”Sang gør noget ved os...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Nu har landet været lukket ned i over en uge, og vi har ligesom fundet en slags
”normaltilstand”. Eller de fleste af os har.
Vi har fundet en slags hverdag i alt det kaotiske. Forældre der skal hjemmeundervise deres
børn har fundet skoleskemaer frem. Lavet aktivitetsplaner. Og måske er der både gåtur og
bagning på skoleskemaet.
Rigtig mange møder bliver til møder i det virtuelle rum. Måske på Skype.
Og pludselig bliver telefonen til noget man igen bruger til at ringe med. For nu er sms eller
Messenger bare ikke nok. Nej, vi skal høre hinandens stemmer. Og være tilstede samtidig.
Og vi trænger til at bruge vores stemmer. Et af de nye tiltag efter nedlukningen af landet er
på DR, P1 og P2 hvor Philip Faber (det er ham med DR’s pigekor og musikquizzen) hver morgen kl. 9.05 guider os igennem morgensang. Der er både opvarmning af krop og stemme.
Og med en god del humor. Han ved godt hvor mærkelig man ser ud når hele ansigtet skal
varmes op ;-)
Og så er der ellers mulighed for at synge med på to sange/salmer fra den danske sangskat.
Og jeg har i hvert fald fundet ud af at køkkenet har en fantastisk akustik. Her er der godt at
synge. Og synge højt. Og når man sådan har sunget, så er dagen virkelig kommet godt fra
start.
For det der med at synge, det gør altså noget godt for både sind og krop. Skuldrene kommer ned på plads, ryggen bliver lige lidt mere rank, og man har fået ny luft til hjernen.
Forleden var det Alberte Windings ”lyse nætter” vi skulle synge. Og den tekst gør altså også
noget ved mange af os. Første vers lyder sådan her;
”Nu kommer fuglene igen
Og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækker,
lyse nætter er tilbage.”
Det er noget af det sang kan gøre. Få lyset til at vælte ind. Igennem alle revner og sprækker. Og på den måde sprede lys og glæde. Sangen kan bringe fællesskab. Også selvom vi
holder afstand.
Det er også noget af det jeg sætter stor pris på ved gudstjenester. Det der med at synge
sammen.
Og tit kan man også bedre synge nogen ord end sige dem. Det gælder fx i kærlighed. Der
bliver sunget mange ord og sætninger som de fleste af os vil have lidt svært ved at tage i
munden en helt alm regnvåd februar dag. Men når man synger dem går det helt anderledes fint.
Sådan kan det også være med det med Gud. Man kan i salmer og sange måske bedre få
sat ord på tvivl og tanker. Og tro og eksistens.
Vi kan synge det hele ud.
Og det kan give en et håb. En følelse af at det hele nok skal løsne sig engang. Det hele bliver godt igen. Ja, de lyse nætter kommer tilbage.
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