Påskeugen og påskedugen i Selde kirke.
Kære konfirmander i Selde, Åsted, Junget og Thorum
I Selde kirke ligger nu en: Påske-dug. Her
kan du gå selv gennem påsken.
I påsken red Jesus ind i Jerusalem, spiste
påskemåltid med sine venner. Dagen efter
blev han korsfæstet. Er det hele slut?
Begivenhederne har efterladt sig ´spor´ på
påskedugen.
Vi går på vejen efter begivenhederne. Vi ser
på dugen spor af, hvad der er sket. Vi skal
selv tænke over: hvad mon der er sket her?
Gå en tur på dugen og tænk over hvad du
ser. Nogle steder er det meget overraskende.
Somme tider er der et sted, hvor du ligesom
selv er med!
Hvad synes du mon er det mest spændende?
Gå turen alene eller sammen med dine forældre, eller en kammerat.
Løs opgaverne som en del af din konfirmandundervisning. De ligger bag
alteret.
Når du er færdig med at gå, og når du har løst opgaverne, så tag et
påskeæg bag alteret. Og hvis du har en kammerat med, tag lidt chokolade
med til kammeraten.
Og tag en selfie af dig med påskeæg på dugen og send en påskehilsen til
mig: CHOL@KM.DK
Måske kunne du have lyst til at se dugen og nogle ord til eftertanke på
denne film:
https://www.youtube.com/watch?v=HF0Ki0wpIrA
Dette er en QR-kode.
Man kan downloade en læser fra nettet
Venlig hilsen Olsen

1. Påskeopgave for konfirmander i Selde, Åsted, Junget og Thorum 2021
1) Hvad kalder vi denne første søndag i påskeugen?
_________________________________________________
Det har noget at gøre med det første du ser på påske-dugen
Vi læser fra Mattæusevangeliet
kapitel 21 om Jesu indtog i
Jerusalem:
Da de nærmede sig Jerusalem
og kom til Betfage [en by
overfor Jerusalem] ved
Oliebjerget, sendte Jesus to
disciple af sted og sagde til
dem: »Gå ind i landsbyen
heroverfor, og I vil straks finde
et æsel, som står bundet med
sit føl. Løs dem, og kom med
dem. Og hvis nogen spørger jer
om noget, skal I svare: Herren
har brug for dem, men vil
straks sende dem tilbage.« Det
skete, for at det skulle
opfyldes, som er talt ved
profeten, der siger: »Sig til
Zions datter [Det er byen
Jerusalem]: Se, din konge
kommer til dig, stilfærdig,
ridende på et æsel og på et
trækdyrs føl.« Disciplene gik
hen og gjorde, som Jesus
havde pålagt dem. De kom
med æslet og føllet og lagde
deres kapper på dem, og han
satte sig derpå. Den store
folkeskare bredte deres kapper
ud på vejen, andre skar grene
af træerne og strøede dem på
vejen. Og skarerne, som gik
foran ham, og de, der fulgte
efter, råbte: »Hosianna, Davids
søn! Velsignet være han, som
kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!«

2) Hvad hedder byen
Jesus rider ind i?
___________________
3) Hvorfor mon der er
tegnet en fisk her?
___________________

___________________
Hent hjælp her:
https://da.wikipedia.org
/wiki/Fisken_som_kriste
nt_symbol

4) Hvorfor ligger der de
klatter her?
___________________

5) Hvad mangler der
egentlig her sammen
med palmegrenene? Der
burde ligge noget mere
(står i teksten)
___________________

2. Påskeopgave for konfirmander i Selde, Åsted, Junget og Thorum 2021

1) Hvad kalder vi denne torsdag i påskeugen?
___________________________________________________
Kig i kirkebladet, hvis du er i tvivl
Læs om Nadveren i Mattæus
evangeliet kpt 26,17-30 – (jeg
har skrevet en anelse om på
teksten for at lette forståelsen)
Jesus og disciplene fejrer
påskemåltid i Jerusalem:
Da det blev aften, satte han sig
til bords med de tolv. Og mens
de spiste, sagde han: »Sandelig
siger jeg jer: En af jer vil forråde
mig.« De blev meget bedrøvede
og begyndte én efter én at
spørge ham: »Det er vel ikke
mig, Herre?« Han svarede dem:
»Det er ham, der nu tager af
fadet sammen med mig, der vil
forråde mig. ... Judas spurgte:
»Det er vel ikke mig, Rabbi?«
Jesus svarede ham: »Du sagde
det selv.«

