”Når det her er ovre…!”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
”Når det her er ovre…!”, er blevet en vending, som
mange af os med stigende længsel tager i anvendelse, mens vi ser den skønne dag for os, hvor vores og
coronaens veje skilles endeligt.
Hvornår den dag kommer, er der ingen, der ved. Passer vi godt på hinanden som nu, er der mulighed for,
at landet forsigtigt vil åbnes igen efter påske, forlød
det i går. Men selve påsken 2020 går over i historien
som den første påske siden Harald Blåtands tid, hvor
kirkerne i Danmark måtte stå lukkede hen!
Det betyder, at vi i år må fejre påskens gudstjenester
sammen-hver-for-sig foran tv-skærme, computerskærme eller radioen og vi ansatte i kirkerne er allerede i
fuld sving med forberedelserne. Det var ikke sådan,
nogen af os ønskede det. Det gør ondt. Men sådan
bliver det år. Og det er én af tusindvis af grunde til, at
vi med længsel i stemmen siger: ”Når det her er ovre,
så…!”.

Og så remser vi herlighederne op: ”Så holder vi en
kæmpe fest i haven!” – ”Så skal vi holde et brag af en
festgudstjeneste!” – og så skal vi besøge hinanden
igen, tage til koncert og i biografen og…! Alt det, vi
ikke har kunnet så længe.
Men vi ved det godt: den dag, hvor alt dét atter bliver
muligt, da er det ikke er alle, der blot lettede kan tage
fat på hverdagen, hvor man slap den midt i marts.
Mange sidder i stedet tilbage med stor sorg. Med en
fyreseddel. Med en nøgle, der er drejet om. Med problemer af vidt forskellig art, der tårner sig op.
Det fælles ansvar, vi har for at passe på hinanden og
som vi generelt løser så fint og samvittighedsfuldt lige
nu, hører ikke op den dag, hvor vi endelig kan sige:
”Nu er det her ovre!”. Coronaen er en dag væk, men
sporene af dens hærgen bliver tilbage. Da skal vi stadig holde sammen og støtte hinanden, med Guds
hjælp og med alt det, Han har givet os hver især at stå
hinanden bi med. Det er slet ikke så lidt! Det gør mig
fortrøstningsfuld midt i al bekymringen.
Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat,
den 31. marts 2020

