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Påsken er en feiring av Gud og livets seier over døden. Lyset
fra den første oppstandelsesmorgenen skinner fortsatt på oss
i dag: Midt i mørke og tunge tider har vi et håp om at lyset
igjen skal bryte gjennom. Livet har seiret over dødskreftene,
og kommer til å gjøre det igjen.
 
For Jesus og disiplene hans var dagene mellom palmesøndag
og påskedag en tid for fellesskap, fortvilelse, ensomhet, død –
og til sist oppstandelse. For oss kan også påsken være både
en fin og en ensom tid. Og akkurat i år er den ganske rar. Vi
kan ikke en gang gå i kirka for å feire påske sammen!   
 
Dette heftet er utarbeidet med tanke på en litt annerledes
påskefeiring. Kirka er stengt, men fellesskapet er åpent. Vi er
en del av den verdensvide kirka ikke bare gjennom å samles
fysisk, men ved det vi gjør – sammen og hver for oss. Enten du
bor alene eller sammen med noen, er dette heftet ment som
en kreativ hjelp til hvordan du kan feire påsken hjemme. 
 
Det er satt sammen slik: Hver dag begynner med en liten
oppsummering av hva som skjedde på denne dagen. Deretter
følger dagens evangelietekst, et forslag til en salme man kan
synge eller søke opp og lytte til på YouTube eller Spotify, og til
slutt tre spørsmål til ettertanke. Bakerst i heftet har vi samlet
sammen noen matlagings- og aktivitetstips til påskedagene. 

 
Enten du bor alene eller sammen med noen,

 inviterer vi deg til felles påskefeiring! 

 

Litt om dette heftet



 

Denne kvelden samler Jesus sine aller nærmeste til fellesskap og
måltid. I noen gjenfortellinger av denne kvelden møter vi en
ydmyk, tjenende Jesus som bøyer seg ned på knær og vasker
disiplenes føtter. Ved bordet denne kvelden innstifter Jesus
nattverden. Han deler brød og vin og sier at det er hans legeme og
blod. Samtidig forteller nå Jesus sine nærmeste at han snart skal
forlate dem. Og at en av de han nå sitter til bords med skal være
den som overgir ham til å dø.

Skjærtorsdag

Dagens evangelietekst
Matteus 26:17-30
På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene
til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til
påskemåltidet for deg?» Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den
mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er
nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’»
Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i
stand påskemåltidet. Da det ble kveld, tok Jesus plass ved
bordet sammen med de tolv. Mens de spiste, sa han:
«Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» Da ble
de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det
er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte: «Den som har dyppet
hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg.
Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men
ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde
vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» Judas,
han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?»
«Du har sagt det», svarte Jesus. 



Såkorn som dør i jorden
Ellingsen/Herresthal

1 Såkorn som dør i jorden, 
oppstår som fylte aks. 
Druer som knuses i gjærkar 
modnes til gyllen vin. 
Gud, gi oss troen tilbake, 
tro gjennom dypest mørke,
liv gjennom natt og død.
 
2 Vi som ble døpt i kristus, 
døpt til hans død og grav,
eier oppstandelsens løfte:
lovsang og evig liv.
Himmelens lovsang begynner 
her hvor du selv er nær oss,
midt i vår natt og død. 

Tre spørsmål til ettertanke
• Hvordan tror du det var å sitte til bords med Jesus denne

kvelden? Hvilke følelser tror du var i sving hos displene? 
• Hva betyr nattverden for deg?  

• Hva gjør det med gudsbildene våre å høre om Jesus som
ydmyk tjener som vasker sine venners føtter? 

 

3 Så korn som dør i jorden,
lever i nye korn.
Kristus, i måltidets samfunn
gir du oss livets brød.
Deg skal vi takke og tilbe!
Slektenes evige lovsang
stiger fra natt og død!



