Maj 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 maj måned.

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

Jeg er ejen og sandheden og li e ;...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til
Faderen uden ved mig. Sådan lyder Jesu ord til os på
s ndag og de b r ikke v re fremmede for os. Jeg
Er , h rte vi dengang, Gud åbenbarede sig for Moses i
den brændende tornebusk, og gav ham opgaven at
befri israelitterne fra det ægyptiske slaveri. Moses skulle overbevise israelitterne og
gypterne om, at Jeg
Er har sendt mig. Jesus skal nu overbevise os om, at
han er Gud: Jeg og Faderen er ét , siger han, for Kristus skal føre den kristne menighed til de himmelske
boliger. Det vil han, for han har overvundet synden,
døden og djævelen med sin død og opstandelse.
Derfor er Kristus også skarp som sværdet, når han siger,
at Den, der har set mig, har set Faderen. Det handler om, at han er Gud selv. Man møder nemlig Gud,
når man møder Kristus. Ligesom Jesus mødte mennesker, mens han levede på jorden, ja, sådan møder
Gud mennesker den dag i dag. Derfor er Jesus så klar i
mælet, for han er ikke bare én blandt mange veje til
Gud, for der findes ikke frelse i nogen anden i Kristus.
Ja, der er simpelthen ikke givet mennesket noget andet under himlen at blive frelst ved end Jesus Kristus.
Jesus er derfor langt mere end Moses og til gavn for
langt flere end israelitterne. Det kan give den kristne
menighed håb til at forsætte rejsen frem mod de himmelske boliger og det evige liv. Amen.
René Højgaard Olsen, Bindslev og Sørig kirker,
den 1. maj 2020

Al de , der skal g res, n r jeg f r id...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Jeg har mange bøger, der står uåbnede og ulæste
på hylderne. Både faglitteratur og romaner. Bøger,
der er blevet anbefalet. Bøger, der har vundet priser.
Som bare venter på, at jeg får tid til at læse dem.
Jeg har også en del kreative projekter som ligesom er i
deres vorden. Ting, der skal limes eller males eller ombetrækkes. Og som bare venter på, at jeg får tid til at
gå i gang.
Men nu her, et godt stykke henne i Coronatiden, så er
jeg også kommet frem til en erkendelse af, at det måske ikke kun er tiden, der har manglet.
Meget af det, vi plejer at skulle både på arbejde og i
fritiden har været aflyst. Så der har været mere tid.
Så alle de her ting, der bare har ventet på mere tid,
kommer måske til at vente forgæves. Måske er det
faktisk ikke den manglende tid, der har været forhindringen.
I Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente lyder det;
Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.
En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.
Prædikeren taler om de store ting i livet. Måske må vi
bare erkende, at der simpelthen er noget, der ikke har
et tidspunkt. Og på den måde kan vi måske få ryddet
op og ryddet ud og måske få den fred, der kan gøre
at vi kan komme videre.
Af Eva Christophersen,
De fem Kirker, den 2. maj 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Jeg er flyttet fra et rødt murstensparcelhus bygget i
70érne til en gul præstegård fra 1850 erne med marmorgulv, stråtag, - allikerne bygger reder i de to skorstene af pinde fra selvsamme stråtag - 3 en halv meter
til loftet og høje paneler. Det er en helt ny verden, der
åbner sig for min familie og jeg, som vi skal til at bebo.

Det er en bolig med mange stuer i, og selvom vi er 6
personer, er huset næsten for stort til én familie. Børnene går rundt og søger efter os på daglig basis: hvor er I
henne? Jeg fik tanken om at holde filosofiske saloner i
forhallen, for der er plads til flere menigheder.
Et herligt, gammelt standerur med billeder af de fire
evangelister siddende med hver deres skriftrulle og
fjerpen parat til at nedskrive deres vidnesbyrd fulgte
med huset. Markus med løven, Johannes med ørnen,
Lukas med oksen og til sidst øverst til venstre Matthæus
med englen. Foroven er der en illustration af Abrahams ofring af Isak. Fordi det nye testamente skal forstås på baggrund af det gamle. De tidligere ejere synes det var lidt sjovt, hvis vi som præstefamilie arvede
dette ur. Og uret står og tikker og minder om livets forgængelighed på en helt anden måde end vore egne
ure. Det skal trækkes op ved håndkraft og går nemt i
stå. Det møder enhver, der forcerer huset i gavlen.
I dag har vi boet her præcis en måned. Adressen hedder Kærmindevej 1 A.
”Jeg går bort for at gøre en plads rede til jer”, siger Jesus. Vi bliver lovet en plads i himmelen. En himmelsk
bolig. I århundreder har mennesker undret sig over og
grundet på, hvad der skulle til for at komme i himmelen. Der måtte jo være visse adgangskrav. Enhver kunne ikke bare komme ind i himmelen. Derfor kan vi opfatte Jesu ord om, at ingen kommer til Faderen uden
ved ham, som en bom, der opstilles på vores vej. Som
om frelsen ikke er for alle. Men sådan tror jeg ikke vi
skal forstå det.
Alle går på vejen, og der er ingen vejspærring eller
kontrolpost. I hvert fald ikke i skikkelse af Gud. Der er
mennesker, der kan spærre vejen for sig selv og andre. Jesus vil komme os i møde på vejen. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Ja, han vil bære den,
der ikke magter at gå. Han viser sig som sandheden,
der går op for os – måske for sent. Og han er livet, som
vi alle lever og ånder. Hver dag. Frem mod vores himmelske bolig.
Af Eva Bernhagen,
Byrum, Hals og Vesterø Sogne på Læsø, den 3. maj 2020

3. maj - 3. søndag efter påske

3. søndag efter påske kan du se og høre en online video-gudstjeneste v/ Eva
Bernhagen fra Byrum kirke ved at følge linket: https://youtu.be/2qs5BWz11m8

Og det var forår og Danmark frit………

75 - året

Knud Gert Sørensen: https://youtu.be/_I65Eu4B0VQ

Ilse Vilsen og Sonja Nielsen:
https://youtu.be/Fs8tJtpqtkU

for Danmarks befrielse
markerede Læsø
Kirker gennem
forskellige tiltag.
Her på siden kan du
bl.a. høre Knud Gert
Sørensen samt Ilse
Hilsen og Soja Nielsen
berette om 2.
verdenskrig.
Vil du være med “live”
på 4. maj kan du klikke
dig ind på:
https://
www.facebook.com/
watch/?
v=448850199286510
Videooptagelser fra
trompetspil og
fakkeltog findes på:
https://youtu.be/
8fMCor4j0Ho

