April 2020

CORONA-ANDAGTER
Da corona-nedlukningen begyndte, tog præsterne i Hjørring Nordre provsti den
fælles beslutning, at de hver dag på skift, mens kirkerne var lukket, ville skrive en
andagt.
Dette for at bringe trøst og håb midt i en krisetid.

Andagterne er bragt på kirkernes respektive hjemmesider og FaceBooksider, her
samlet for april måned.

Håber de kan give dig et og andet til refleksion og nyt mod.

April nar

..

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Tænk, hvis vi var vågnet op morges og det viste sig, at det hele var en aprilnar? Men det er
det ikke. Den uvelkomne gæst er her. I disse
uger forandres meget for altid. Også den kollektive erindring. For generationerne før os var
verdenskrigene en del af den fælles erindring.
Hver person og hver familie var selvfølgelig påvirket på sin egen måde, men selve det at have oplevet krigen var fælles. Lige nu dannes
det, der vil blive en ny fælles erindring. Hvordan den kommer til at se ud, ved vi endnu ikke.
Skærtorsdag delte Jesus brødet og vinen med
disciplene. Netop på et tidspunkt, hvor de var
klar over, at begivenhederne var begyndt at
rulle, men hvad det skulle blive til, kunne de ikke gennemskue.
Men de bed mærke I, at han gav dem et
tegn til evig gentagelse og erindring. Et tegn
på uophørlig samhørighed mellem ham og os.
Vi har gentaget tegnet lige siden. Derfor er det
en del af den kollektive erindring. Nu formes
en ny erindring, og snart lægger den sig ind i
vores forståelse af vores liv og tid. Men den
dannes ikke i et tomt rum. Den dannes ovenpå mange andre erindringer, ikke mindst dannes den ovenpå vores fælles praksis: den uophørlige gentagelse gennem 2000 år af Jesu
uddeling af brød og vin.

I de stunder, hvor vi ikke kan gennemskue,
hvad det skal blive til, rækkes tegnet til os:
”Jeg er hos jer. Altid”.
Winnie Nørholm Rischel,
Sindal-Astrup pastorat, den 1. april 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Påsken handler om sanselighed og drama. Det drama bliver nu henført til det indre liv. Ingen processioner til katolikkerne, ingen livets fest med mennesker i et kristent fællesskab. Alligevel er det ikke den stille uge vi går ind i, i næste
uge. Som ugen fra Palmesøndag og frem til Påskedag traditionelt hedder. Det er den larmende uge. Der er larm alle steder. Larm i medierne, larm i kirken, larm i huset, larm i
mit hoved. Dårlig samvittighed over arbejdet, der bliver
forsømt, og flyttekasser, der står i alle hjørner. Larm.
Som paven, der prædikede i sidste weekend, uden en folkeskare, der var kun en enkelt præst tilstede i behørig afstand. Det syn larmede også. Uden de mange synlige tilhørere mindede tilsynekomsten af paven på Peterspladsen mere om en dommedagsprofet, som ingen gider lytte
til. Der var noget skrøbeligt over ham. Vi kunne se ham
som den han også er: en gammel, hvid mand. Al pomp
og pragt skrælles af. Corona virus tager ikke hensyn til, om
du er rig eller fattig. Du får lov til at dø i ensomhed, om så
du er dronningen af Saba. Det minder mig om den vej, Jesus går i påsken fra succes til nederlag, fra fællesskab til
ensomhed. Godt, at der bag langfredags nat venter et
påskemorgenrøde. For os alle.
Præster sidder nu og vrider deres hænder og tænker:
hvordan fejrer vi påske? Nogle taler for at åbne kirken delvist. Og andre er imod. Det larmer.
Hvad gør det ved os, at gudstjenesten går viralt mange
steder? At man forkynder for et kamera og ikke for mennesker. Det har vi gjort os lidt erfaringer med her på Læsø.
Det er sværere at komme af med budskabet. De overvejelser, tanker om Gud og hans vilje, som man i prædikenen
lægger ud til andre og får kastet tilbage, står for egen regning.
Kristus kommer til at stå mere rent. Der er ikke en masse distraktion, en masse indtryk, som kan forplumre billedet. Det
er Kristus råt for usødet.
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Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø Sogne på Læsø,
torsdag den 2. april 2020

I en lille tekst om ikke at bek mre
sig...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I en lille tekst om ikke at bekymre sig, skriver den danske
teolog Søren Kierkegaard om tre ting, som vi kan lære af
himlens fugle og markens liljer.
Den første ting er tavshed. At vi kan lære tavshed af fuglen, er umiddelbart lidt mærkeligt, for den flyver jo netop
rundt og synger af glæde. I det hele taget må man sige,
at naturen er fyldt med lyd. Men alligevel er der også en
vis tavshed i naturen. I hvert fald der, hvor man er helt
alene. De fleste kender oplevelsen af at stå ved havet
en rigtig stormvejsdag, og hvordan man kan føle sig helt
blæst igennem, så man dårligt nok har nogle tanker tilbage i hovedet. Og det er netop det Kierkegaard kalder
tavsheden. At hovedet bliver tømt for alle de tanker,
som normalt plejer at vælte sig rundt derinde.
Ud over tavsheden kan man ifølge Kierkegaard også lære lydighed af fuglen og liljen. Lydighed som her betyder
accept. Accept af ting, som alligevel ikke kan være anderledes. At vi er dødelige. Et vilkår, som det kan være
svært at leve med, men som ikke desto mindre er uundgåeligt. At vi er bange for at miste, kunne være et andet
grundvilkår. At vi kan føle os magtesløse over en lang
række ting her i verden. Vilkår, som vi ikke kan gøre noget ved, og som vi ifølge Kierkegaard ligeså godt forsøge at acceptere. Det handler ikke om at glemme eller
undertrykke, men derimod om bare at lade være. Om
på en eller anden måde at leve med den magtesløshed, som vi alligevel ikke kan komme ud over.
Endelig kan fuglen og liljen lære os noget om glæden,
som netop følger af de to andre. For når vi har lært både
tavsheden og accepten, så følger glæden ifølge Kierkegaard helt af sig selv. Det er ikke nødvendigvis en vild og
boblende glæde, men måske mere den stille glæde,
der kommer af, at vi har fået noget mere ro på os selv,
og har fået overskud til, også at være noget for den verden, vi er en del af.
Ulrik Iversen, Sindal-Astrup pastorat &
Kragskovhede fængsel, den 3. april 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Jeg må ærligt indrømme at jeg aldrig helt har forstået Dan
Turèlls digt om hverdagen – før nu.
Dan Turèll lovpriser rutinerne med opvasken/ indkøbsturen/
bussen/osv. Og jeg har nok egentlig altid syntes den slags
var lidt småkedeligt.
Og når jeg kigger gamle fotoalbum igennem, så er det bestemt heller ikke billeder fra hverdagen der er flest af. Nej,
det er fødselsdage, juleaftener og ferier der præger.