 

Natt til langfredag drar Jesus ut til en hage for å be. Mens han er
her, blir han forrådet av en av sine nærmeste disipler, Judas, og
utlevert til jødenes høye råd. De ønsker å få Jesus henrettet, og
dømmer ham for gudsbespottelse. Rådet sender ham så fra seg til
Pilatus, romernes landshøvding. Som representant for
okkupasjonsmakten, ender Pilatus opp med å henrette Jesus for å
blidgjøre menneskemengden som har samlet seg. Jesus blir
torturert og korsfestet. På Golgata dør han på korset etter å ha
ropt ut til Gud i fortvilelse. Samme dag blir Jesus gravlagt. Denne
dagen er en sørgedag i kirken.

Langfredag

Dagens evangelietekst
Markus 14:26-15:37
Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget.
Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere
bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og
sauene skal bli spredt. Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå
i forveien for dere til Galilea.» Da sa Peter: «Om så alle vender
seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg
sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte
meg tre ganger.»  Men Peter forsikret: «Om jeg så må dø med
deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle.
 
Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til
disiplene: «Sett dere her mens jeg ber!» Så tok han med seg
Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og
han sa til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og
våk!» 



 

Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at
timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Han sa: «Abba,
Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke
som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake og fant dem
sovende, sa han til Peter: «Simon, sover du? Klarte du ikke å
våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i
fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen gikk han
bort og ba med samme ord. Da han kom tilbake, fant han dem
igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de
visste ikke hva de skulle svare ham. Han kom til dem for tredje
gang og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort.
Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes
hender. Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.» 
 
I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv,
og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker.
De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste.
Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser,
han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» Og da
han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og kysset
ham. Så la de hånd på ham og tok ham til fange. 



 

En av dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter
øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. Men Jesus sa til
dem: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe
meg, som om jeg var en ransmann. Dag etter dag var jeg hos
dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg
ikke! Men slik skulle skriftene oppfylles.» Da forlot alle ham og
flyktet.
 
En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede
om seg. De grep ham, men han slapp linkledet og flyktet
naken bort.  De førte Jesus til øverstepresten, og alle
overprestene, de eldste og de skriftlærde kom sammen. Men
Peter hadde fulgt etter ham på avstand, helt inn på
gårdsplassen hos øverstepresten. Der satt han sammen med
vaktene og varmet seg ved bålet.

Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot
ham: «Vi har hørt ham si: Jeg skal rive ned dette tempelet som
er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke
er gjort med hender.’» Men heller ikke her var det samsvar
mellom vitneforklaringene. Da reiste øverstepresten seg, steg
fram og spurte Jesus: «Har du ikke noe å si til det de anklager
deg for?» Men han tidde og svarte ikke et ord.

Overprestene og hele Rådet
prøvde å skaffe vitneutsagn mot
Jesus for å få ham dømt til
døden, men de fant ikke noe.
Mange vitnet falskt mot ham,
men vitneutsagnene deres
stemte ikke overens.



 

Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn av Den
velsignede?» Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal
se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme
med himmelens skyer.» Da flerret øverstepresten kappen sin
og sa: «Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt
gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å
dø. Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for
øynene hans, slo ham med knyttnevene og sa: «Nå kan du
være profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene
hos øverstepresten kom forbi, og da hun fikk øye på Peter der
han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa: «Du var
også med denne Jesus fra Nasaret.» Men han nektet og sa:
«Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut
i portrommet, *og hanen gol. Men jenta fikk øye på ham og
begynte igjen å si til dem som sto omkring: «Han er en av
dem.» Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto
der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo også galileer.»
Men han ga seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne
mannen dere snakker om.» I det samme gol hanen for annen
gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før
hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og
han brast i gråt.



 

Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de
skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de
Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. Pilatus spurte
ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.»
Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. Og
Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt
det de anklager deg for.» Men Jesus svarte ikke et ord, og
Pilatus undret seg.
 
Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om.
En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen
med de opprørerne som hadde begått et drap under
opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus
gjøre som han pleide, svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate
jødenes konge?» For han visste at det var av misunnelse
overprestene hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget
opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet.
Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med
ham som dere kaller jødenes konge?» «Korsfest ham!» skrek
de tilbake. Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de
skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» Pilatus ville gjerne
gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot
Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. Soldatene
førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og
kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en
purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet
hans.



