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Gudstjeneste fra tårnet alle søndage og helligdage kl. 11: 
Præst Kristine Stricker Hestbech står i kirkens tårnvindue og synger ”I østen stiger solen op” og lyser velsignelse over land og by.
You to do: 
Stil dig på terrassen, i indkørslen, i vinduet, på fortovet eller kirkegården, hvis du alligevel er ude og gå en tur, og syng med. 

Palmesøndag 5/4: 
To do: Gå din daglige tur, ta´ et foto med mobilen af noget som får dig til at føle dig som en del af et fællesskab. 
Læg det på Havdrup kirkes gruppe på facebook. 

Skærtorsdag 9/4: 
To do 1: Bag korsboller. Se opskrift på hjemmesiden eller brug din egen. Form et kors oven på brødet, før du bager det. 
Ta´ et foto og læg det på Havdrup kirkes gruppe på facebook. 
To do 2: Spis korsbollerne sammen med dem du bor med eller del med naboen ved at række en bolle over hækken 
med en lang grydeske. 
Hvorfor? Fordi Jesus mødtes med sine venner Skærtorsdag aften og indstiftede nadveren, som er blevet det mest centrale
i kristendommen: Når vi spiser brødet og drikker vinen, så er vi sammen med Kristus og med hinanden i troen.

Langfredag 10/4: 
To do: Vent med din daglige gåtur til det er blevet helt mørkt. Tænd lommelygten og gå ud i mørket. Sluk lygten og stå helt stille 
i mørket og tænk over dine mørke perioder i livet. Der, hvor livet var smertefuldt og tungt. Gå hjem og tænd et lys i mørket.
Hvorfor? Fordi Langfredag er den eneste dag i året, hvor vi kan tude i kor og sørge i fred, fordi Jesus blev korsfæstet og døde. 
Dagen er en påmindelse om, at livet ikke kun er fest og gode dage. 

Påskelørdag 11/4: 
To do 1: Tænd bål i haven når det mørkner, sid ved bålet og mærk hvordan flammerne varmer og lyser op i mørket. 
Tænd et lys i en lanterne ved flammerne og lad det lyse hele natten i haven eller foran din dør. 
eller To do 2: Gå ud til kirken og tag et gravlys ved indgangsdøren. Tænd det og sæt det i lyskransen om kirken 
som lys, trøst og håb for hele verden.
Hvorfor? Fra gammel tid mødtes man foran kirken Påskelørdags aften ved små bål, og så tog man ild fra bålet med ind i kirken 
og tændte små lys, som man sad ved hele natten og vågede til morgengryet, hvor solopgangen markerede 
Påskedags opstandelse. 

Påskedag 12/4: 
To do: Gå ud og køb eller pluk en buket blomster og sæt den ved din nabos/genbos/overbos dør med et ”Glædelig påske”. 
Gå hjem og lad proppen springe på den champagne, som har ligget i køleskabet og ventet på en mindelig tid. Det er det 
Påskedag. Del flasken eller drik den helt alene og tænk over alt det, du gerne vil takke for i dit liv. Dans eller sov rusen ud. 
Hvorfor? Fordi Påskedag er dagen, hvor Jesus opstod fra de døde. Hvor stenen blev sparket væk fra graven, 
og livet strømmede ud fra den tomme grav, som den brusende champagne, når proppen ryger af.

Påskedag er dagen, hvor Gud gav os løftet om, at vi ikke bare bliver til støv og ingenting, men favnes i Hans kærlighed og lys, 
når vi dør. Påskedag er dagen, hvor man kan tænke på ens egne små ”opstandelser” i tilværelsen, fx at man blev rask efter en 
alvorlig sygdom eller blev forsonet med ham eller hende, som det gik helt i agurk med. 
Det er også dagen, hvor du kan tænke over, hvad du selv tror på sker efter din død. 

www.havdrupkirke.dk

Kære Havdruppere. Tak for jeres gode omsorg for hinanden! - Vi kan desværre ikke samles i kirken til gudstjeneste og påskefejring i 
år, men vi må gerne fejre gudstjeneste sammen - hver for sig. Lad os gøre det! I Havdrup kirke har vi lavet en Påske-to-do-liste, som 
du kan lade dig inspirere af.  Vi håber at genoptage hverdagen efter påske ... MEN følg med på kirkens hjemmeside og facebook. 
Vi skriver, når der er godt nyt. Glædelig Påske!
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