule farve. Hvem er du velkommen gave?
- Hvem er du (ringeagtede bondeblomst) en
velkommen gave.
Vers 2. Blomsterstade – blomsterbed.
Vers 3. Tant – bedrag – Begyndelsen af verset er
bygget over opstandelseskapitlet hos Paulus, 1.
Kor. 15.13. f. . Verset viderefører tanken fra 1.
Kor. 15.13. f. Som ordet går – som rygtet siger.
Gule lagen – liglagenet.
Vers 4. Verset viderefører tanken fra 1. Kor. 15.13
f. Vrå – i gravens skjulte snæverhed.
Vil ej vokset underfuld – hvis ikke de døde kan
opstå, så kan heller vokset (menneskets døde
krop) på underfuld måde smeltes om og støbes til
lys, som kan sættes på gravene. I dette poetiske
billede fastholdes bekendelsen af troen på
”kødets opstandelse”.

Vers 5. Påskeblomst! En dråbe stærk drak jeg af
dit gule bæger - association til nadveren, hvor
”den korsfæstede og opstandne Herre har givet sit
hellige legeme og blod, hvormed han har gjort
fyldest for al synd, han styrke og opholde os
derved i en sand tro til det evige liv”.
Vederkvæger – forfrisker og stiller tørsten.
Vers 6. Pant – løfte. Segl og sværd og skjold –
hentydning til gravvagten foran Jesu grav (Matt.
27.66). Kæk og bold – modig og uforfærdet. Avner
kun – de forgængelige, unyttige blade uden om
kornets kerner, som fejes ud og går til. Her tænkes
på Pilatus’ foranstaltninger for at holde den døde
Jesus bag gravens dør. Han, som svor os bod for
vånde – Gud som lovede trøst og oprejsning for al
smerte.
Grundtvigs Påskeblomst beskriver både som
salme og digt på alle måder påskens budskab og
aktualitet og har et anliggende. Og i 1910
komponerede Carl Nielsen sin melodi til salmen.
N.F.S. Grundtvig (1783 – 1872). Carl Nielsen.
(1865-1931)
God påske!
Ingrid Gadager Jørgensen

Torsdag den 26.februar var der komsammen i Samlingshuset i Nylars.
Menighedsrådet inviterede på kaffe og kringle. Underholdningen denne aften stod Lars Christiansen for kendt fra bl a ASG-revyerne. Det blev en dejlig aften, med sange og fortællinger på syngende bornholmsk.
Dejligt at vi stadig kan samle folk til vores arrangementer!

Årets konfirmander:
(navne offentliggøres senere)

Fastelavn i Vestermarie
Børnegudstjenesten den 15. februar 2015 blev godt besøgt med over 30 deltagere.
I anledning af fastelavn måtte børn og voksne komme udklædte, og efter gudstjenesten var der kirkefrokost
på skolen og tøndeslagning for børnene.
Et nyt tiltag, som forhåbentlig bliver en årlig tradition!

Arrangementsoversigt
Skærtorsdag er der gudstjeneste i Nylars Kirke kl. 17.00.
Bagefter er der fællesspisning med lammesteg i Samlingshuset for de som er interesserede.
Pris 75.00kr, menighedsrådet er vært ved en kop kaffe. Tilmelding til Jens Georg Hansen inden 27-3 på tlf. 20219173.
Påskedag medvirker Nylars koret ved gudstjenesten kl. 10.30 i Nylars Kirke.
Efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset.
Søndag den 10. maj er der menighedsmøde i Vestermarie efter gudstjenesten.
Sted: Fritidskælderen. Der serveres en let frokost.
Onsdag den 17-6 afholder menighedsrådet i Nylars den årlige udflugt for ældre i sognet,
med ledsager, som er fyldt 60 år. Nærmere i næste kirkeblad.

Kirkebladet skal uddeles til alle i både Vestermarie og Nylars sogne. Uanset man siger "nej tak" til
reklamer. Hvis man ikke modtager bladet, må man gerne henvende sig til Bornholms Tidende.

Kirkebogsførende sognepræst – barselsorlov
fra 1. november.
Lisbeth Ravn Bolin
Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne
Sognepræst Ingrid Gadager Jørgensen
(barselsvikar)
Telefon: 56 99 90 03
Kontakt sognepræsten hvis man ønsker besøg.
Er en stor del af tiden på præstekontoret,
Vestermarievej 41.

Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf: 56 99 94 10
vestermarie.kirkegaard@mail.dk
Kirkernes hjemmesider:
www.nylarskirke.dk
www.vestermariekirke.dk

Nylars menighedsråd
Formand Ellen Andersen, tlf. 23 98 68 44 –
ellen.nylars@gmail.com
Vestermarie menighedsråd
Formand Arne V. Hansen, tlf. 56 99 93 69 / 61 75
24 93

GUDSTJENESTELISTE
Dato
2. april
3. april
5. april
6. april
12.april
19. april
26. april
1. maj
3. maj
10. maj
14. maj
17. maj
24. maj
25. maj
31. maj

Graver Nylars
Svend Grenaa, Kirkevej 10k,
Nylars, 3720 Åkirkeby
Tlf. 56 97 28 13 / 40 42 59 14

Vestermarie

Nylars

10,30 INGJ
Kirkekaffe
9,00 INGJ
9.00 INGJ
Ingen
9.00 HRN
9,00 INGJ
10,30 INGJ
10,30 INGJ
Konfirmation
9,00 INGJ
10,30 INGJ
Kirkekaffe
Ingen

17,00 INGJ

Søndags
navn
Skærtorsdag

10,30 INGJ
10.30 INGJ
10,30 INGJ
10.30 BF
10,30 INGJ
9,00 INGJ
Ingen

Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1.s. e. påske
2.s.e. påske
3.s.e. påske
Bededag

10,30 INGJ
9,00 INGJ

4.s.e.påske
5.s.e.påske

10,30
Konfirmation
10,30 INGJ
9,00 INGJ
9,00 INGJ
10,30 INGJ
10,30 fælles
10,30 fælles
Almindingen
Almindingen
9,00 ISH
10,30 ISH
INGJ = Ingrid Gadager Jørgensen
HRN=Henriette Ry Nielsen
BF=Birgit Friis
ISH=Ib Skotte Henriksen

Kristi
Himmelfart
6.s.e.påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis

Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag kl. 16.4518.15.

Sanglærkerne
I Vestermarie kirke øver vores kor
Sanglærkerne hver mandag kl. 17.
Ønsker man at deltage, kan man kontakte
korleder Else Kofoed på tlf. 56 99 00 05.

KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Benyttelse er gratis.
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen.

KFUM og KFUK
I Fritidskælderen på Vestermarie skole.
MOK hver tordag
Kl. 15.00 – 16.30
For børn i 0. – 4. kl.
Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05. kofoed_aavang@mail.tele.dk