 

Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!»
De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg
på kne og hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de
purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Så
førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Og de tvang en mann
som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra
Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra
markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata –
det betyr Hodeskallen. De ville gi ham vin med myrra i, men
han tok ikke imot den. Så korsfestet de ham og delte klærne
hans mellom seg ved å kaste lodd  om hvilket plagg hver
skulle få. Det var ved den tredje time de korsfestet ham.
Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge».

 



 

Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og
enpå venstre side av ham. *Og det skriftordet ble oppfylt
som sier:  Han ble regnet blant lovbrytere.• De som gikk
forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river
ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Frels
deg selv og stig ned fra korset!» På samme måte hånte også
overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre:
«Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! La
nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se
og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham,
hånte ham. Da den sjette time kom, falt det et mørke over
hele landet helt til den niende time. Og ved den niende time
ropte Jesus med høy røst:
 
«Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?» 
 
Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»
Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper
på Elia.» Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik,
satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent,
la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» 
 
Men Jesus ropte høyt og utåndet. 



 

Hill deg, frelser og forsoner
Grundtvig/Hoffmann

1 Hill deg, Frelser og forsoner!
Verden deg med torner kroner,
du det ser, jeg har i sinne
rosenkrans om kors å vinde,
gi meg dertil mot og hell!
 
2 Hva har deg hos Gud bedrøvet,
og hva elsket du hos støvet,
at du ville alt oppgive
for å holde oss i live,
gi deg til oss fullt og helt?
 
3 Kjærligheten, hjertegløden
sterkere var her enn døden.
Du for vår skyld alt forsaker,
og i lydighet du smaker
korsets død i alles sted.
 
4 Akk, nå føler jeg til fulle
hjertets hårdhet, hjertets kulde!
Hva sprang ut av disse fjelle
navnetverdt til å gjengjelde,
Frelser, all din kjærlighet?

5 Dog jeg tror: Av dine vunder
vell sprang ut til stort vidunder,
mektig til hver sten å velte,
til et isberg selv å smelte,
til å tvette hjertet rent.
 
6 Derfor ber jeg deg med tårer:
Led den inn i mine årer,
floden som kan klipper velte,
floden som kan isberg smelte,
som kan blodskyld tvette av!
 
7 Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.
 
8 Ja, jeg tror på korsets gåte,
gjør det, Frelser, av din nåde.
Stå meg bi når fienden frister,
rekk meg hånd når øyet brister,
si: Vi går til Paradis!

Tre spørsmål til ettertanke
  • Når kjenner jeg at Gud er nær?

 • Når kjenner jeg meg forlatt av Gud?
• Hva har det å si at jeg vet at Jesus 

også har opplevd smerte, ensomhet, og død?



 

Påskeaften er Jesus fortsatt død. Representanter for Det høye råd
begynner imidlertid å bli urolige. De går til Pilatus og sørger for å
få satt vakter ved graven, så ikke disiplene skal komme og stjele
liket og fortelle at Jesus har stått opp fra de døde. Denne dagen er
det noen steder gudstjenester i kirken midt på natta, i overgangen
mellom påskenatt og den store oppstandelsesdagen. 

Påskeaften

Tre spørsmål til ettertanke
• Hvordan tror du disiplene hadde det denne dagen?

• Hvor kan jeg hente trøst når jeg er alene?
• Hva kan jeg gjøre for å skape håp i andres liv?

O Gud, denne natt er din
Skeie/Herresthal

1 O Gud, denne natt er din.
Vår lovsang er buer av lys
spent ut over store dyp.
Vi er som barn hos deg.
Bær oss i nåde mot dag og gry!
 
2 O Gud, denne sorg er din.
Nå henger din enbårne Sønn
spent ut over nødens jord.
Såret og knust og slått
bærer han alle og gir sitt blod.