4. maj Eva Bernhagen: https://youtu.be/lKCeeJRGuFc
Hør også når Eva Bernhagen 5. maj fortæller hvad krigen
betød for Læsø: https://youtu.be/P_nTaMESC44
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I aften er det 75 år siden, at frihedsbudskabet lød. At de
tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark
havde overgivet sig. Samme aften og dagen efter var
der fest i gaderne. Jeg kommer altid til at tænke på scenen fra Matador, hvor man i begejstring river mørklægningsgardinerne ned. De mørke år er forbi. Danmark er
frit. Befrielsen kalder helt spontant på glæden. Den er en
rus. Det er sådan, det er med befrielsen. Befrielsen fra krig
og enhver anden befrielse, vi må opleve. Hvad end det
er, der har trykket os, bundet os, holdt os nede, gemt os
væk i mørket, så kommer befrielsen over os som en rus.
Man bobler over med glæde og kan alt. Hvor man før var
bundet, er man nu fri. Det giver overskud. Og overskud er
jo altid skønt!
Når vi i dag mindes befrielsesdagen, så mindes vi naturligvis tiden dengang. Men vi holder samtidig hinanden op
på, at vi aldrig vil glemme, at der var krig her i vores del af
verden. At vi for kun 75 år siden var i krig med vores nabolande. Og at vi aldrig vil glemme de uhyrligheder, som
fandt sted under den krig. Ikke mindst udryddelsen af 6
millioner jøder.

Jeg besøgte for nogle år siden et lille krigsmuseum i Holland. Et museum, som særligt handler om bombardementet af Rotterdam. Og der var særligt én ting, der gjorde
stort indtryk på mig. Det var en række af billeder, der var
hængt op, som noget af det første man ser, når man
kommer ind på museet. Der var billeder fra Rotterdam efter bombardementet. Der var også et par enkelte billeder
fra Dresden og fra Hamburg. Og man kunne ikke se forskel. Det var bare ruiner. Og endelig, så var der et par billeder fra nutiden. Fra Aleppo i Syrien og fra Gazastriben i
Palæstina. Og igen: Man kunne ikke se forskel. Krig er krig.
Havde der ikke være små skilte, som fortalte, hvorfra billeder var taget, så ville jeg havde troet, at de alle var fra
Rotterdam.
Det fører mig tilbage til det med befrielsen. For når vi mindes, hvad der skete dengang, så er det også med henblik på nutiden. Vi mindes krigen dengang i håb om, at vi
ikke igen skal have krig i vores del af verden. Og vi mindes
krigen dengang, i håb om, at der også rundt omkring i
verden, en dag, må blive fred. Måske et naivt håb, men
et håb, som jeg synes, der må være plads til en dag som i
dag.
Af Ulrik Maarup Iversen, Sindal-Astrup & Kragskovhede,
den 4. maj 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
En lærke letted...
-sådan synger vi i disse dage i fejringen af Danmarks befrielse i 1945. Men hvor er det synd og ærgerligt, at 75 året
ikke får den opmærksomhed det fortjener pga. coronakrisen.
I min barndom havde vi sønderjyske naboer, jeg gik også
til klaver hos en kvinde som havde været i modstandsbevægelsen og der lærte jeg, at der ikke altid havde været
fred i Danmark. I Nordjysk Pigekor l rte jeg sangen En
lærke letted og min f rste koncert var ved en lille turn i
bededagsferien, hvor vi den første aften sang og overnattede i Jelling. I lange, røde slåom-nederdele og hvide
bluser stod vi, en kølig, duftende majaften, og sang på
gravhøjene også En l rke letted . N ste morgen k rte vi til Møgeltønder og dér luftede Prins Henrik hund i den
smukke hovedgade. Han blev nok en smule overvældet,
da 35 piger fra Vendsyssel væltede ud af en bus, stillede
op i en indk rsel og sang En l rke letted , men han takkede os venligt, inden han fortsatte sin morgentur. Sådan
blev sangen noget ganske særligt for mig, som den også
er det for mange andre.
Vi synger stadig, men i år synger vi i skyggen af en virus
der har aflyst befrielsesfesten, og som begrænser vores
frihed på mange måder. Men måske får sangen i år ny
betydning og nyt liv ..
Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned´,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
Af Lise M nk Pe ersen, De fem Kirker ,
den 5. maj 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Kan du mærke, at de er er her? De lange, magiske aftener, der glider over i nætter, der kun blunder kort i et tusmørke, før fuglene atter begynder at kvidre i glæde over
morgensolens stråler! De lyse nætter!
Det er den lyse tid, som vi i ni lange måneder har vi ventet
på, siden de forlod os i august og blev erstattet af tiltagende sorte nætter og korte dage. Men alt det er glemt
nu. De lyse nætters tid begyndte officielt i går, d. 5. maj.
Dagen efter, at vi tændte levende lys om aftenen til minde om Danmarks befrielse. Mens jeg i den anledning i går
hejste flaget herhjemme, tænkte jeg ved mig selv, at det
også er de lyse nætters tid, jeg på den måde vil hilse velkommen tilbage!
Jeg holder nu af alle årstider og hører altså ikke til dem,
der sukker dybt over efterårets komme eller bliver ærgerlig, når det sner eller ikke kan finde hyggen ved mørke eftermiddage. Men alligevel lyser denne tid ikke kun nætterne op, men også sindet. Og de lyse nætters tid har da
også givet anledning til mange, mange digte og sange
op i gennem tiden. Højskolesangbogen er f.eks. fyldt med
smukke lovprisninger af denne del af året. F.eks.:
Nu lyser løv i lunde,
grønt ligger Danmarks land
imellem blanke sunde,
et skjold med sølverrand.
Frugtblomsters hvide pletter
det rige, grønne felt,
mens højt de lyse nætter
slår ud sit sommertelt.
(Højskolesangbogen, nr. 310)
Hvor jeg glæder mig til, at vi på et tidspunkt forhåbentlig meget snart! - vil kunne mødes i både kirke, sognegård
og mange andre steder og glæde os over det hele og
ige G d ak i f lle kab, og ikke k n h e fo ig om
nu!
Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat,
den 6. maj 2020