Måske fordi der altid er blevet taget billeder når der skete
noget specielt. Hverdagene var der jo så mange af, og
det hele nok føltes sådan lidt gråt og leverpostejsfarvet
mens det stod på.
Men nu er vi mange der længes efter hverdagen. Og sådan set nok også efter festerne. Vi er lidt i et limbo. Her er
hverken fest eller hverdag.
Og når man ikke selv må rejse, så kan man da sende tankerne på langfart. Til andre tider og steder.

Da jeg blev ordineret for mange år siden, da prædikede
biskoppen over noget fra et af Paulus´ breve.
Jeg må indrømme at jeg ikke husker så meget af prædikenen, men teksten husker jeg. Og har brugt i mange forskellige sammenhænge. Både til hverdag og fest;

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres
mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær
ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres
ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og
Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter
og tanker i Kristus Jesus.
Glæd jer altid i Herren!
I disse tider kan det ind imellem være svært at finde glæden frem. Og mildheden ligger heller ikke altid lige for.

Men nogen gange er det godt at høre. Eller læse. Og blive
mindet om. Især når alt ikke går helt efter planen.
For ord skaber det de nævner. De kan skabe mod eller
frygt. Rive noget ned eller bygge op. Skabe bekymring i
stedet for fred.

Glæd jer altid i Herren!
De fe

Eva Aarestrup Christophersen,
Ki ke , l dag de 4. a il 2020

5. april - Palmesøndag
Se og hør en online videogudstjeneste v/ Eva
Bernhagen på dette link:
http://youtu.be/
klHehV79rzw
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Sådan kalder man dagene mellem Palmesøndag og Påskedag. I år bliver ugen ekstra stille,
for vi skal blive hjemme og undgå de store påskesammenkomster. Det er trist for rigtig mange, især de mange ældre og sårbare, der allerede i flere uger har været isoleret derhjemme og godt kunne trænge til at se nogle mennesker. Men vi skal lytte til dem der har forstand på virus og smitte og holde den afstand,
de mener er nødvendig, - lidt endnu.
Og i Grundtvigs fædreland må vi minde hinanden om Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af
levende stene. Det betyder, at påskefejring i
Danmark ikke afhænger af hvilke kirkedøre
der åbne eller lukkede, men af at vi danskere
deler påskens evangelium med hinanden. Det
kommer vi til at gøre på afstand i år, måske i
stilhed, men netop stilheden er jo også muligheden for fordybelse. Gudstjenester kan vi dele med hinanden over det ganske land, når
DR i både radio og TV transmitterer fra forskellige kirker i Danmark. Påskens store fortælling
kan selvfølgelig også læses i Biblen og bag i
Salmebogen, hvor alle læsninger til påskens
forskellige helligdage står. Eller man kan gå på
nettet, hvor man f. eks. kan finde:
www.bibelselskabet.dk
eller www.folkekirken.dk
Dér er masser af spændende påskelæsning.
Endelig er der også den mulighed at se og høre egnens præster fortolke påskens helligdage
fra Sindal Bykirke. De små filmprædikener blier lag op
ed kirke id p
ores hjemmeog facebook-sider.
Lise Munk Petersen,
De fem Kirker, den 6. april 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i
forbindelse med Coronakrisen.
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og leder os gennem skærtorsdag og langfredag frem til påskedag.
At ugen kaldes stille, er ikke noget nyt. Det har den altid heddet. For
når vi har brug for at tænke over tingene, da har vi også brug for ro.
Brug for, at det ikke larmer og flimrer omkring os. At vi ikke hele tiden
er på vej til noget andet, før vi blev færdige med det første. Måske
var det derfor, at en kvinde engang sagde til mig, at hun oplevede
dét at gå i kirke som en luksus! Både det at træde ind i kirkerummets
ro på en hverdag og det at være til gudstjeneste på en søndag eller
en helligdag. En hel time, hvor man kan få ro til at tænke over tingene! Synge, lytte, modtage, lade op og få noget at give videre.
P ke
i e ge ha i a , f di i ka ha e
g id i a
ke
over påskens begivenheder. Med andre ord: tænke over livet, døden, kærligheden, begyndelsen og afslutningen. I år bliver påsken
mere stille end den plejer. Alt er lukket og stille. Selv påskens gudstjenester må vi undvære. Og dog. Det passer jo ikke. Vi kan heldigvis
fejre påsken alligevel: vi kan følge med i påskens begivenheder både
ved at åbne bibel og salmebog, følge med i transmitterede gudstjenester både på tv og i radio, ligesom vi hver eneste dag kan klikke
ind på vore kirkers hjemmesider og følge med i påskens begivenheder dér. Anderledes end vi plejer? Ja, bestemt. Men påsken 2020 er
stadig påske. Og påsken er stadig budskabet om, at vi er så højt elskede af Gud, at vi kan leve livet uden at frygte døden. Uden at tænke ved os selv, at den dag, solen går sin runde uden os, da er alt,
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med i og tænke over, dag for dag her i påsken. Både sammen og
hver for sig. Ligesom en stor del af Danmark også synger sammen
hver for sig hver morgen med Phillip Faber ved flygelet.
Forårssolen skinner over Danmark. I går sang vi om den med Benny
Andersens ord:
Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for 'som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,
at Alt og Intet er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
Og påsken minder os om, at når solen en gang går sin runde uden os,
da lyser Guds kærlighed stadig over os og giver os liv. Alt, såvel som
det, vi betragter som Intet, er os givet. Det fylder sindet med taknemmelighed!
Af Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat, den 7. april 2020

