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Navn: En opsamling af erfaringer med påskeoptakter med dertilhørende bogudgivelse Påskens 
kraft – et inspirationskatalog på Religionspædagogisk Forlag.  

Emne: Musik og gudstjeneste. Liturgisk fornyelse. 

Målgruppe: Unge og voksne med interesse for fornyelse af liturgi eller som bare nyder en stund i 
kirkerummet med kunst, musik og ord, der tolker påsken. Vi håber, at andre kirker kan finde 
inspiration til at udforme deres egne former for påskeoptakter ved at se i vores bog. 

Tid, sted og aktør: Påskeoptakterne, som ligger til grund for bogudgivelsen, har fundet sted fra 
2007-2010 i Langenæskirken, Århus Stift. De er blevet til i et samarbejde mellem sognepræst Anne 
Ehlers og organist Dorte Tilma. Kunstmaler og kreativ medarbejder, Luise Faurholt, har bistået 
med fotos og grafisk arbejde i forbindelse med selve udgivelsen. 

Opnået støtte: 60.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2010. 

Projektets formål: Vi ville med påskeoptakterne forsøge at udarbejde en liturgisk parallel til de ni 
læsninger, som indleder advent. Indholdsmæssigt skal de ikke forudgribe selve påskedagene, men 
slå nogle hovedtemaer an ud fra påskens begivenheder. Ønsket har været og er fortsat at invitere 
til en andagt / gudstjeneste, som åbner for livets store spørgsmål og modsætninger med påskens 
drama som klangbund. 

Projektets indhold: Ud fra nogle stikord og hovedtemaer (”menneske – kors – forsoning”; 
”Golgata, Stabat Mater, det nye liv”; kraft – afslutning og ny begyndelse”) har præst og organist 
sammensat en liturgi, som i salmer, korsatser, orgelstykker, bibellæsninger, refleksioner, digte og 
desuden en eller flere skulpturer fremstillet af organisten har dannet en forberedelse til påsken. 
Årets påskeoptakt ligger altid en aften mellem Mariæ Bebudelse og Palmesøndag. Ressourcerne 
har primært været vores egen indsats samt Langenæskirkens kor; vi byder ind med idéer og 
udformer lidt efter lidt den liturgi og det program, der skal udgøre årets påskeoptakt. 

Efter nogle år fik vi lyst til at sammenfatte det hele i et inspirationskatalog, som vi derfor søgte 
støtte til hos Den folkekirkelige Udviklingsfond. Processen med at samle og formulere vores 
erfaringer har i sig selv været givende, fordi vi skulle gentænke de forskellige år og præsentere 
dem så klart som muligt. I denne proces har kirkens kreative medarbejder, Luise Faurholt, været 
en central medspiller, fordi hun har sat siderne op og dermed givet de forskellige års temaer 
ekstra dimensioner. 

Erfaringer og resultat: I december 2011 var bogen Påskens kraft – et inspirationskatalog klar. Det 
er en glæde som ansatte ved samme kirke at kunne samarbejde så tæt om en fælles sag og tilmed 
at videreudvikle projektet år efter år. Og at vi tilmed har kunnet få støtte til at se de første fire år 
samlet i vores lille fine bog er selvsagt et stort skub til at fortsætte med at udvikle påskeoptakter. 

Læs om projektet her: Langenæskirkens hjemmeside: www.langenaeskirken.dk eller ved 
henvendelse til sognepræst Anne Ehlers: aeh@km.dk  eller organist Dorte Tilma: dorte@tilma.dk 
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