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Det er ikke en professor der
får stillet 3 spørgsmål, men
derimod Peter, en af Jesu
disciple. Det er Jesus der stil-
ler ham 3 spørgsmål og hans
forhold til Jesus. Det er en
begivenhed der finder sted 
Efter at Jesus er opstået

påskemorgen. Samtalen fin-
der sted ved Genezaret sø,
hvor de netop har spist. 
Inden de spiste så oplevede

Peter en fiskefangst magen til
da han første gang mødte
Jesus. Dengang havde de ikke
fanget noget om natten, men
da Jesus havde holdt sin tale
bad han dem om at kaste gar-
net ud til en fangst. Peter og
hans fæller fik en overvæl-
dende stor fangst, selv om det
så umuligt 
Ud for dem. Her oplevede

disciplene at Jesus bad dem
kaste garnet ud på højre side,
så ville de få fangst. Det gjor-
de de og dermed kom de i
tanke om at det var Herren
Jesus der havde sagt det.
Da Jesus stiller sit spørgs-

mål for tredje gang så bliver
Peter bedrøvet og siger: ”
Herre, du kender alle ting,”
Ja, Jesus vidste hvad der var

gået forud. Hvordan Peter
havde sagt til ham, om andre
tager afstand fra dig, så vil jeg
aldrig svigte dig.” Jesus svarer

ham: ” Inden natten er forbi,
og hanen galer, har du tre
gange nægtet at kendes ved
mig.” Det kom til at passe.
Jesu spørgsmål til Peter

symboliserer de 3 gange Peter
faldt. For hver gang Peter
faldt, var der en ny mulighed
for forsoning. 3 gange fald
bliver til 3 gange oprejsnin-
ger. Jesus slap ikke Peter, men
holdt fast i ham. Apostlen
Paulus skriver:” Er vi utro så
forbliver han dog tro; thi for-
nægte sig selv kan han ikke.”
Når vi oplever vor utroskab

tænker vi, jamen hvordan
kan Jesus da holde en ud
sådan som jeg er. Er han ikke
snart træt af mig.
Han vidste de tom os før

han sluttede pagt med os i
vor dåb. Han tog os til sig,
fordi han altid er villig til at
holde ud med sådanne svage
og utro disciple. Han taler om
vor svigt, men samtidig lader
han os mærke, at vi er elsket
at ham Han viser os, at for
vor overtrædelse, vor svigt og
brist gik han i døden for, så vi
får frimodighed til at fortsæt-
te livet med ham.

Sognepræst
Peter Friis Olesen, 
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3 spørgsmål 
til professoren
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N.P. ROSTRUP A/S
Glostrup afdeling

Hovedvejen 122
43 43 43 77

Hellerup afdeling
Strandvejen 114
39 62 34 78

Områdets lokale bedemand
Runddyssen 3A • 2730 Herlev

(lige ved sygehuset)

44 84 42 00
Døgnvagt

Ole Gundersen
giver en personlig rådgivning.

Alt ordnes individuelt, smukt og økonomisk.
Vi kommer gerne hjem til Dem.

Kyndig assistance ved 
bisættelser og begravelser

Træffes personligt døgnet rundt på  4494 8501

BEGRAVELSESFORRETNINGEN

www.begravelse-herlev.dk

Mørkhøjvej 139
Aftaler træffes gerne i Deres hjem

Gladsaxe
Bedemandsforretning

Søborg Hovedgade 94 • 2860 søborg
(overfor Søborg Kirke)

Begravelse & Ligbrænding

I forbindelse med bisættelse og begravelse 
sørger vi for at aftale tid med præst, bestilling 

af kapel, kiste, rustvogn, de nødvendige attester, 
kistedekoration, udsmykning af kirke og kapel,

trykning af salmer samt annoncer.

v/ Henrik Lundgren

JEG KOMMER GERNE I DERES 
HJEM OG TRÆFFER DE 
FORNØDNE AFTALER.

TRÆFFES HELE DØGNET.

39 69 86 81

Anders Bytoft
Exam. bedemand

anders@bytoft.net

Bedemand Anders Bytoft

SSøøbboorrgg BBeeddeemmaannddssffoorrrreettnniinngg
Søborg Hovedgade 169 - 2860 Søborg
Tlf. 39 56 03 82

GGeennttooffttee BBeeggrraavveellsseessffoorrrreettnniinngg
Gentoftegade 36 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 07 07

En personlig begravelse!

Samtale afholdes gerne i Deres hjem.

Ring venligst for aftale.

3965 0707

Restaurant

SAN MARINO
Arrangerer kaffebord

3966 0111

Babysalmesang 
I Emdrup kirke

For børn 2-8 måneder med en voksen.
10 torsdage fra 8. april

Pris 200 kr.

Tilmelding: Solveig Bach Tofft
e-mail: solveig@emdrupkirke.dk
Læs mere på www.emdrupkirke.dk

†
Vores allesammens elskede

Gunnar Hebel
* 09. juli 1933

Er stille sovet ind 
den 25. marts 2010

Familien

Bisættelsen �nder sted fra Gladsaxe Kirke 
Lørdag den 10. april kl. 14.30

†
Min elskede kone

Krista Christensen
* 18. juli 1923

Er stille sovet ind 
den 27. marts 2010

Tak for alt 
Villy

Bisættelsen har fundet sted

Min elskede Mosegris
Vores elskede mor

Charlotte Jørgensen
* 11. august 1975    † 17. marts 2010

Allan, Tim og Brian

Bisættelsen har fundet sted

Da det er umuligt at takke hver enkelt,
 vil jeg gerne herigennem sige tak for blomster

og alle de trøstende ord og støtte.

KFUM Søborg gruppe
tog til Klagenfurt.

En uge i februar tog 19 spej-
dere fra KFUM Søborg grup-
pe til Gladsaxes venskabsby
Klagenfurt i Østrig, for at
prøve at være spejdere i
sneen.
Med tilskud fra Gladsaxe

Kommune, blev det muligt at
tilbyde vores spejdere en
begivenhedsrig tur til en
overkommelig pris.
Vi indlogerede os på et

spejderhostel, hvor Monica
og Jürgen, der begge er lede-

re for spejdergruppen
Klagenfurt 4 St. Georg, tog
sig rigtig godt af os og bød os
på både østrigske og lokale
specialiteter hele ugen.
Ligeledes var vi også sam-

men med spejdergruppen
Klagenfurt 5 Prinz Eugen.
På rigtig spejdermanér blev

der udvekslet masse af spej-
dererfaringer og dannet nye
venskaber både børn og
voksne imellem.
Turen bød på både, dejlige

vandreture i den flotte sne-
klædte natur, besøg på det
nye store fodboldstadion, der
blev bygget til EM i 2008, lejr-
bål og aktiviteter med to for-
skellige spejdergrupper fra
Klagenfurt, fastelavnskarne-
val, og tre dage på ski kunne
det også blive til - Nogen
med mere succes end andre. 
Spejdere fra grupperne i

Klagenfurt deltager i somme-
ren 2011 på den internationa-
le verdens jamboree i Sverige
og alle var meget opsat på at
for arrangeret noget home-
hospitality i Gladsaxe ugen
efter, samt for de danske
spejdere fra Gladsaxe at tage
over og besøge dem på jam-
boreen. 

Spejdere
i sneen