8. maj - Store Bededag
Uvished...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I skrivende stund venter vi. Som vi har gjort flere gange før. Vi venter på statsministerens udmelding om
fase 2. Uvisheden er svær at holde ud. Hver især håber vi, at netop det, der betyder mest for os, kan
åbne igen. Må de unge komme i skole? Må vi gå
på arbejde? Vi ved det ikke, og uvisheden slider.
Det er hårdt at vente i uvished. Det rumsterer under
sindets overflade. Man vakler mellem gråd og arrigskab, mens man prøver at agere nogenlunde normalt. Jeg har en
lkan indeni , ar der n, der
sagde, mens hun kæmpede for at undgå et udbrud. Frustrationsniveauet er højt.
Hvad er Store Bededag? … og meget mere….. kan du blive klogere på i denne
Der er andre, der
ventet
førmed
os. På
andre ting
ogBernhagen.
udendørs gudstjeneste-andagt
fra har
Østerby
kirke
Sognepræst
Eva
i andre sammenhænge, men det vanskelige ved at
Allan Strøm medvirker som guitarist. Følg linket nedenfor.
vente og ikke vide om man er købt eller solgt, er
den samme til alle tider.
I salmernes bog i det gamle testamente står der (Sl
130): Min sjæl håber, min sjæl venter på Herren
mere end vægterne på morgen. En vægter, der er
træt og længes efter at vagten er forbi, - hans venten er ikke nær så intens som den, der beskrives her.
For man kan vente, så sjælen næsten slides op ved
det. Som man gør, når man holder den indre vulkan
i ave.
Uvisheden og ventetiden forsvinder ikke, fordi den er
beskrevet i bibelen. Men de gamle tekster giver os
et rum at have frustrationen i. Mennesker har altid
kendt den. Der er et sprog for den. Min sjæl venter
på Herren mere end vægterne på morgen.
Winnie Nørholm Rischel, Sindal-Astrup Pastorat,
den 7. maj 2020

Gudstjeneste 8. maj: https://youtu.be/2PzkpKISnx8

S . Bededag
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
St. Bededag er efterhånden blevet en overset
helligdag? Det bør vi ærgre os over, for meningen med dagen var/er faktisk, at vi skal folde vore hænder og i eftertænksomhedens ro
bede til Gud. Når vi folder hænderne og beder til Gud, skildrer vi nemlig i troen, at Vor Herre giver gode gaver til dem, der beder til ham.
De gode gaver, vi beder om, er visdom og
indsigt til at fatte Guds tilsagn og bud, der er
umulige at opfylde, hvis Gud ikke selv giver
betingelserne for det.
I Bjergprædikenen lyder Jesu ord til disciplene:
”Alt, hvad I vil, folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem” - altså at mennesket finder
sin plads overfor Gud og sit medmenneske.
Det siger os her i 2020, at gudstjenesten ikke
sker for Guds skyld, for Guds vilje med os mennesker er, at vi skal se Guds skaberværk i vor
næste og elske ham/hende, som vi elsker os
selv. Den kærlighed beder vi Vor Herre om, at
han nådigt vil tilskikke os.
I sin nåde bliver Gud dermed den mellemmand, som forhindrer, at mennesket ophøjer
sig selv til gud for at lade sig forgude. Derfor
handler St. Bededag ikke om at formilde Gud
ved bøn; men det handler om både i dag og
alle dage at bede Gud om at tilskikke os den
kærlighed, så vi kan leve for vore kære i ansvar og tro og have nok i det. Amen.
Af René Højgaard Olsen, Bindslev og Sørig kirker,
den 8. maj 2020

E delig...
10. maj
- 4. søndag efter påske
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.

Så kom de endelig – ordene fra statsministeren
om at kirken kan få lov at åbne igen. Vi ved
endnu ikke hvordan – og på hvilke vilkår – da
jo vi stadig skal holde os under en forsamling
på 10, men vi ved i det mindste hvornår.

4. søndag efter
påske: https://
youtu.be/
vNvzes0yYO4

Det er så heldigvis overladt til nogen kloge hoveder som skal finde ud af hvordan og hvorledes, og komme med en forordning, men indtil
da kan vi jo starte med at glæde os over at
det ser ud til at alle tiltagene i forhold til Coronavirus har virket. Og at det pt ser ud til at
det er under kontrol. Og at vi så småt kan begynde at vende tilbage til noget af det vante.
Så der er meget vi kan glæde os over i disse
dage.

Kirkerne på Læsø
blev ting
naturligvis
lukket,glædes
som en følge af
En anden
som jeg også
også virkelig
regeringens nedlukning
Danmark
over, det eraf
athele
de store
klasser ifb.
får med
lov til Covid19
at
pandamien. komme i skole igen.
Ud af denne nød kom der bl.a. en række online video-gudstjenester
Jeg er sikker på at rigtig mange i løbet af delandet over - ligeså
på Læsø.
res barndom/ungdom indimellem har brokket
sig over at skulle i skole. Jeg gjorde i hvert fald.