3 O Gud, denne dag er din.
Ditt skaperverks tidlige dag
har åpnet sitt lys igjen.
Jesus, vårt håp, vår sol,
steg mot din himmel fra død og grav!
 
4 O Gud, denne sang er din.
Den fjerner hver lenke, hvert bånd.
Du la den på tungen vår.
Dypt i vår mørke natt
gløder nå troen ved Ord og Ånd.



 

Søndag er den første dagen i uken ifølge jødisk tidsregning. Denne
morgenen kommer kvinnene – disipler som har fulgt Jesus - til
graven og finner den tom. Jesus har stått opp fra de døde!
Oppstandelsen er ikke bevitnet av noen, men kvinnene møter Jesus
og blir de første vitnene til at han har stått opp fra de døde. Denne
dagen feirer vi at livet har seiret over døden!

Påskedag

Dagens evangelietekst
Lukas 24:1-9
Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven
og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i
stand.Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn,
men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle
tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær.
Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden.
Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende
blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han
sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal
overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den
tredje dagen skal han stå opp.’» Da husket de hans ord. Og de
vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til
alle de andre.



 

Deg være ære 
Budry/Händel/Fjelberg

1 Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!
Omkved
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
 
2 Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!
Omkved
 

Tre spørsmål til ettertanke
· Hva gjør det at Jesus stod opp igjen 

med måten jeg ser for meg Gud?
· Hva betyr det for meg at livet seiret og skal seire over døden?

· Hvor i livet mitt er det jeg kjenner, 
eller savner å kjenne, livskreftenes kraft?

3 Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.
Omkved
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.



 Du trenger: Ett eller flere egg. Maling og pensel. Synål.
 
Hva gjør du? 
Stikk hull i begge endene av egget med en synål. Legg munnen
over den ene enden av egget, og blås ut innmaten gjennom
det andre hullet. Ta gjerne vare på det som kommer ut og lag
din egen eggerøre til kvelds! Deretter maler du egget. Her er
det bare fantasien som setter stopper! 
 
Hva kan jeg male på egget? 
Vi har samlet en liten oversikt over påskesymboler det går an
å male på egget. 
 
· Egget og kyllingen
Kyllingen ligger i det mørke egget, 
som Kristus i graven. 
Hakker seg ut som Kristus påskemorgen. 
 
· Påskeegg med godteri 
Utav det mørke egget, som graven, kommer det noe godt.
 
· Sommerfugl
I puppen, som kyllingen i graven. Kommer ut som noe annet
enn larve: et under har skjedd: Noe nytt er blitt til, som med
Kristus. 

Påskemaling

FORSLAG TIL AKTIVITETER
& OPPSKRIFTER



 

· Soloppgang
Dagen vinner over natta, som livet over døden på
påskemorgen. Kristus skal ha stått opp i soloppgangen. Hver
påskemorgen danser sola, sier en legende. Kristi rike er i øst,
som sola, alteret i kirka er (som oftest) mot øst.
 
· Påskelilje
Fra løken i jordens mørke (som Kristus i grava), kommer en
vidunderlig vakker blomst (som sommerfuglen). Blomsten er
formet som en trompet, som om den jublende forteller at livet
har vunnet! Kjærligheten er sterkere enn døden. Kristus er
oppstanden!
 
· Våren
Hele naturen vekkes til live igjen, som Kristus av grava.



Påskequiz
Hvorfor feiret Jesus og disiplene hans påske? 
Hva heter disippelen som forrådte Jesus?
Hvem kom først til den tomme graven?
Hvordan henger det sammen at Jesus sto opp fra de døde
tredje dag når graven var tom på søndag?
Nevn tre ting kvinnene gjorde i lidelsesfortellingen.
Hvorfor heter skjærtorsdag "skjærtorsdag"?
Hvilken sang synger de på slutten av "Life of Brian", som har
hentet inspirasjon fra påskefortellingen?
Hva betyr "hosianna"?
Hva het mannen som Pilatus lot gå?
Hvilke navn har de to røverne som hang sammen med Jesus
på korset fått (i følge tradisjonen)?