Sal ingen i Be hania og ind oge i Jer

alem...

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Med Palmesøndag indledes den stille og hellige uge,
påskeugen, med fortællingen om Maria, der salver Jesus med den kostbare nardussalve. Det bliver disciplen
Judas fortørnet over, for hvorfor er den dyre salve ikke
solgt til fordel for de fattige.
Judas symboliserer en verdensfjern idealisme, da han
pinligt til mode erfarer Marias konkrete kærlighedsgerning. Denne kølige idealisme foretrækker nemlig en
teoretisk kærlighed til det ubekendte, fremfor den
nære og konkrete kærlighed. Men intet kan være kristendommen mere fjernt end den kølige idealisme, så
derfor møder vi også dens modsætning, realismen, repræsenteret ved Maria. Realismen, som ligefremt forholder sig til sin konkrete næste, før der tænkes på det
fjerne og ubekendte.
For idealismen er den kristne fordring på næstekærlighed nemlig inderlig fjern, hvilket klart kommer til udtryk,
da Judas forarges over Marias ødselhed. Derfor irettes ttes han ogs i sin forargelse af Jes s: Lad hende
re
De fattige har I jo altid hos jer
.
Det ubekendte og fjerne har vi nemlig altid hos os;
men hvor længe vi har det konkrete og nære, ved
kun Vor Herre. Derfor skal vi, som Maria, altid ødsle i rigelige mængder af vor kærlighed på ham eller hende der står os nær.
Med Marias salving rider Jesu ind i den stille uge. Vi
ved, at han bærer en tung byrde på sine skuldre. En
byrde, der er ubærlig for os. Ja! Men han bærer den i
kærlighed for enhver af os. Amen.
Af René Højgaard Olsen, Bindslev og Sørig kirker,
den 8. april 2020

9. april - Skærtorsdag
Se og hør skærtorsdags-online video-gudstjeneste v/
Eva Bernhagen på dette link: https://youtu.be/i8M7uIxp2fo

10. april - Langfredag
Se og hør langfredags-online videogudstjeneste v/ Eva Bernhagen på dette link:
https://youtu.be/cm01vu2ERKw

De la ge l dag...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I går var det Langfredag. Og for Maria og disciplene
og ikke mindst Jesus selv var Langfredag meget lang.
Men jeg tænker at lørdagen må have føltes mindst
lige så lang.
Disciplene havde forladt alt for at følge Jesus. Deres
arbejde, familie og venner. Alt havde de forladt. De
fulgte ham da han helbredte syge, bespiste mange
tusind mennesker, da han fortalte lignelser. De var
med hele vejen. Næsten.
For de sidste par dage havde fællesskabet knaget.
Det begyndte allerede ved det, der skulle vise sig at
blive det sidste fælles måltid, der fortalte Jesus, at en
af disciplene ville forråde ham. Man kan allerede høre
de a
e beg d e a
elde ig; De e el ikke
ig? ,
g e de. Me de ikke ha e ig
lig
omkring.
Peter, som ellers havde været en af de allernærmeste
af disciplene, og som havde lovet Jesus at han ville
følge ham i tykt og tyndt, han havde i løbet af natten
mellem Skærtorsdag og Langfredag benægtet al
kendskab til Jesus. Ikke bare en gang, men hele tre
gange.
Så da de står ved korset Langfredag og er vidner til at
Jesus dør, så er der sikkert en mængde tanker og følelser der melder sig.
Dør han virkelig? Var det hele løgn og latin? Kan han
ikke bare få det hele til at stoppe?
Har vi forladt alt uden grund? Det virkede så rigtigt.
HAN virkede så rigtig.
Er det vores skyld at det gik som det gik?
På den lange lørdag var der masser af tid og mulighed for selvransagelse. Var det det her jeg skulle? Og
ikke mindst; Hvad gør vi nu?

Vi ved at lyset gennembrød mørket Påskemorgen.
Men dem der står midt i det ved ingenting. De har kun
et håb. Et håb om at alt bliver godt igen.
Af Eva Aarestrup Christopersen, De fem Kirker,
den 11. april 2020

H A N E R O P S TA N D E N !