Se og hør én af
Østerby
Kirke
4. søndag
efter påske 2020
Ogdem,
det erfra
jo en
del af det
at være
ung. Gøre
oprør. Brokke sig. Men skolen er jo også et af
de steder hvor man bliver udfordret, er sammen med venner, og forhåbentlig også lærer
noget. Og så er det jo fremfor alt også et sted
som er med til at forme en som menneske, i
samværet med andre.
Måske er det egentlig noget af det vi alle
sammen trænger til lige nu; samværet med
andre, fordi det er med til at forme os som
mennesker. Give os medspil og modspil.
Vi vender næppe tilbage til sådan som det
var før Corona, for vi er også blevet formet af
det vi har mødt de sidste par måneder, men vi
er på vej videre.
Af Eva Aarestrup Christophersen, De fem Kirker,
Søndagens
evangelietekst:den
https://
9. maj 2020
www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/
bibelenonline/Joh/8#28-36
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I den forgangne uge har jeg fulgt de forskellige
nekrologer om Yahya Hassan. Det har været
noget, der har optaget mig en del, og jeg har
genset klip fra debatter og interviews med
ham igennem årene. Da menighedsråd og
medarbejdere mandag d. 4. maj mødtes for at
gå fakkeltog fra Læsø tårnet til Byrum kirkegård
for at markere 75 året for Danmarks befrielse
følte jeg en trang til at tale om digteren Yahya
Hassan og hans død
og relatere til frihedskæmperen Kim Malthe-Bruun, der blev henrettet af tyskerne blot en måned før befrielsen i
1945. Han blev 21 år.
Yahya Hassan kæmpede også for frihed det
er hans digte et vidnesbyrd om. Frihed til ikke
lade sig definere af andre. Det var tit, at han
skabte en dårlig stemning, fordi han nægtede
a
e en del af
agandama kinen ,
m han f m le ede de
e f P3 M n e
Carlo. På den måde kæmpede han for frihed
for flere end sig selv.
Der er intet pænt eller heroisk over Yahya Hassan. Og jeg læste heller ikke op fra et af hans
digte ved fakkeltoget i mandags. Der var noget, der holdt mig tilbage. Måske det var af
frygt for at ødelægge den gode stemning. Kan
man virkelig sammenligne ham med Kim Malthe-Bruun...?

Ytringsfrihed og civil ulydighed. Kriminalitet og
terror. Digte og poesi.
Sandheden skal gøre jer frie, siger Jesus, der
som den eneste kan sige sandheden, fordi han
er sandheden.
Jeg beder for, at Yahya Hassan er blevet fri nu.
Eva Bernhagen,
Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø,
den 10. maj 2020

Li e igennem en e

i...

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Den danske digter Søren Ulrik Thomsen har et digt, hvor
de første par linjer lyder:
I kaffebaren med cigaret og cola
i frost over fodgængerovergangen
i biografens dybrøde foyer
i flugt med hænderne for ansigtet
vi venter på nogen
i årevis
i aften.
Livet igennem venter vi. Som barn har man hele tiden
ting, man ser frem til. Glæder sig til. Man glæder sig til sin
fødselsdag. Man glæder sig til sol og sommer. Til sommerferie. Man kan glæde sig så meget, at man helt har sommerfugle i maven. Som ung og som voksen, kommer der
så alle mulige andre ting til, som man ikke nødvendigvis
venter på med glæde. Ting, som man frygter. Ting, som
man ikke har lyst til at skulle igennem. En kommende eksamen. Ting på sit job, som man helst bare vil have overstået. Der ligger alle mulige bekymringer derude i fremtiden, som man nok venter på skal ske, men som man ikke
glæder sig til.
I evangeliet møder vi det hos Jesus i tiden forud for korsfæstelsen. Han ved hvad der skal ske, og han er nu ved
at forberede sine disciple på det. At han skal til Jerusalem
for at dø på et kors. Han har fortalt det før, men det er
som om, at han bliver nødt til at sige det til dem igen og
igen. Måske fordi de ikke rigtig forstår, hvad det er han
siger. Måske fordi de ikke har lyst til at forstå det. Fordi de
håber og bliver ved med at håbe, at det hele kan ende
anderledes. Det kan også være at han selv bare har brug
for at fortælle det igen og igen. Som en form for forberedelse på det der skal ske. Fordi han selv er bange. Fordi
han selv ikke rigtig har lyst til at se det i øjnene. Fordi han
selv har et håb om, at det hele kan ende anderledes?
Både Jesus og disciplene er i en ventetid. Tankerne er rettet frem mod det, som ingen af dem har lyst til skal komme. Jesus forsøger. Han viser frem mod døden. Men han
viser samtidig frem mod det håb, at døden ikke er det side. En ko id, og I e mig ikke l nge e. Endn en ko
id, og I kal e mig igen. D den e ikke li e g n e. De
er et liv, også efter døden.
Tidligere talte man meget om sorg, som noget man skulle
igennem. Som noget man skulle komme sig over. Man
skulle sørge og på den måde komme sig over sin sorg.
Som en tunnel, man skulle igennem. Som noget, der gik
over, hvis bare man ventede længe nok. Nu om dage taler man mere om sorgen, som noget man skal leve med.
Som noget man aldrig bliver færdig med. Som noget der
altid vil være der. Langsomt vil den måske nok komme til
at fylde mindre, men den vil altid være der. Heldigvis ikke
kun som noget, der tynger, men også som noget, der kan
hjælpe os tilbage til livet og glæden igen.
Af Ulrik Maarup Iversen, Sindal-Astrup Pastorat &
Kragskovhede Statsfængsel, den 11. maj 2020

Vi pleje ...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Vi plejer at tage afsked med konfirmanderne
på dejlige majdage, at fejre pinse i det fri, at
tage på sogneudflugter og aftenture, når nætterne er lyse og lune.
Vi plejer at holde gudstjeneste, søndag efter
søndag, at synge, lytte og at samles om alterbordet for at dele nadveren med hinanden.
Nu er det næsten som om vi plejer noget andet, for det er længe siden vi kunne holde
gudstjeneste som vi plejer i hvert fald.
Konfirmanderne konfirmeres først til august,
sommerudflugter og arrangementer er aflyst
eller udskudt og lige nu holder vi vejret og venter på retningslinjer for, hvordan kirkerne skal
åbne i næste uge.
Måske vender vi langsomt tilbage til alt det, vi
plejer, men måske har vi også fundet nye måder at mødes på, som med tiden bliver noget
vi plejer.
Rammerne for vores gudstjenester er gamle,
men der er også kommet nyt til, til gengæld er
indholdet det samme, nemlig glæden ved at
re d b il a bo i G ds hjer e. Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Gl d jer! , skrev
Paulus til menigheden i Filippi og fortsatte:
Lad jeres mildhed bli e 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 Krist s Jes s (kap. 4,4).
Lad os samles om Glæden, når vi igen skal mødes i kirken
Af Lise Munk Petersen, De fem Kirker,
den 12. maj 2020

A

re kend ...