De var jøder, og feiret utgangen fra Egypt. 
Judas
Ifølge Matteus: Maria Magdalena og den andre Maria. Markus: Maria
Magdalena, den andre Maria og Salome. Lukas: "kvinnene". Johannes: Maria
Magdalena. 
Fredag blir regnet som den første dagen, lørdag den andre, søndag den tredje. 
De sto opp og så på da Jesus døde, de fulgte ham til graven, de var de første
som kom til den tomme graven.
Det kommer av det gammelnorske ordet "skira", som betyr rensing, og viser til
at Jesus vasket føttene til disiplene sine. 
"Always look on the bright side of life"
Det er et hebraisk utrop som kan oversettes til "Hjelp! Frels!"
(Jesus) Barabbas. Bibelen fremstiller det som at Pilatus ville slippe Jesus fri,
men folkemengden ropte på Barabbas. 
Dismas (han var den gode røveren) og Gesmas (den onde). Dette er navn de
har fått i Nikodemus-evangeliet.  

Spørsmål
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

 
 
Fasit
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.



Påskebål
Du trenger: Vedkubber, kniv, avispapir, fyrstikker, et
sted å tenne opp bål, vann til å slukke med. Ta også
gjerne med: En kaffekopp, pinnedeig, pølser,
vegetarburger, eller marshmallows. 
 
Å tenne bål kan du gjøre i marka i perioden 15. september –
15. april. Det er en hyggelig aktivitet i seg selv, men hvis du vil
gjøre litt mer ut av det, kan du også ta med noe å steke på
bålet. Sjekk for sikkerhets skyld om det er meldt
skogbrannfare før dere drar hjemmefra. 
 
Noen tips til båltenning
· Tenn opp bålet et sted det ikke 
er for bløtt underlag og heller ikke for mye vind. 
· Sørg for nok oksygen mellom 
vedkubbene til at ilden kan ta tak. 
· Husk å slukke bålet ordentlig 
når du er ferdig, det skal ikke 
være så mye som en gnist igjen. 
· Rydd bålplassen etter deg.
 
Oppskrift "Pinnebrød"
 
4 dl hvetemel
05, ts salt
2 ts sukker
2 ts bakepulver
5 ss olje
ca 1,5dl vann
 

Bland ingrediensene sammen, og putt i en
matboks. Tvinn rundt en pinne, og stek i glørne

på bålet til pinnebrødet er gjennomstekt. Om du
vil ha en litt søtere versjon, kan du klemme inn

litt løst sukker rundt deigen. Da får pinnebrødet
et karamelisert ytterlag. 



Påsketur
En påsketur er helt gratis, gir frisk luft, og er god for helsa!  
 
Ta turen et kjent sted... og prøv å legge merke til små detaljer
du aldri har sett før. Tenk på: Hvor vokser og er det liv langs
ruta mi?
 
Ta turen ut i skogen eller vannkanten... og ta med
plasthansker og en bærepose. Plukk søppel du finner
underveis, og tenk på alt livet du er med på å legge til rette til
for på denne planeten!
 
Ta turen et nytt sted... og gå på oppdagelsesferd. Tenk på at
uansett hvor livet tar oss, vil det alltid legges til rette for noen
nye og uoppdagede veier. 
 

 



Påskefilm
Har du en gammel dvd-spiller, en mobilskjerm å se på, venner å
låne av, eller tilgang på en strømmetjeneste? Da kan du med stor
sannsynlighet få lånt eller leid noen av disse filmene i løpet av
påsken. Her kommer forslag både for små og store.
 
