Tostrup – Roum kirker

Søndag d. 10. april, 5. s. i fasten

sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad
det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Luk 1,26-38

(Mariæ bebudelses dag)
Gudstjeneste i Roum kirke kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30

Arrangementer:

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns

Langfredag d. 22. april
”De 7 korsord”

Læsninger og salmer:

Langfredag afholdes musikgudstjeneste i
Tostrup kirke kl. 19.30. Kirkeuglerne gennemgår det dramatiske forløb gennem læsning af tekster fra Jesu lidelseshistorie ledsaget af sang og musik fra kor, solister og
rytmiske musikere.

 Esajas 7,10-14
 1 Joh 1,1-3
 Luk 1,26-38
 71 Nu kom der bud fra englekor…
 69 Du fødtes på jord…
 201 Det hellige kors…
=======================
 481 Løgnens fader vi forsager…
 117 En rose så jeg skyde…

NÆSTE UGES GUDSTJENESTE
Palmesøndag
søndag d. 17. april
Tostrup kl. 9.00
Roum kl. 10.30
v. sognepræst Robert Ryholt.

Salmerne kan med melodier findes på
www.dendanskesalmebogonline.dk
Magi, Monstre og Mirakler

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned,
blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var
forlovet med en mand, som hed Josef og var af
Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen
kom ind til hende og hilste hende med ordene:
»Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad
denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til
hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde
en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han
skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og
Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig
tid, og der skal ikke være ende på hans rige.«
Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til?
Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.«
Englen svarede hende: »Helligånden skal komme
over dig, og den Højestes kraft skal overskygge
dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også
kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom.
Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er
i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da

Bibliana #1/2011 beskæftiger sig med engle. Der
sættes nemlig fokus på det fantastiske i Bibelen.
Det seneste nummer af Danmarks eneste
populærvidenskabelige tidsskrift om Bibelen, Bibliana, handler om religion og fantasy
Af Christian Holmgaard
”Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, og en af
Guds engle steg ned fra himlen, gik hen og rullede stenen fra graven og satte sig på den. Englen
glimtede som lyn, og dens tøj var hvidt som
sne.” Sådan fortælles der om begivenhederne
påskemorgen i Mattæus-evangeliet. Jesus er stå-
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et op fra de døde og englen ruller stenen fra graven.
Bibelen er fuld af fantastiske beretninger. Der er
kæmper, engle, magikere og folk der bliver opvakt fra de døde. Det samme er gældende for
mange af nutidens populære bøger og film, som
eksempelvis Harry Potter, Det Gyldne Kompas eller Twilight-filmene om vampyrer. Bibliana vil
gerne pege på forbindelsen mellem nutidens fantasy og Bibelens fantastiske fortællinger.
”Fantasy er jo virkelig oppe i tiden - der udkommer film og bøger om vampyrer og spøgelser og
troldmænd som aldrig før, så det er helt tydeligt
noget, der vækker bred interesse,” siger ansvarshavende redaktør på Bibliana, Anne Katrine
Gudme.
Det nye nummer af Bibliana sætter fokus på,
hvordan det fantastiske bruges i Bibelen og giver
bud på, hvordan det kan forstås. Udgivelsen peger på at en forståelse af monstre og mirakler i
Bibelen kan hjælpe med at åbne teksterne op.
”Hvis vi læser og forstår disse tekster som det de
er, en form for fantasy litteratur, så vil de helt
sikkert give meget bedre mening på mange områder,” siger Anne Katrine Gudme.
Forholdet mellem fantasy og religion og fantasy
udforskes også og der trækkes linjer til fantasygenren i bøger og film, hvor de bibelske referencer ikke er svære at få øje på.
Torsdag d. 7. april kl.16 er der releaseparty i anledningen af udgivelsen i Kældercafeen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44, hvor Geert
Hallbäck og Mette Birkedal Bruun vil holde foredrag.
Kilde: Bibelselskabet
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