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
De to seneste måneder har på mange måder givet
stof til eftertanke. Hvad er vigtigt? Hvad betyder noget? Hvad giver mening? Sommetider kan man få
indtrykket af, at mange på den slags store spørgsi e a e: At blive kendt! . I e
afg e de,
hvad man bliver kendt for bare man bliver fotograferet, liket eller skrevet om.
Måske har mange nuanceret svaret sig lidt i denne
periode. Vigtigt? Betydningsfuldt? Meningsfuldt?
Ved nærmere eftertanke er det jo ikke at befinde
sig i blitzlys, rampelys eller på den røde løber men
at have gode mennesker omkring sig, opgaver, der
skal løses for andres skyld og ikke for ens egen berømmelses skyld og: at vide sig kendt og elsket af
G d! A
e e af G d, g
e
a ba e
e he a i de ig , h ad de
e d i ige,
i
alligevel alle sammen er så forskellige.
At være kendt og set af Gud kan egentlig godt virke lidt skræmmende, for det er jo ikke alt, vi er lige
stolte af eller har lyst til at blive kendte for hos Gud.
Men ikke desto mindre bliver vi mødt med et kærligt
blik. Det kan få os til at rette os op, løfte blikket og
sige:
Herre, du ser ind i mig, ser alt af mig.
Du ved, hvornår jeg sætter mig og rejser mig,
på lang afstand kan du se, hvad jeg tænker.
Du ved, hvor jeg går og hvor jeg hviler mig,
du ved, hvor jeg går hen.
Der er ikke et ord på min tunge,
som du ikke kender til.
Forfra og bagfra omslutter du mig,
du holder din hånd over mig.
Det er for vidunderligt for mig, at forstå,
det er alt for stort at forstå .
Salmernes Bog, salme 139 v. 1-6, Bibelen 2020.
Af Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat,
den 13. maj 2020

"Sne i kaffen..."

ÅBNING
AF DANMARKS KIRKER!
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Forleden
drak
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Det er gået godt de seneste uger, for vi
- i og omkring
kirkerne.
kender hinanden, og vi kender arbejdet. Men i
#folkekirken
almindelighed er det vigtigt at mødes og dele
dagligdagen helt konkret.
Forleden sad vi der altså – en kølig majdag med sne i
kaffen – vi missede lidt med øjnene; hvor var det længe
siden, vi sidst havde været sammen – det var lidt som
om vi hver især kom krybende ud af vores hule og tog
fællesskabet i øjesyn. Jo, vi er her endnu. Vi ligner os
selv. Sommeren ligger foran os. Forhåbentlig med en
kirke, som er mere genkendelig, end den har været den
seneste tid.
Vi regner med, at vi kan præsentere Folkekirken i sin
fase 2-skikkelse senere i dag. Hold øje med facebook
og hjemmeside. På mandag åbner vi. På torsdag, Kristi
Himmelfartsdag er der gudstjeneste. På hvilke
betingelser? Vi véd det snart.
Af Winnie Rischel, Sindal-Astrup pastorat,
den 14. maj 2020

"De første konfirmander..."
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i
forbindelse med Coronakrisen.
Forleden faldt jeg over et billede fra den første konfirmation og
dermed også de første konfirmander jeg havde som præst. Nogen
helt utroligt skønne unge mennesker, som jo nok er blevet voksne
i den forløbne tid.
Når man går i 7.klasse (og sådan set nok også alle andre aldre),
så betyder kontakten og samværet med de andre utroligt meget.
Jeg husker klart og tydeligt en helt bestemt morgen med disse
unge mennesker. Det var lige i starten af januar. 2.januar kl 8.00
for at være helt nøjagtig. Jeg havde haft utroligt mange
gudstjenester både til jul og nytår. Så jeg var træt. Meget træt.
Utroligt meget træt.
Det kan man ikke sige om konfirmanderne. De havde haft juleferie
og nu mødte de unge mennesker hinanden for første gang i mere
end to uger. De var utroligt friske. Og de trængte til at være
sammen og ikke mindst til at snakke sammen.
Alle snakkede i munden på hinanden, der var nok at fortælle om,
og efter lidt tid tænkte jeg at vi nok hellere måtte se komme i
gang. Det var ikke nemt at få ordet, men jeg har heldigvis en
stemme der kan trænge igennem det meste, så jeg sagde (læs:
råbte) hen over alle stemmerne; ”Hvis I alle sammen taler i
munden på hinanden, så er der da ingen der lytter!”.
”Jo”, sagde Nicolaj, ”det gør Gud!”
Og ja, det har han så evig ret i. Selvom alt måske er kaos. Måske
alle taler i munden på hinanden. Eller måske er der slet ikke
nogen mennesker omkring os.
Så er der en der altid lytter. En der altid hører hvad vi har på
hjerte. En der altid vil være der. Både dengang, nu og fremover.
Af Eva Aarestrup Christophersen, De fem Kirker,
den 16. maj 2020

“Medarbejdere på hinandens glæde..."
17. maj - 5. søndag efter påske
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med
Coronakrisen.

Nerverne hænger lidt mere uden på tøjet. Jeg står klar og afventer. Jeg er på –
men kan ikke rigtigt komme til at foretage mig noget. Pjat, der er da så meget du
kan tage dig til, nu hvor børnene kan komme i institution igen.
Børnene skal tilmeldes pasning i børnehaven. Hvor lang tid har du brug for, at de
skal være der? Ja, hvad synes jeg, at jeg vil byde personalet: 9.00-15.00?
Børnene er uden for hele dagen, undtagen når de spiser. De er opdelt i små
grupper og har en ufattelig god normering. En dag i april, hvor jeg afleverede min
datter var de 2 voksne til 3 børn. Jeg kom med det fjerde barn. Faktisk laver de
flere aktiviteter nu, end før. De laver bål og rister skumfiduser omkring
Haletudsesøen; de går ture og finder stiklinger og planter træer på børnehusets
legeplads.
Hvad så hvis det regner? Det har de vakse pædagoger tænkt på. Så går de i
Miniklubben, SFO’en, hvor der er en fed legooafdeling og et indendørs legehus.
Der er ingen smalle steder, og børnene lider ingen nød. De bliver afleverede
senere og hentet tidligere. Børnene er gode til at agere i Corona tiden, oplever
jeg. De kan godt finde ud af det med afstand og håndvask. De hører historier om
Morten Muggenbrød og Hygi Ejnar. Og så hørte jeg min yngste synge en sang,
om hvordan man skal vaske sine hænder ”putte, putte sæbe på” – der fik mig til
Fængselspræst
UlrikforMaarup
Iversen
at tænke på fluorskyl
og kampagnesangen
tandbørstning
i 80’ene: For du
skal børste dine
tænder, hver
gang
vasker hænder.”
En god sangleg og
prædiker
på
5. du
søndag
efter trinitatis.
tydelighed hjælper på det hele.

