
Dette er bare en af mange udgaver af et påskemåltid med et 
rigtigt måltid i. Så man kan selv udlade eller tilføje elementer.
De to sidste sider er beregnet til at kopiere på begge sider af 
en foldet A4.

Vi (Børkop Indre Mission) har bedt folk om at bidrage:

Opgaverne 

fordeles -der bliver brug for nogen 
til at bidrage med følgende: 

  1 � Dække borde (skal ske fra kl. 16.00) 

  2 � Lave påske-dekorationer til bordene 

  3 � Spille til sangene – gerne på både flygel, guitar, bas og
   sax el.lign. 

  4 � Stege et antal lammekøller 
  
  5 � Lave kartoffeltilbehør til lammekøllerne – fx flødekartofler 
         eller bagte kartofler. Det bestemmer "kokkene"! 

  6 � Lave tomatsalat eller anden slags salat 

  7 � Bage flutes 

  8 � Koge æg, så der er ½ til hver person 

  9 � Lave "murstensmasse" af æbler, mandler, nødder
   
10 � Købe ind til og lave "vin" = ekstra godt rødt saftevand 

11 � Lave kaffe og te 

12 � Bage småkager 

13 � Rydde op og vaske op 

.

Opskrifter:

Denne opskrift er ”vin”  til 7-8 personer:
· 5,5 dl. Blandet saft – Rynkeby
· 1 dl. Ribena Solbær light
· 1,0 liter æblejuice
· 1,5 liter vand
· 5 dl. Danskvand m. citrus

«Murstensmasse» til 30 personer:
· 12 skrællede syrlige æbler, rives groft, gerne på en 
foodprocessor
· 3 dl finthakkede mandler
· 6 tsk. Sukker
· 1 tsk. Kanel
· Revet skal af 2 citroner
· 8 tsk sherry eller portvin
Det hele blandes sammen – gerne dagen før – og sættes i 
køleskab, så det både bliver brunt og smasket.



1. Velkomst

2. Syndsbekendelse
          Herre, vi bekender for dig, at vi har syndet imod dig i tanke, ord og 
handling, og det er vores egen skyld. Herre, vi bekender for dig, at vi ikke 
er dig værd, men vi kan ikke undvære dig. Gør med os – ikke som vi 
fortjener – men med din nåde og uforståelige barmhjertighed. Gå ikke i 
rette med os, men tilgiv os vores synd og giv os liv, så vi i dig kan finde 
fred og hvile. Amen.

Vi synger: Tilgiv os, Herre, tilgiv os. SOS 385

Livet

3. Livets bæger – Første bæger fyldes. Dvs. så det dækker bunden!
 
 Læsning 1: Luk 22,14-18

Alle: Lovet være du, Herre vor Gud, verdens konge, som skaber 
vintræets frugt.

Første bæger – livets bæger – drikkes, idet vi læner os til venstre og 
siger: LaChaim – Til Livet!

Friheden

4. Hænderne vaskes

5. Forretten
Alle: Lovet være du, Herre vor Gud, verdens konge, som skaber jordens 
afgrøde.

Persillen dyppes i saltvand og spises.

6. Det usyrede brød deles

7. Frihedens bæger – Andet bæger fyldes

8. Fortællingen om udfrielsen fra Egypten

Vi synger: Han stod op. SOS 221  

Velsignelsen

13. Velsignelsens brød – velsignelsens bæger

14. Det tredje bæger vin – velsignelsens bæger – fyldes og drikkes.

Håbet

15. Håbets bæger – det fjerde bæger vin – fyldes

16. Det nye Jerusalem

 Læsning 11: Åb 21,1-5

Alle: Ja, kom, Herre Jesus!

17. Håbets bæger 

Alle: Lovet være du, Herre vor Gud, verdens konge, som skaber 
vintræets frugt. 
I år fejrer vi påske her. Næste år i Himlenes Rige, det ny Jerusalem. 

Det fjerde bæger – håbets bæger – drikkes, idet vi siger: Til Håbet! 
(LaTikvah!)

18. Lovsangen

Vi synger: Halleluja, syng om Jesus. SOS 5

Som ved enhver god jødisk fest: 

nu skal der være glad dans og sanglege!

Bagefter er der kaffe og småkager 

og oprydning 

PÅSKEMÅLTID 
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 Læsning 9: Mark 16,1-8

Leder: Halleluja! Kristus er opstanden!
Alle: Ja, han er sandelig opstanden! Halleluja!

Sang: Han er opstanden, halleluja! SOS 220

 Læsning 10: Rom 8,31-39   

Vi synger: Det er påske, alting springer ud. SOS 216 

10. Frihedens retter

11. Frihedens bæger 

Alle: Lovet være du, Herre vor Gud, verdens konge, som skaber 
vintræets frugt.

Det andet bæger – frihedens bæger – drikkes.

12. Kærlighedsmåltidet

Vi synger bordbønnen: 
Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, (×2)
som lader brødet fremgå af jorden. (×2)

Så spiser vi al den gode mad!

Barn: Hvordan er denne aften anderledes end alle andre aftner?
Alle:  Alle andre aftner spiser vi syret og usyret brød – denne aften kun     
          usyret.
Barn: Hvordan er denne aften anderledes end alle andre aftner?
Alle:   Alle andre aftner spiser vi alle slags urter – denne aften kun bitre   
          urter.
Barn: Hvordan er denne aften anderledes end alle andre aftner?
Alle:  Alle andre aftner dypper vi ikke én eneste gang – denne aften 
          dypper vi to gange.
Barn: Hvordan er denne aften anderledes end alle andre aftner?
Alle:  Alle andre aftner sidder vi oprejst eller læner os til siden – denne 
          aften læner vi os alle til siden.

 Læsning 2: 2 Mos 1,7-14

Vi spiser usyret brød sammen med bitre urter 
og bagefter usyret brød sammen med charoset (murstensmassen).

 Læsning 3: 2 Mos 3,1-14

 Læsning 4: 2 Mos 5,1-5

Vi synger: When Israel was in Egypts land   

Alle lader ti dråber “vin” falde ned på tallerkenen, mens plagerne 
nævnes.

 Læsning 5: 2 Mos 12,3-13

De hårdkogte æg spises.

Vi synger: Det er dit blod. SOS 190 

9. Fortællingen om vores udfrielse fra syndens og Djævelens slaveri

 Læsning 6: Matt 27,32-44

 Læsning 7: Matt 27,45-50

 Læsning 8: Es 53,5-6

Vi synger: Blodet, som randt. SOS 185


