”Kære Linedanser! - og konfirmander!”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Kære linedanser! – og konfirmander!
Nu her i weekenden skulle vi have haft de første konfirmationer her i pastoratet. Noget som mange har set frem
til. Og planlagt. Længe. Og en festdag for alle, ikke
mindst for konfirmanden selv.
I år kunne selv den bedste planlægning ikke have haft
en plan B eller C klar i reserve. Intet blev som planlagt.
Men vi er ikke i tvivl om at der bliver konfirmation, og at
dette års konfirmander selvfølgelig bliver konfirmeret. Det
er for øvrigt verdens bedste konfirmander vi har i år. Hvis
nogen skulle være i tvivl :-)
I går aftes, til fællessang med Philip Faber, sang vi ”Kære
linedanser”. Sangen er skrevet af Per Kjærsgaard til et
barnebarns konfirmation. Derefter blev den brugt til to
andre konfirmationer i familien. Og sidenhen bredte det
sig som ringe i vandet, og er blevet brugt til utallige konfirmationer og i mange andre sammenhænge. Måske
fordi der er så meget i sangen der rører noget i os. Både
konfirmanderne, men også os hel- og halvgamle.
1. Kære linedanser, udspændt
ligger foran dig,
selve livet
du fik givet,
gå nu kun din vej.
Du må turde træde ud,
hvor dit liv kun er dit.
Det briste eller bære må
dette ene skridt.
Give fra dig hvad du magter,
da ser du,
en dag du nåede ud
og danser til himmelens stjerneskud.
Lige nu skal vi helst ikke træde ved siden af, vores liv er
ikke kun vores eget, og det hele skal helst kunne bære.
Men der er et håb derude. Der er et håb foran os.

3. Kære linedanser, ser du
livet er et net,
øjeblikke,
tro blot ikke,
dansen kun er let.
Og en dag gør livet ondt,
det ved jeg, at det vil.
For livet er et liv på trods,
smerten hører til.
Ud af sorgen vokser lykken
og livet
i påskens evige fest.
De stærkeste rødder har træ'r i blæst.
Modvind og storm giver styrke. Det kan ind imellem være
svært at sætte pris på modstand og modvind. Især mens
det står på. Men modvinden holder jo op på et tidspunkt.
Det gør den jo. Også selvom man kan tvivle på det nogensinde kommer til at ske.
5. Linedanser i det høje
dans vidunderligt!
For det næste
er det bedste:
Glæden ubestridt!
Tænk at få balancekunst
Så helt ufatteligt!
At modtage sin stang og snor
ganske kvit og frit.
Uanset om du nu tror det,
så ved jeg,
at lyset brænder for dig!
Og kigger du op, er der nok en vej.
Der er en vej.
Der er et håb.
Der er et lys.
Af Eva Aarestrup Christophersen, ”De fem Kirker”,
den 25. april 2020