12. april - Påskedag
Se og hør påskedags-online video-gudstjeneste v/ Eva
Bernhagen på dette link: https://youtu.be/VROrlUk-tZI

13. april - 2. Påskedag

Se og hør 2. påskedags-online videogudstjeneste v/ Eva Bernhagen på dette link:
https://youtu.be/GJFizwuKorY

GLÆDELIG PÅSKE
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Det var den påske! Nu er historien fortalt igen, om Jesus der red ind i Jerusalem som en konge, men få dage efter blev henrettet som forræder og terrorist.
Vi har hørt om opstandelse fra de døde og sunget
festlige påskesalmer foran fjernsynet eller radioen, - og
det lod sig faktisk gøre…..
Men den første påske var der ingen fest ingen trompetfanfarer og ingen kimende klokker i Jerusalem.
Tvært imod var der hos Jesu disciple sorg, angst og
mismod for en fuldstændig ukendt fremtid. Hos dem
var det ikke en usynlig virus, der pludselig stoppede
den tilværelse de kendte. Det var det liv og den verden, de havde håbet, Jesus skulle skabe, som var løbet helt ud i sandet, og de havde dermed mistet indhold og retning for deres liv.
Kun ganske forsigtigt begyndte de at overveje, om Jesus mon alligevel ikke var død, men blevet levende
igen, som han engang havde sagt dem, på den måde forandredes deres.
Sådan er det ikke for os, selvom fremtiden i Coronaland er drejet om et hjørne, vi ikke kender. Danmark
og Verden bliver nok aldrig som det var, men måske
bliver det bedre, fordi verden blev forandret påskemorgen, fordi vi lærer, at vi ikke er usårlige og på alle
måder må være omhyggelige med det liv, Gud har
skænket os.
Vi bliver mindet om, at vi har ansvar for hinanden og
er afhængige af hinanden, og som kristne har vi muligheden for håbets forandring, for at vælge en tro på,
at livet er stærkere end døden. Vi har håbet om, at
Gud leder og vejleder os ad de ukendte veje, vi vandrer imod, og at alting nok skal blive godt igen.

Af Lise Munk Petersen, De fem Kirker,
den 14. april 2020

”Forventning og bekymring...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Det går den rigtige vej , l der det fra m ndighederne, med henvisning
til at kurverne over smittede og indlagte er faldende, lykkeligvis! Vi har
passet så godt på hinanden ved at lukke Danmark ned, at vi forsigtigt
kan åbne landet op igen over den kommende tid.
Paradoksalt nok efterlader os i et virvar af følelser. Vi imødeser den gradvise åbning af landet med både utålmodighed, forventning - og bekymring!
Ikke da mindst i dag, hvor vores yngste atter kan vende tilbage til skole
og daginstitutioner. De fleste børn glæder sig. Deres ældre søskende er
lettere misundelige. Nogle forældre er lettede. Og mange forældre er
bekymrede. Alt sammen forståeligt.
Dertil kommer manges bekymringer for fremtiden. Nogles sorg over tab.
Andres lettelse over at det gik. Manges frustration over stadig at skulle
arbejde hjemmefra. Andres betænkeligheder ved at skulle afsted igen.
Alle de modsatrettede følelser i os selv og i mellem os kan være svære
at håndtere.
Og så kan det let slå gnister. Både i den lille familie og i det større samfund og i den helt store verden. Det er ikke alle steder i den store verden,
at de føromtalte kurver er faldende, tværtimod. Lettelsen over, at det
går den rigtige vej hos os, afløses af bekymring over den vej det går andre steder i verden.
Forleden fandt jeg denne bøn på www.folkekirken.dk:
Gode Gud, himmelske Far
Du, som kender enhver os og elsker os, som vi er. Vi kommer til dig nu i
en tid, fuld af uro og bekymring.
Din Søn, Jesus, siger til os, at vi ikke skal frygte, fordi du er med os, uanset
hvad der sker os. Alligevel er vi utrygge og bange for, hvad der skal ske.
Hjælp os til at lægge vores liv i dine hænder i tillid til, at der er godt og
trygt at være.
Vi beder for dem, vi kender og elsker, som er syge eller særligt udsatte,
og vi beder for alle dem af os, som er ramt på forskellige måder, enten
fordi de har mistet deres arbejde, eller deres økonomi er ødelagt, har alt
for travlt eller sidder ensomme derhjemme. Herre, vi beder om din hjælp
i alle de udfordringer, vi hver især står i lige nu. Hjælp os til at række ud til
hinanden i omsorg og kærlighed på afstand.

Vi beder for alt sygehus- og sundhedspersonale og alle der arbejder i
vores samfund for at hjælpe og opretholde vores liv og velfærd.
Gode Helligånd, vi beder om din styrke, udholdenhed og visdom i denne svære tid, og fremfor alt så beder vi dig, at du vil bevare os i kærligheden til dig og hinanden. Fyld vores hjem med fred og hold os fast i håbet om, at denne krise en dag vil være slut. Og at livet med dig vil vare
evigt. Amen
Af Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat,
den 15. april 2020

Bølgegang...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Der er gode dage. Og så er der de andre. Dem, hvor
man har lyst til at råbe: Gå væk, corona, nu vil jeg ud
i verden igen! Men man glemte lige, at verden ikke er
dér, hvor den plejer at være.
Der er dage, hvor man tager sig sammen. Hanker op i
sig selv. Forstår, at det er alvor. Og det kører man så
på. Et døgn eller halvandet, hvis man er heldig. Så
melder uroen sig igen. Der er bølgegang i det indre
menneske.
Det er der nok også for dem, der har fødselsdag i dag.
Dronningen f.eks. En nedlukningsperiode uden kontakt
til de nærmeste er lang for den, der har mere menneskeliv bag sig end foran sig. Eller også er en nedlukningsperiode bare lang for os alle sammen uanset,
hvor vi er i livet. Hver betaler sin pris.
Der er bølgegang i det indre menneske. Og der er
mange ord, der har fået nye dybder af betydning i
disse uger. Vi har ikke gudstjenester, men for mit indre
re h rer jeg mig selv bede nadverb nnen: Styrk os i
det indre menneske . Når netop disse ord dukker op i
bevidstheden, må det være fordi, de giver mening.
De er nødvendige. En slags bølgebrydere.