Organist Kasper Køhl Jensen

Hvordan er det med os voksne? Jeg tror, vi har sværere ved det. Det er som om
oghinanden.
kirkesanger
Preben
Mikkelsen.
vi er lidt bange for
Hvis jeg nu
gør sådan,
er det så okay med dig? Vi
skal hjælpe hinanden med at få åbnet samfundet op igen. Det betyder ikke, at vi
skal undgå hinanden, for du har sikkert nok at gøre med dit eget, og måske er du
bange for, at jeg kan smitte dig. Det går ikke at tage fejlagtigt hensyn. Vi må få
samvær, kommunikation op at køre igen, hvis det har været lukket ned, også
selvom det betyder, at vi skal gå skridtet for at komme hinanden i møde. Vi må
spørge ind til, hvad der skal til, for at din arbejdsdag kan lykkes.
Ja, mere end det. Vi må blive medarbejdere på hinandens glæde, som Paulus
siger det et sted i Bibelen.
Der på legepladsen kan vi voksne godt gå fejl af hinanden. Der skal så lidt til, før
en misforståelse opstår. Og så går der snildt et par timer med at gruble over det.
Ordene om at vi skal være medarbejdere på hinandens glæde, randt mig i hu
forleden. Formaningen fra Paulus er god at huske sig selv på. Hvad vil det sige i
denne tid, hvor vi er lidt mere tyndslidte end sædvanligt. Hvor vi skal træde ind i
de gængse
roller, menevangelietekst:
med nye retningslinjer.
Søndagens
https://
Må Gudwww.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/
lade sin glæde skinne igennem os, så vi får mod til at spørge og tør
høre svaret.
Joh/17#1-11
Søndag d. 17. maj 2020, Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø.

"Hverdagen er så småt ved at
vende tilbage..."
- Tanker fra egnens præster, sålænge kirkerne holder lukket i
forbindelse med Coronakrisen.
Hverdagen er så småt ved at vende tilbage. De mindste skoleklasser
og børnehaverne har været i gang en måneds tid. De små
selvstændige erhvervsdrivende er kommet i gang. Storcentrene er i
gang. Og nu er cafeerne og kirkerne også kommet med. Snart kan vi
igen samles til gudstjeneste, og det glæder vi os til! Ikke bare sammen
hver for sig, men sammen med hinanden helt fysik.
Da landet for lidt over to måneder siden blev lukket ned, blev jeg,
sammen med det øvrige civile personale, sendt hjem fra mit arbejde
som præst på Kragskovhede fængsel. Naturligvis for at mindske
smitterisikoen. Som man har kunnet læse i medierne har de indsatte i
perioden ikke haft mulighed for at være i arbejde, modtage
undervisning eller komme hjem på udgang. Det største savn har været,
at der ikke har været mulighed for besøg. Det er lang tid ikke at kunne
se sin familie, sin kone og børn. Nu er der vist så småt ved at blive
åbnet op for at børnefamilier igen kan få besøg af deres familier, og det
har alle glædet sig til. Og efterhånden som resten af samfundet åbner
op er der et håb om, at hverdagen også så småt kan begynde at vende
tilbage til fængslet.
Selv har jeg den sidste måneds tid haft mulighed for at komme forbi på
de udendørs arealer og snakke med de indsatte, ligesom der hele
perioden naturligvis har været mulighed for at ringe og snakke med en
præst. Men det er jo ikke helt det samme. Vi har savnet kirken som et
fristed, hvor man helt fysisk kan komme og være sammen med andre
over en kop kaffe og lidt kage. Hvor man kan komme med sine
bekymringer, eller måske glemme dem for et øjeblik. Hvad enten det
sker til en stille gudstjeneste eller til en vild musikcafé med fuld lyd på
tromme og elguitar.
Udmeldingen for fængslerne er, at vi følger lidt efter resten af
samfundet, så derfor kan vi ikke glæde os helt endnu, men vi håber
snart det kommer!

Af Ulrik Maarup Iversen, Sindal-Astrup & Kragskovhede,
den 18. maj 2020

Velk

e hje ...

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Sådan siger vi til de voksne børn, der kommer
på besøg i barndomshjemmet. De er flyttet fordi livet kalder unge mennesker ud i verden, sådan skal det være. Måske flytter de langt
væk eller har travlt med studier eller arbejde, og måske et muntert ungdomsliv. Men de ved
godt hvor de hører hjemme, og når de kommer, skal alting gerne være som det plejer.
Sådan bliver det nok også at komme i kirke
igen, for nu må vi samles til gudstjeneste og kirkelige aktiviteter efter to måneders lukning på
grund af coronavirus. Det bliver nok ikke helt
som det plejer, for vi skal overholde de retningslinjer sundhedsmyndighederne giver os,
men det kan vi også sagtens, når vi tænker os
om. Det vigtige er, at kirkernes ældgamle murer nu kan b de os elkommen hjem p en
tid af året hvor liv og lys eksplodere i naturen
og minder os om at Guds nærvær og mening i
verden er så meget mere, end små usynlige og
syge viruspartikler. Vi kan samles og minde hinanden om, at Gud skabte Alt ud af intet, med
lys liv og herlighed som formål, og måske skal vi
vove at synge med Jens Rosendal:
Du, som ud af intet skabte
lys og liv og herlighed,
Paradiset, som vi tabte,
blomstrer i din kærlighed.
Livets Gud, som kun er god,
sol og brød og hjerteblod.
Du, som satte kærligheden
over al vor skyld og død,
åbned atter evigheden
for hver slægt i hårdest nød.
Korsets Himmel-træ nu gror
i det lave, hvor vi bor.
Af Lise Munk Petersen, De fem Kirker,
den 19. maj 2020

