
 

Påskelørdag 

Der sker ikke noget i Jerusalem  -  alle er i chok.  

I Sparkær kirke sker der heller ikke noget. 

 

Påskedag 

Nogle af Jesu kvindelige 

disciple går ud til graven for 

at se til den døde. De 

opdager til deres skræk og 

forbløffelse, at han er borte. 

Der er en engel ved graven, 

der forsøger at berolige dem. 

Englen fortæller, at han er 

opstået. 

Højmesse i Sparkær kirke d. 20. 

april kl. 10.30.   Efter 

gudstjenesten er der 

kirkekaffe og påskeæg i 

våbenhuset.   

 

 

 

 

”Påsken”  
Hvad mon der sker? 
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Langfredag 
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”Påsken” – en dramaserie 
udspiller sig i Jerusalem og Sparkær Kirke. 

 

Palmesøndag 

Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver hyldet af 

menneskemængden, der fryder sig over, at ’en af deres egne’ 

endelig skal være konge og have magten. 

Hele familien inviteres til at fejre påske i Sparkær kirke palmesøndag 

d. 13. april. Vi begynder kl. 14.00 med påskeløbs-gudstjenesten i og 

omkring kirken. (Husk varmt tøj). 

Bagefter går vi over i 

konfirmandstuen på 

Præstebakken 9, hvor der 

vil være påskeværksted 

med mulighed for bl.a. at 

klippe gækkebreve og 

påskepynt, lave 

påskechokolade, løbe æggeløb og meget mere. Særligt inviterede er 

de børn, som har dåbsjubilæum i år (døbt i 2009), men alle er 

naturligvis velkomne.  

 

Skærtorsdag 

Jesus spiser det, der bliver hans sidste festmåltid med disciplene. 

Judas smutter ud under måltidet i et hemmeligt ærinde. Peter 

lover højt og helligt aldrig at fornægte Jesus. 

Højmesse med nadver i Sparkær kirke d. 17. april kl. 10.30 

 

 

 

Langfredag 

Det bliver den længste dag i Jesu liv. Han tages til fange og 

piskes, bliver iført kappe og tornekrone og stilles for folkets 

domstol. Nu har tonen fået en anden lyd end den dag han red ind 

i byen. Jesus ved, hvad der venter ham, men havde ikke 

forestillet sig, at det skulle blive så pinefuldt og råber i nød til sin 

far. Én af hans hemmelige beundrere begraver ham i en hule og 

vælter en stor sten for indgangen. 

Påskens 7 læsninger danner rammen om 

gudstjenesten langfredag d. 18. april kl. 10.30 i 

Sparkær kirke. Gudstjenesten vil veksle mellem 

musik, sang og læsning af påskeberetningen – 

en lille fin og stemningsfyldt gudstjeneste. 