Jesus indstifter nadveren
Mens de spiste, tog Jesus et
brød, velsignede og brød det, gav
sine disciple det og sagde: »Tag
det og spis det; dette er mit
legeme.« Og han tog et bæger,
takkede, gav dem det og sagde:
»Drik alle heraf; dette er mit
blod, pagtens blod, som udgydes
for mange til syndernes
forladelse.
… Og da de havde sunget
lovsangen, gik de ud til
Oliebjerget

2) Hvem har spist ved
bordet?
____________________

3) Hvor sad Jesus mon?
(tegn en pil)

4) Hvor har Judas siddet
(der er en mønt .. –
tegn en pil)

5) Hvor mange glas er
der?
____________________
’
6) Gør sætningen
færdig:
”… dette er mit blod,
pagtens blod som
udgydes for mange til
____________________

____________________

___________________”

3. Påskeopgave for konfirmander i Selde, Åsted, Junget og Thorum 2021

1) Hvad kalder vi denne FREDAG i påskeugen?
________________________________________________
Kig i kirkebladet, hvis du er i tvivl
Efter Jesus har spist påskemåltid
og indstiftet nadveren, går de ud i
i en dejlig have, Getsemane have.
Her viser Judas soldaterne vej til
Jesus og han bliver tage til fange.
Han bliver anklaget for at spotte
Gud ved at sige, at han er
Jødernes konge og Guds Søn. Han
bliver så ført ud til Golgata for at
blive korsfæstet.

2 – kan du se hvor korset
mon står? (tegn en cirkel)

3) Hvad skete mellem kl 12
og 15?
______________________

Vi læser fra Markusevangeliet
15,25-39 (jeg har igen gjort
teksten lettere at læse)

4) Hvad skete da Jesus
døde?

Jesus korsfæstes

Gad vide hvorfor Jesu ord er
skrevet på vejen?

Det var ved 9-tiden, da de
korsfæstede Jesus. Og indskriften
med anklagen imod ham lød:
»Jødernes konge«. Sammen med
ham korsfæstede de også to
røvere, den ene på hans højre,
den anden på hans venstre side.
... Og ved 12-tiden, faldt der
mørke over hele jorden indtil kl.
15. … Da råbte Jesus med høj
røst:… »Min Gud, min Gud!
Hvorfor har du forladt mig?« …
Men Jesus udstødte et højt skrig
og udåndede. Og et jordskælv
flængede forhænget i templet i to
dele, fra øverst til nederst. Da
officeren, som stod lige over for
ham, så, at han udåndede sådan,
sagde han: »Sandelig, den mand
var Guds søn.«

______________________

4. Påskeopgave for konfirmander i Selde, Åsted, Junget og Thorum 2021
1) Hvad kalder vi denne dejlige søndag afslutter påskeugen?
___________________________________________________
Kig i kirkebladet, hvis du er i tvivl
Jesu lig bliver lagt i en grav lige
i nærheden. Men man er ikke
færdig med at pynte, fordi
helligdagen: Sabbat´en
begynder ved solnedgang.
Og hele sabbaten holder
disciplene og familierne
hjemme. Men om søndagen,
den første dag i ugen, sker der
noget! Vi læser fra
Mattæusevangeliet kapitel 28
Efter sabbatten, da det gryede
ad den første dag i ugen, kom
Maria Magdalene og den anden
Maria for at se til graven. Og
se, der kom et kraftigt
jordskælv. For Herrens engel
steg ned fra himlen og trådte
hen og væltede stenen fra og
satte sig på den. Hans
udseende var som lynild og
hans klæder hvide som sne.
De, der holdt vagt, skælvede af
frygt for ham og blev som
døde. Men englen sagde til
kvinderne. »Frygt ikke! Jeg
ved, at I søger efter Jesus, den
korsfæstede. Han er ikke her;
han er opstået, som han har
sagt. Kom og se stedet, hvor
han lå. Og skynd jer hen og sig
til hans disciple, at han er
opstået fra de døde. Og se, han
går i forvejen for jer til Galilæa.
Dér skal I se ham. Nu har jeg
sagt jer det.« Og de skyndte
sig bort fra graven med frygt
og stor glæde og løb hen for at
fortælle hans disciple det.

2 – Hvorfor er der påskeliljer
efter det mørke stykke.

Du kan se på tegningen,
hvordan en grav så ud på den
tid.

3) Hvem var de første ude ved
graven søndag morgen?
________________________

4) Hvad er der sket med Jesus
________________________

Tegning: Nationalgeographic, foto: CHO Jerusalem

