”Det gode håndtryk...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
En overgang var det som om det med at give hånd
var blevet forældet. Alle skulle kramme. Og, ja, jeg
ved godt at bl.a. i Frankrig så kysser man på kinden.
Jeg har nu altid synes at det sådan er lige i overkanten at blive kysset på inden jeg ved hvad vedkommende hedder.
Nej, så hellere et håndtryk. Det ved man hvad er.
Men lige nu er der heller ikke noget med håndtryk.
Man hilser og nikker på mindst to meters afstand. I starten var det meget kejtet, men nu har de fleste af os
nok vænnet til, at det er sådan man gør. Nu.
Men jeg glæder mig så meget til at kunne give hånd
igen.
For der ligger så meget i netop et håndtryk. Man ser jo
også hinanden i øjnene mens man trykker hænder.
Når man krammer, så kan man se allevegne hen. Man
kan endda have himmelvendte øjne. Men med håndtrykket, så ser vi på hinanden. Vi ser hinanden.
Et håndtryk kan fortælle så meget. Det slatne håndtryk
der mest af alt minder om en karklud. Og det der går i
den modsatte retning, det hvor man risikerer skulderskader. Begge dele kan give et indtryk af hvem den
anden person er.
Men det gode faste håndtryk. Det er det jeg savner.
Det håndtryk der både kan vise sympati og give styrke. Som kan bruges i medgang og modgang. Af unge
og gamle. Som kan byde velkommen eller sige tak for
i dag. Og som kan gøre en forskel for os alle.
Der kan siges meget i et håndtryk, også uden at sige
noget.
Men indtil videre må vi øve os i det på afstand, og
glæde os til den dag, der forhåbentlig kommer inden
længe, hvor vi igen kan give hånd.
Af Eva Aarestrup Christophersen, De fem Kirker,
den 18. april 2020