Der er opture og nedture. Det kan vi ikke forhindre.
Men vi kan bede om styrke til ikke at lade os kaste
rundt af mange slags pres. Holde skruen i vandet. Vi
når i land. Måske på nye kyster.
Af Winnie Nørholm Rischel,
Sindal-Astruppastorat, den 16. april 2020

P trods af rets alternati e p ske...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
På trods af årets ”alternative” påske, begynder vi vel,
at kunne ane et åbningens lys på den anden side af
pandemien.
Sådan er det også med tidens evangelielæsninger,
hvor vi også ser fremad, altså, mod pinsen og Helligåndens komme.
I tekststykket om Jesus ved Tiberias Sø viser han sig for
disciplene, tredje gang efter opstandelsen. På søen
havde disciplene hele natten forsøgt at fange fisk,
men forgæves; men da de ser Jesus råbe af dem ved
søens bred: ”Ka ne e d
kal I f fang .”, sker
det. Nettene fyldes og disciplene kommer ind til søens
bred og spiser med Jesus. Jesus spørger disciplen Peter: ” el ker d mig mere end de andre?”. For Jesus
er spørgsmålet aktuelt, for Peter var, før påske, noget
frimodig i sin troskab til Jesus; men natten til Langfredag brast alle illusionerne. Hele tre gange benægtede Peter sin kendskab til Jesus. Nu er kækheden borte
med blæsten, for han vedkender ydmygt sin afhængighed af Jesus. Han har oplevet det, som ikke
kunne ske før påske: ”At Jesus havde båret ikke bare
verdens skyld på sine skuldre - også Peters.” Og fordi
Jesus døde på korset, forkaster han ikke Peter, men
giver ham en ny chance. ”Følg mig!”, siger Jesus til
ham. Heri ligger kaldet til Peter, ja, det kald, som rækker ud til alle kristne i fortid som fremtid. Nemlig, Jesu
befaling til enhver af os om at forkynde troen, håbet
og kærligheden for alverdens folkeslag.
Af René Højgaard Olsen, Bindslev og Sørig kirker,
den 17. april 2020

De g de h

d

k...

- 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

19. april - 1. søndag efter påske

Se og hør online videogudstjeneste v/ Eva
Bernhagen på dette link:
https://youtu.be/
mFBC0mLZXnU
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I en vis forstand er Gud fraværende i vores tid. Vi ser
ham ikke. Han griber ikke længere synligt ind. I hvert
fald ikke som vi kender ham fra Det Gamle Testamente. Den Gud, der frigjorde folket fra dets fangenskab.
Som delte det røde hav. Den Gud er fraværende. Selv
på Jesu tid, havde man ikke set noget til den Gud i
lange tider. Man havde et håb om, at han snart igen
ville gribe ind, at han ville frelse verden, men man så
intet til ham.
Det er i dette Gudsfravær, at Jesus træder frem. Og
egentlig siger han det samme, som Gud alle dage har
sagt. At vi skal tage os af hinanden. At vi skal hjælpe
den fattige, enken og den faderløse. At vi skal tage os
godt af den, der bor som fremmede i vores land. Men
det er ikke populært. Man levede måske nok i en tid,
hvor Gud var fraværende. Men det var ikke en tid
uden religion. Præsterne havde opstillet en lang række af regler, som man skulle leve efter. Regler, som de
ting Jesus sagde, hele tiden kom i konflikt med. Fordi
han var mere optaget af det enkelte menneske, end
han var af regler. Så han blev hurtigt upopulær. Han
var måske nok populær, hos alle dem, der var kommet i klemme i alle præsternes regler. Men hos præsterne blev han naturligvis lagt for had. Et had, der kostede ham livet på korset.
For præsterne og mange andre var han bestemt ikke
Guds Søn. At andre kaldte ham det, var blasfemi.
Gudsbespottelse. At han selv kaldte Gud for sin Far,
var beviset, der sendte ham på korset. På korset døde
han for sin tro på, hvordan Gud er. At han ikke er reglernes Gud, men at han er frihedens og kærlighedens
Gud. En død, der fik selv en romersk soldat til at udbryde: Sandelig, den mand ar Gud S n .
Gud er lige så fraværende i dag, som han har været
det nærmest alle dage, og samtidig lige så nærværende. Han er nærværende der, hvor bønnen lyder.
Bønnen om at hjælpe den fattige, enken og den faderløse. Den, der bor som fremmed i vores land.
Af Ulrik Maarup Iversen,
Sindal-Astrup pastorat, den 20. april 2020

At agte Guds skaberværk...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
For tiden har jeg god tid til at læse og lige nu nyder
jeg Ole Jensens erindringer der udkom i efteråret og
edde Og
a ige e .. .
Ole Jensen er en af vor tids store danske teologer, som
har været professor i København, domprovst i Maribo,
forstander på Grundtvigs højskole i Hillerød, og han
kom til at betyde meget for mit præsteliv, fordi han i
mine første præsteår var rektor for Præsternes Efteruddannelse.
Dér lærte han os bl.a., at alt hvad en præst laver, skal
være enkelt, troværdigt og vedkommende. Det har
jeg prøvet at lægge mig på sinde.
Midt i 70´erne begyndte han at opfordre til, at vi skal
passe på natur og klima. Han skrev en lærd doktordisputats og konkluderede, populært sagt, at vi mennesker op gennem tiden har lagt alt for megen vægt på,
at vi som skabte i Guds billede skulle herske over naturen, til gengæld har vi glemt, det ansvar for naturen
som fulgte med.