Harry Potter-septologien
Hvis du noen gang skal se alle Harry Potter-filmene i ett, er
påsken tiden for å gjøre det. Fortellingen illustrerer vennskap,
kampen mellom det gode og det onde, og vilje til å gi sitt liv for
det man tror på.
Løvenes konge
Har du noen gang sammenlignet Løvenes konge med
pasjonsfortellingen? Gjør det! Filmen egner seg for alle, er
morsom, oppbyggelig, og gir nye innsikter sett side om side
med fortellingen om Jesus.
Risen 
En romersk soldat får i oppdrag å etterforske forsvinningen av
Jesu kropp. Vi følger dramaet som utspiller seg etter påsken
gjennom hans øyne.
Life of Brian 
Monty Pythons ble opprinnelig bannlyst i flere land fordi den
ble oppfattet som blasfemisk. I filmen følger vi Brian, som blir
født rett ved Jesus, og senere blir tatt for å være Messias.
The Passion of the Christ 
Vær advart, dette er en blodig og voldelig film! Filmen skildrer
dramatikken gjennom Jesu siste dager og korsfestelsen på en
måte som ligger ganske nært evangeliefortellingene.



Påskeoppskrifter
Skjærtorsdag
”...tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene...”
 
Jesus og disiplene hans spiste kanskje lam denne kvelden,
men i den kristne tradisjonen er det vi husker best fra
skjærtorsdag innstiftelsen av nattverden. Hvorfor ikke lage en
enkel kveldsmiddag som er bygget opp rundt brød, med en
midtøstensk vri? På denne dagen foreslår vi derfor:
 
PITABRØD MED HUMMUS, FALAFEL, OG TABBOULEH
    
 Tabbouleh
1dl vann
1 ss vegansk 
margarin/smør
1 dl couscous
en liten bunt bladpersille
noen kvaster mynteblader
2 tomater
1/2 agurk
1/2 sitron
2 ss olivenolje
1 ts salt

Kok opp vannet. Ha det av varmen, ha
i  margarin/smør og couscous, sett på
lokk og la det stå i 10 minutter. Rør
deretter i couscousen med en gaffel, og
la den avkjøle seg litt. Finhakk persille
og mynte. Skjær av det harde stilkfestet
fra tomatene, og skjær resten av
tomatene i små terninger. Skjær skallet
av agurken, og kutt deretter agurken i
små terninger. Press sitronsaften ut og
bland den sammen med olivenolje og
salt. Bland sammen couscous, persille,
mynte, tomat og agurk i en skål. Vend
inn sitronsaft/olivenolje-blandingen. La
salaten stå kaldt i minst én time før
servering, slik at smakene får satt seg
skikkelig.



Langfredag
Disiplene til Jesus kan umulig ha orket å lage så mye mat
denne dagen. Dessuten er langfredag en ypperlig dag å
forberede seg til påskedag på, ved å spise et litt mer
sparsommelig måltid. Vi foreslår derfor en enkel
grønnsakssuppe på denne dagen. Du kan lage hva som helst
ut fra hvilke grønnsaker du har, eller du kan lage denne fra
matprat.no:

 
Potet og purreløkssuppe
1/2 purreløk, i biter
3 båter hvitløk, hakket
ca. 500 g potet, i biter
hønse- eller grønnsaksbuljong
2 dl kremfløte
salt og pepper

Pitabrød

Falafel

Hummus

 

Kjøp ferdiglagde på butikken, bytt ut med noe kjøtt,
eller lag dem selv.
 

1 boks hermetiske kikerter
1stk hvitløksfedd
0,5 ts spisskummen
0,5 ts paprikapulver
4 ss olivenolje
0,5 stk sitron
2 ss tahinipasta
kan byttes ut med peanøttsmør

Sil kraften fra kikertene og skyll dem
godt. Kjør alle ingrediensene til en

glatt puré med stavmikser. 
Smak til med salt og pepper.



Vask purre godt og del i biter. Skrell poteter og skjær i store
terninger. Surr purre, potet og hvitløk i smør til det er mykt og
blankt. Hell på kraft, kok opp og senk varmen. La suppa småkoke
til potetene er helt møre. Bruk stavmikser eller kjør suppen i
foodprocessor til den er helt glatt. Tilsett fløte og kok opp. Smak til
med salt og pepper. Server suppen varm eller iskald i dype skåler.
Den smaker også godt kald dagen derpå!