“Spritdispensere og flag..."
- Tanker fra egnens præster, sålænge kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Spritdispensere og flag…? Hvad har de to størrelser at gøre med
hinanden? Ikke ret meget og så alligevel en hel del! For nu er kirker
og sognegårde atter åbne, ganske vist med en del sikkerhedsregler
og spritdispensere overalt, men ikke desto mindre! Der er åbent og
vi kan atter mødes!
På torsdag er der atter gudstjenester i landets kirker, selvom
pladserne er begrænsede så vi kan holde den fornødne afstand.
Men alene det, at kirkeklokken ringer til gudstjeneste, alene det, at
vi atter kan mødes i kirke og sognegård er jo en stor glæde, som vi
har ventet længe på.
Her i Sindal sognegård, hvor blandt andre jeg har mit kontor, var
der flag ved indgangsdøren, der bød velkommen, da vi hver især
mødte op. Hvilken glæde at sidde på sit kontor igen i samme hus
som de andre. Hvilken glæde at sidde ved bordet og spise
madpakke sammen igen, selvom vi sidder længere fra hinanden
end for tre måneder siden. På bordet er der flag for at fejre det – og
spritdispenser at gøre flittigt brug af, så hele åbningsprocessen
ikke må stoppes, fordi uforsigtighed får smittetrykket til at stige.
På torsdag er det Kr. Himmelfartsdag og flaget er til tops ved
mange kirker, også Sindal Bykirke, hvor der jo for første gang siden
marts er gudstjeneste igen.
For nogle måneder siden troede vi, at denne gudstjeneste skulle
være en konfirmationsgudstjeneste. Mine skønne konfirmander
skulle på torsdag have stået der i deres fine tøj og kigget på kirken
og kirkens flag, lyttet til kirkeklokkens slag, måske med en del
sommerfugle i maven og tænkt: ”Så er det i dag! Nu er det nu!”.
Det kommer de til – men først når det er sensommer. Alle landets
konfirmander må opleve at skulle se frem til deres konfirmation lidt
længere end først planlagt. Men flagene vil være til tops på deres
store dag - og husker vi at bruge spritdispenserne flittigt og passe
godt på hinanden som hidtil, så vil vi støt og roligt opleve, at landet
åbner igen, trin for trin, dag for dag! Og hvor har vi dog glædet os
til det!
Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat
den 20. maj 2020

Kris% Himmelfartsdag
Læsø den 21. maj 2020 Kl. 10.00 og 11.30
v/Biskop em. Karsten Nissen
Dagens salmer:
DDS: 318 ’S'(et Guds Søn har på jorden’
DDS: 251 ’Jesus, himmelfaren’
——————————————-

DDS: 369 ’Du, som gir os liv og gør os glade’
DDS: 266 ’Mæg'gste Kriste, menighedens Herre’
Læsning fra Ny Testamente: Ap. G. 1, 1-11
Evangelielæsning/prædikentekst: Luk 24, 46-53
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:
Jesus sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på
den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for
alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg
sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«
Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og
velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen.
De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i
templet og lovpriste Gud. (Kristi himmelfarts dag; Luk 24,46-53)
Siden den 11. marts har vi alle følt at der er områder i vores liv, som vi ikke selv hersker
over. Den farlige virus, som er blevet vores uvelkomne gæst, kan vi ikke forhandle eller
snakke med. Den trænger ind i den organisme, hvor den kan få indgang. Og for nogle af
os bliver det til et skæbnesvangert møde. Vi har svært ved at forstå det, og vi har alle
trukket os lidt tilbage fra hinanden. Vi står sammen, hver for sig, som det er blevet sagt så
mange gange.
Også på så mange andre områder i livet kan vi føle en afmagt over for udviklingen i
verden omkring os. Og det kan være fristende at bruge folkekirke og kristendom som et
værn imod alt det, vi ikke forstår. Sådan at vi i virkeligheden vender ryggen til den
besværlige verden uden for.
Men så har vi ikke forstået hvad der egentlig er Kristi Himmelfartsdagens budskab til os.
Evangeliet til i dag rummer et dobbelt budskab. Der er to overskrifter.
Den første overskrift er, at Gud og mennesker ikke befinder sig i to forskellige
verdener.
Kristi Himmelfartsdag åbner os imod verden, fordi denne verden er et sted, hvor Gud
findes, og hvor Gud handler. Vi kan ikke leve i to rum. Om søndagen i kirkens trygge rum

bag tykke mure, og i de mange hverdagene ude i den verden, hvor der sker så meget,
som vi undertiden har svært ved at se formålet eller meningen med.
Kristi Himmelfartsdag forlod Jesus denne jord og for til himmels, som vi hørte det. Men
hvad betyder egtrnligt det ord ”himmel”. Vi bruger det tit her i kirken, for eksempel når vi
beder Fader vor. Og her, i fadervor, bruges ordet himmel på to forskellige måder.
I den første bøn beder vi: ”Fader vor, du som er i himlene”. Og det betyder, at der findes
ikke et tænkeligt sted, hvor Gud ikke findes. Gud er overalt. ”Himlene” betyder overalt.
Indledningskollekten til i dag udtrykte det sådan: ”Du er i din himmel bag tiden og rummet,
og dog så nær ved os, at du kan høre os, når vi taler til dig.”
Og derfor begynder Fader Vor med en henvendelse til den Gud som har skabt alt levende,
og er til stede over alt i hele sit skaberværk. Vi behøver ikke at rejse til særligt hellige
steder for at finde Gud. Der findes ikke den plet, hvor han ikke er. Vi kan blot folde vore
hænder og bede til ham, så hører han vores bøn.
Men i Fadervors tredje bøn står ordet himmel i ental. ”Ske din vilje som i himmelen,
således også på jorden” beder vi. Her er himmel og jord opstillet som modsætninger. Her
beder vi Gud om, at hans vilje ikke kun må råde der, hvor Gud er alt i alle. Der ”hvor håret
ej gråner, og tid har ej tand”, for at bruge Grundtvigs ord. Altså i evigheden eller i Guds
rige.
Vi beder om, at Guds vilje også må sætte sig igennem her på denne jord, hvor der er
ondskab og synd, sygdom og død. For han virker også her og nu. Midt i den besværlige
verden, som vi lever i.
Kristi Himmelfartsdag forlod Jesus sine disciple. Men han efterlod dem ikke alene. Han er
til stede overalt, og han ønsker at vi handler og lever i denne verden. At vi ikke vender
ryggen til den. Derfor sender han sine disciple som sine vidner,
Da Pave Johannes den 23. hed Angelo Guiseppe Roncalli, og var ærkebiskop i Venedig,
skulle han en dag have en vanskelig samtale med en præst. Præsten havde svært ved at
samarbejde, hans livsførelse var problematisk og de fleste havde afskrevet ham. Der var
blevet fremført mange klager imod ham, og nu havde han igen forbrudt sig imod kirkens
regler. Præsten vidste godt, at nu var det slut. Han var ikke værdig til at være præst.
Da han kom ind til ærkebiskoppen sagde den høje gejstlige først ikke et ord til ham, men
så blot på ham. Så knælede ærkebiskoppen ned, og sagde til ham. ”Fader jeg har syndet,
vil du modtage mit skriftemål? ” Og så skriftede ærkebiskoppen for præsten, som til slut
tilsagde han syndernes forladelse.
Mere blev der ikke sagt eller gjort. Men den præst, som var gået ind til den vanskelige
samtale som en misforståelse og en færdig mand, han gik derfra med en tro på sig selv og
sit kald som præst. Han var blevet genoprettet og bekræftet i sit kald.
Når vi føler os som en misforståelse. Når vi føler os forladt af Gud og mennesker, da skal
vi huske, at også Peter, som fornægtede sin Herre, kunne bruges i hans tjeneste. Og vi
skal huske, at Judas, som forrådte ham, også modtog vinen og brødet da Jesus indstiftede