Ole Jensens påstand var dengang og er stadig, at vi
har glemt at agte den mangfoldige verden Gud har
sat os at leve i og hver gang en art, en plante eller et
dyr forsvinder og uddør et sted på kloden, så er det
fordi vi mennesker har ringeagtet Guds skaberværk.
Når vi i vores tid fører klimadebat, bør vi derfor overveje om vi agter skaberværket i al dets mangfoldighed
eller vi mest tænker på vores egen magelighed. Dog
kan vi måske være enige om at vi lige nu har en coronavirus vi ikke agter og godt kunne undvære.

De fe

Af Lise Munk Petersen,
Ki ke , de 21. a i 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Jeg er i skoven hver dag. Det er ikke noget nyt. Sådan har
det været i årevis, ja, årtier. Af og til kan jeg godt blive helt
mærkeligt til mode over det faktum, at jeg ikke alene kan
huske år tilbage men også årtier! For når jeg kan dét og
ikke mindst: tager mig selv i at blive forundret over det så
er det dels et udtryk for, at jeg har levet længere, end jeg
til dagligt tænker over, dels et udtryk for, at tiden og med
den livet går hurtigere, end jeg begriber. Måske kender
du til at blive grebet af den samme lidt vemodige forundring?
Jeg er i skoven hver dag og følger med i skovlivets gang,
godt hjulpet af hunden, der trækker afsted med mig og
med sine årvågne sanser opdager alt muligt længe før
mig. Han registrerer spændende dufte mellem anemonerne, fugle i buskadset, et rådyr i skovbrynet, et egern, der
piler op ad stammen.
Men om min hund har opdaget, at bøgen er sprunget ud
for nogle dage siden, er jeg ikke sikker på. Men det har jeg!
- og det har du måske også. Og vi jubler indvendigt, fordi
det er et tegn på, at sommeren er nær og landet eksploderer i farver, lyde og dufte.
Pludselig tager man sig selv i at gå og synge:
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
(Den danske salmebog, nr. 725 v. 1)

De d f er lysegrønt . De kan man da egen lig ikke ige? Kan man dufte en farve? Har en farve duft? Nej. Og
alligevel: JO!
Den lysegrønne duft af nyslået græs kan begejstre de fleste
af os. Den lysegrønne duft af spirende planter kan få os til
at trække vejret dybt ind og kalde smilet frem. Det lysegrønne syn og de lysegrønne lyde af nyudsprungne bøgeblade vækker glæde, minder og stemninger i os. Og dertil
taknemmelighed: endnu en gang fik vi lov til at opleve synet, også selvom vi nu kan huske vores liv i årtier, ikke bare
år.
Sikke en glæde, sikke en gave! Det hele flyder over af Guds
skaberkraft! og Guds sol går ind i krop og sind og armer og lyser op, også i det mørke, som coronaen og dens
følger ellers har lukket ind i vores hverdag.
Af Iben Kjær Aldal,
Sindal-Astrup pastorat, den 21. april 2020
Sindal - Astrup Pastoral, den 22. april

Fe

e e i bage...

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Vi befinder os i en oplukningsfase. Den er svær. Sværere end nedlukningen. For hvem, hvad og hvor mange skal der åbnes for? De fleste har en mening, og vores mening er mange gange ledsaget af et ønske om
at komme tilbage. Til det, der var. Til det, vi kender.
Påskemorgen kunne Maria Magdalene ikke finde Jesu
lig. Graven var tom og hun troede, at nogen havde
flyttet ham. Havemanden måske. Hun ville gerne have
ham tilbage. Altså tilbage i graven.
Men sådan gik det som bekendt ikke. Han kom ikke
tilbage ikke som død og ikke i den skikkelse, hun havde kendt ham. Hun genkendte ham ikke, selvom han
stod overfor hende, før han kaldte hende ved navn.
Og da h
ak e d ef e ha , agde ha h ld ig
ikke ilbage . F ha
a del e a ikke e ilbagevenden til det gamle, men en vej til noget nyt.
Vi står i en situation, hvor vi på mange måder gerne vil
tilbage. Men vi står også i en situation, hvor vi kan
overveje, om det virkelig er det, vi vil? Tilbage? Ukritisk
genoptage det liv, vi havde? Eller er der indsigter, vi
har fået og forandringer i dagligdagen, vi egentlig
godt vil beholde, når vi åbner landet? Ro? Nærvær?
Nye former for kontakt? For ikke at tale om det, der
sker med miljø og natur. Den renere luft, det renere
vand.
Skal vi gå tilbage? Eller skal vi tage Jesu opstandelse
på ordet og gå efter noget nyt?
Af Winnie Nørholm Rischel,
Sindal-Astrup Pastorat, den 23. april 2020

Elefa ma de ...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Filmen, Elefantmanden, er bygget over den historiske
person, John Merrick, som fra fødslen var voldsomt deformeret. Som ganske ung tog han plads i et omreje de c
de
a e a e
de
f g
g
blev behandlet som et umælende dyr, lige indtil lægen, Frederick Treves, får ham indlagt på et hospital i
London.
En dag hører Frederick og nogle kollegaer inde fra
J h
e e: Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. De
e de d, g f de Me c , de dde g
reciterer Salme 23 fra Det Gamle Testamente. Da gik
det op for dem, at John var et menneske, som bag
det skrækindjagede ydre havde tanker, tro og sprog.
For John elskede den gammeltestamentlige salme, for
den var hans trøst og håb gennem mishandling, vold,
ensomhed og usynlighed. Mennesker så ham ikke;
men det gjorde Gud.
Filmen slutter den aften, hvor John for første gang i sit
liv kommer i teatret for at overvære sin yndlingssangerinde. Han er iklædt smoking ligesom de andre teatergæster; men da han kommer hjem tager han sit fine nattøj på og lægger sig i sin seng. Indtil da har han
altid siddet op, da hans hoveds deformitet ville betyde døden ved at ligge ned; men nu ligger han i senge
e g g
e e e. De e f db ag ! , ge
John Merrick taknemmeligt og sover stille ind i døden.
Endelig havde han opnået det, som livet handler om:
at blive set på som et menneske og ikke som et dyr.
Amen.
René Højgaard Olsen, Bindslev og Sørig kirker,
den 24. april 2020

”Kære Linedanser! - og konfirmander!”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
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 lykkenog 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

De g de ede

ab...