Påskeaften  
Denne dagen ligger klemt mellom helligdagene, og er på
mange måter en ventedag. Hva med å lage en god pizza med
pitarestene fra fredagen som pizzabunn? Eller bare lage din
egen favorittpizza? Om du er tom for inspirasjon, kan du følge
denne enkle oppskriften her, bruk det du har i kjøleskapet og
lag "restefestpizza": 
 
Restefestpizza   
Pizzabunn/Pitabrød/Tortillalefser
Revet ost
Tomatpurè/Ketchup/Hakkede tomater
Pizzakrydder
Kjøtt/Grønnsaker
- det du måtte ha i kjøleskapet
 
 
 
 
Smør tomaten over pizzabunnen. Legg på stekte grønnsaker det
du måtte ha av protein (alt er lov!) og dryss over revet ost og
pizzakrydder. Stekes i ovnen på 225 grader i 20-25 minutter.



Omelett
Eggerøre
Pannekaker
Appelsinsalat¨
Rundstykke 

Påskedag
 
Påskefrokost 
Det er ikke så mye som skal til for å lage en ordentlig
påskefrokost. Vi vil faktisk hevde at det eneste du trenger, er
et egg! Kok eller stek det, og server sammen med ei rista
brødskive, litt smør og salt, og en kopp varm drikke. Sett deg til
bords. Tenn et lys. Mer skal ikke til. 
 
Om du skulle ønske å gjøre mer ut av måltidet, er det for
eksempel mulig å lage: 

 
Klassisk lammestek
Lammestek er en tradisjon for mange, og oppskriften her er
beregnet for en familie på seks personer. Dersom du bare er
én person, anbefaler vi heller å kjøpe en lammekotelett og
steke opp noen rotgrønnsaker til. Her er en oppskrift fra
meny.no:

 
1 stk lammelår
2 ts salt
1 ts pepper
4 stilk frisk rosmarin
3 båter hvitløk
1 stk løk
3 stk gulrot

1 l vann
8 dl stekesjy
4 ss hvetemel
1 ss solbærsaft
1 ts soyasaus
0,5 ts pepper
0,5 ts salt



Gni lammelåret godt inn med salt og pepper. Del hvitløken i tynne
båter, stikk lommer i steken med en kniv og stikk inn hvitløksbåter
og rosmarinkvaster.
 
Legg løk og gulrøtter i smurt langpanne eller ildfast form. Legg i
låret og stikk inn steketermometer, pass på at du ikke treffer
beinet. Hell på ca 1 liter vann.
 
Stek på 125° C i 2-3 timer. Når steketermometeret viser 70° C er
steken rosa, når det viser 76° C er den gjennomstekt.
 
La steken hvile minst et kvarter innpakket i folie før den skjæres
opp. Imens kan du lage saus av stekesjyen.
 
Kok opp sjyen fra steken. Tilsett jevningen (hvetemel + vann) i en
tynn stråle mens du rører godt.   La det koke i ca 10 minutter.
Smak til med solbærsaft/rødvin, soyasaus, salt og pepper.
 
Serveres med fløtegratinerte poteter eller stekte potetbåter,
sukkererter, gulrøtter, sopp og hakket persille.



Ønsker du noen å prate med?
Paulus og Sofienberg menighet har tre prester og én

diakon: Arne Jor (sokneprest), Jan Helge Josefsen

(menighetsprest), Christine H. Aarflot (kapellan), og

Ole-Jørgen Andersen (diakon). 

 

Om du ønsker en samtale, ta kontakt på tlf. 926 84 958,

eller e-post, post.paulussofienberg.oslo@kirken.no.

God påske!



Paulus og Sofienberg menighet, Den norske kirke,
Helgesens gate 64, 0558 Oslo

Telefon 23 62 92 50. 
E-post: post.paulussofienberg.oslo@kirken.no