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I øjeblikket er vi nok en del, der er ved at finde ud af, at vi
ikke var de individualister, vi troede, vi var. Det er hårdt at
holde dampen oppe i et one woman show. Bare der var
en, man kunne følge.
En, der kan rive mig ud af denne her mærken mig selv og
mit lidt for stille og rolige liv. Give mig nogle definerede opgaver, sætte mig i sving. Et liv i kald og stand. Jeg kan ikke
skabe det for mig selv.
Hyrdebilledet fra Bibelen – Jesus som den milde hyrde, der
bærer det lille lam op til himlens lyse sale – holder det i vores tid, hvor alle har op til flere guruer og hyrder eller vil være egen hyrde på egen fold. Langt fra pøbelens brægen.
Hvem har autoritet og kan sige noget, vi ikke har hørt før.
Noget sandt, som vi kan følge – hver på vores måde.
Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand for sit navns skyld.
Grønne enge og stille vand har jeg her på Læsø. Det er lige
uden for min dør. Med fare for at virke utaknemmelig, så
har jeg brug for noget der bryder idyllen.
Som i dag, da jeg indåndede de idylliske omgivelser, de
grønne enge, den lille dam i bunden af haven, hvor et andepar snadrer i det stille vand, nabohestene pruster ovre
bag hegnet fra tid til anden, og så brydes stilheden af en
guitarsolo. Thunderstruck med ACDC. Der var noget, der
rystede eller rockede ved idyllen: brød ind i det stille liv, og
jeg fik flash backs til Roskildefestival i 2006. Så vidste jeg
pludselig, hvad det er jeg længes efter: den kollektive
stemning af energi, lyden af musik og mange mennesker
samlet. Alt det, der også bliver for meget på et tidspunkt.
Og så tænker jeg, at Gud som hyrden, der skal holde styr
på fårene, er et alt andet end idyllisk billede. Vi flakker
rundt på må og få. Er der overhovedet nogen, som går
den rigtige vej? Alt for meget i vores verden er vildfarelse, vi
savner god, gedigen vejledning vi kan holde os til.
Evangeliet er ikke idyl, det er ikke hvis du kunne tænke dig
og en dag har lyst. Det er Gud, der døde for dig, for at gøre alting nyt. Det er det bedste lederskab. Det er ikke en
pæn og ordentlig Jesus, men en vild og blodig hyrde, der
vil lede efter dig og følge dig derud, hvor du troede ingen
ville gå.
Jeg og faderen er et, siger Jesus.
Om du går i dødsskyggens dal eller skulle feste på Roskilde,
så finder han dig, og leder dig igennem.
Af Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø,
søndag d. 26. april 2020.

26. april - 2. søndag efter påske

Se og hør online video-gudstjeneste v/ Eva Bernhagen
på dette link: https://youtu.be/6fIjPZP-Ukk
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.

https://youtu.be/6fIjPZP-Ukk

I en lille bog, der hedder Om et kristent menneskes frihed, skriver Martin Luther om troen og om den magt,
den giver. At troen kan flytte bjerge. At der ikke er nogen grænser for, hvad det troende menneske kan udrette. At det troende menneske endda kan siges, at
have magt over Gud, fordi Gud altid vil være villig til
at gøre, hvad det troende menneske vil. Det er jo
voldsomt!
For at forstå det, skal man genlæse bogen fra begyndelsen af. Han siger her to ting, om det troende menneske. For det første siger han, at det troende menneske er fuldstændigt frit. Der er ikke nogen regler, vi som
troende skal leve op til. Der er ikke noget, vi behøver
at frygte fra Gud. Gud er ikke reglernes, men altid først
og fremmest kærlighedens Gud. Derfor er mennesket
frit! Vi er frie til at leve vores liv, som vi nu bedst kan.
Det er menneskets frihed. Men det troende menneske
er ikke bare frit, det er samtidig tjener. Den frihed, vi
har i forhold til Gud, og den tid vi får til overs, når vi nu
ikke skal leve op til alle mulige krav for at gøre os fortjent til Guds kærlighed, den tid, kan vi nu i stedet bruge på at gøre noget godt for vores medmennesker. I
forhold til Gud kan vi være ubekymrede og frie, men i
forhold til vores medmennesker, har vi altid et ansvar.
Og det er netop her, det kommer ind, der her med, at
det troende menneske har magt over Gud. For det
handler slet ikke om magt. Det handler ikke om, at
Gud skal gøre det, vi beder ham om at gøre. Det
handler om, at Gud og vi vil det samme. At vi indser,
at vi har et ansvar i forhold til vores medmenneske. At
det bliver vores vilje, som det også er Guds vilje. At vi
tager det ansvar på os, som vi har fået overdraget af
Gud, og gør det til vores eget. At vi altså ikke ser det
som et ansvar, vi skal forsøge at leve op til, for at gøre
Gud tilfreds, men at det bliver et ansvar, som vi selv
kan se det nødvendige i. Som vi tager på os som det
mest naturlige af alt.
Af Ulrik Maarup Iversen,
Sindal-Astrup Pastorat og Kragskovhede Statsfængsel,
den 27. april 2020

K nfi ma i n
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..

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Det er en af de mærkeligste uger i hele mit lange
præsteliv, for det er ugen, hvor vi skulle have haft konfirmation i De Fem Kirker. Det er ugen, hvor bøgen er
sprunget ud, hvor villahaverne plejer at stå helt skarpt
og borgerforeninger gør klar til at pynte byerne med
flag – fordi sognet skal have konfirmation. Men ikke i
denne uge, for en grim virus har udsat vores liv for en
tid. Så i år skal vi have sensommerkonfirmation i august, og det skal også nok blive festligt, med flag og
blomster og det hele.
Men hvor vi da savner alle de unge mennesker, som vi
har nydt siden sidste sensommer, - vi har nemlig de
skønneste konfirmander i år.
Heldigvis nåede de at vælge deres konfirmationsord,
inden alting lukkede ned, - det lille vers, vi sender den
videre i livet på.
Jeg husker stadig mit eget ord, som jeg også fik lov at
vælge, helt tilbage i 1979, fra Johs. 3,16 ”Thi således
elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for
at enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv”. Kristendommen i én eneste sætning og
vigtige ord, der har betydet noget for mit liv.
Hvis jeg skulle vælge et ord, der kunne være fælles for
alle de konfirmander, jeg savner lige nu, skulle det også være fra Johannes evangeliet (kap. 14,1), Jesus siger: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og
o p mig! I min fade h e de mange bolige ”.
Det er opmuntrende ord i en usikker tid, for konfirmander og alle os andre…
Af Lise Munk Petersen,
De fem Kirker, den 28. april 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
De grønne bøgegrene vækker tanker og minder i os, som
jeg skrev lidt om i sidste uge. Foråret får os til at tænke både fremad og tilbage. Mange af os kommer til at tænke
tilbage på mere eller mindre behagelige ophold ved det
grønne eksamensbord. Mange kan i den kommende tid se
frem til at tage plads ved det. Eller i hvert fald se frem til, at
det er overstået. Mange lidt yngre mennesker har også set
frem til en særlig dag i denne grønne tid: konfirmationsdagen. En dag med høj sol, feststemte gæster i kirken, udsprungne træer, blå himmel, blomstrende buske.

Én af de salmer, konfirmander i de senere år ofte har ønsket sig at vi skulle synge i kirken begynder sådan her:
Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.
(Den danske salmebog, nr. 369 v. 1)
Konfirmation bliver det jo også i år – men nu i sensommerens gyldne skær. Farvestrålende, mildt og duftende. Alle
årstider i Danmark er smukke. Ikke kun når bøgehækkens
blade åbnes som nu, men også når æbler får rødme, når
georginerne blomstrer og vi selv er blevet solbrændte efter
en dejlig sommer. I dét skær kan vi se frem til konfirmationerne i år.
Der er ikke noget at sige til, at mange konfirmander lige nu
føler sig skuffede. Ligesom mange sommerbrudepar, der
har udsat deres bryllup, mange festivaldeltagere, der havde glædet sig til dage i godt selskab med musik og gode
venner og mange, mange andre, der havde glædet sig til
noget i den kommende tid, som coronaen nu har fået udsat.
Vi bryder os ikke om, når andre laver om på vores planer
og forkludrer dét, vi havde set for os. Og skuffelsen skal have sin plads og tid. Men derefter skal vi se fremad – på alt
det, der jo ikke er aflyst, blot udsat og som vi jo derfor stadig har at glæde os til! Og se os omkring – og glæde os
over alt det, der omgiver os i dette nu. Er det svært at få
øje på, kan salmens ord ovenfor minde os om det. Måske
er det derfor, at mange konfirmander vælger at den skal
synges på den dag, de har set sådan frem til?
Af Iben Kjær Aldal,
Sindal-Astrup Pastorat, den 29. april 2020

Åh, de gamle bukser...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Syv uger i cowboybukser. Syv uger med de samme tshirts i en rotationsordning. Når det hele er brugt, får
det en tur i vaskemaskinen, og så kører vi igen. For
man skal jo ikke noget ud af huset, ikke noget, der
kræver kjoler og høje hæle.
Det er forår uden fest. Kjolerne hænger i skabet. Dan
Turell sagde jeg holder af hverdagene , men det
sagde han i en tid, hvor fest og sammenkomst, ja selv
begravelseskaffe og andre markeringer af livsforandringer var mulige på den sædvanlige måde. Ordene
lyder anderledes nu, hvor hverdagene mangler deres
modsætning. Der er gået cowboybukser i den, også
mentalt.
I søndags var indledningsordene til prædiketeksten:
Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem (Joh 10,22) Vi ordner vores liv og erindring efter
vekselvirkningen mellem hverdag og fest. Så blev det
påske, og så blev det hverdag igen, så var der en fødselsdag, og så blev det hverdag igen.
Vekselvirkningen er fladet ud. Mange kan ikke rigtigt
m rke sig selv i livet , som de siger, uvirkelighedsfornemmelsen er taget til. Hvor længe skal det vare?
Tja
Men det ender med en fest. Det er kristendom i en
nøddeskal. Gud Fader er altid i gang med at dække
det store bord. Tro er forventning. Ikke luftkasteller,
men forventning på baggrund af det, der allerede er
sket. Påskemorgen stod Jesus op af døde. Så kom festen. Og den skal komme. Når tiden er inde. Vi holder
ud indtil da. Vi snupper en uge mere i cowboybukser
og holder kjolen klar.
Af Winnie Nørholm Rischel, Sindal-Astrup pastorat,
den 30. april 2020