nadveren den sidste aften han var sammen med sine disciple. Hvorfor skulle vor Herre da
ikke også kunne bruge sådan nogen som os?
Der, hvor Gud er. Der, hvor Gud bor, kan intet menneske se ind. Vi er bundet til den jord vi
nu engang lever på. Bundet til jordens glæder og sorger. Bundet til liv og død. Bundet til
tro og til synd. Vi lever ikke i Guds verden, i Guds rige. Men den grænse, som er
uigennemtrængelig for os dødelige mennesker, den er ikke uigennemtrængelig for Gud.
Men Gud er almægtig, og det betyder at han kan være på begge sider af grænsen. At han
er i sin himmel, og at han er hos os på denne jord. Kristi Himmelfart løfter vores blik, så vi
ikke kun har øje for det jordiske, men også det himmelske. Kristi Himmelfart fortæller os, at
jord og himmel hører sammen. Det var den første overskrift, atr og mennesker ikke
befinder sug i to verdener.
Den anden overskrift er, at vi skal være vidner.
Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, som blev henrettet i en koncentrationslejr under
Anden Verdenskrig i Tyskland, siger et sted, at ”vi skal leve som om Kristus ikke fandtes”.
Det lyder provokerende, som om han vil fortælle os at Kristus er død. Men det er faktisk
det modsatte, han mener. Han vil sige til os, at vi skal være Kristus for vor næste. At han
nu, efter sin himmelfart, har overdraget os den opgave at føre hans ord ud i livet. vi har
fået et ansvar for i ord og gerning at vidne om ham, som døde og opstod for os. ”I skal
begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette”, siger han til disciplene.
En gammel legende fortæller, at da Jesus vendte tilbage til himmelen, tilbage til sædet ved
Guds højre hånd efter at være faret til himmels, da sagde ærkeenglen Gabriel til ham:
Hvor må du have elsket mennesker højt siden du er død og opstanden for deres skyld, For
at hvert et menneske igennem tro på dig kan blive frelst. - Ja, svarede den opstandne og
himmelfarne, jeg elsker mennesket.
Vil du nu ikke, fortsatte ærkeenglen, at jeg og alle de andre engle drager ud i hele verden,
og råber det ud fra skyerne. Råber det ud, så hvert et menneske kan høre det jorden over,
at du er død og opstanden for deres skyld, og at deres frelse findes i troen på dig? Nej,
svarede Jesus, jeg har fortalt det til Peter og Jakob og Johannes og de øvrige apostle. Og
de vil fortælle det videre.
Og sådan er det blevet fortalt fra menneske til menneske fra slægt til slægt. Disciplene
blev på himmelfartsdagen til apostle. Lærlingene blev til udsendinge. Rygtet derom som
en løbeild farer og brænder. Tungerne gløde derunder til jorderigs ender. Fordi Gud og
mennesker ikke befinder sig i to forskellige verdener, og fordi vi skal være vidner.
Amen.

Prædiken af Karsten Nissen
21. maj 2020

E de plad ..
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.

Af én eller anden grund morer visse medier sig
altid med at skildre kirkerne som tomme. Vi, der
kommer der, ved, at det ikke er sandt. Nu åbner vi for gudstjenester. Med begrænsning på
antallet af deltagere efter de retningslinjer,
som gælder. Vi plejer ellers bare at rykke sammen, når der kommer mange. Men den går
ikke nu.
I dag vil det vise sig, om vi har gudstjenester
nok på programmet. Hvis I går forgæves, så
giv os besked! Vi holder altid gerne flere gudse e e.I J a ee a e e
de : I
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Gud er der plads. Det er der også i folkekirken,
men lige nu måske ikke til alle på én gang.
Men det vil kun glæde os, hvis vi skal forøge
antallet af gudstjenester.
Vi er klar med sprit og rengøring, og vi er klar til
at guide jer i kirkerummet. Ingen skal være betænkelig ved at gå i kirke. Vi glæder os til at
møde jer. Vi kan ikke give hånd og den slags,
men nu kan vi få øjenkontakt med hinanden
igen. Det er meget værd. Vi har manglet det.
Summa summarum: Kom glad! Slår kapaciteten ikke til i dag, så er vi hurtigt klar med mere.
Af Winnie Rischel, Sindal-Astrup Pastorat,
den 21. maj 2020

“Clarification, please,…"
- Tanker fra egnens præster, sålænge kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Sidste år på denne tid havde vi besøg på Læsø af to kristne
fra Libanon formidlet af Danmission. Linda og Ramsey, en
yngre kvinde, der var skoleleder på en skole for udviklingshæmmede, og en midaldrende mand, der var præst i den
presbyterianske kirke. De var langt fra enige om, hvordan situationen i Libanon skulle opfattes, eller hvad der var formålet med deres besøg i Danmark.
Linda ankom tidligt lørdag morgen og blev indlogeret hos mig.
Hun indgik i familien, og det var meget ukompliceret. Jeg
hilste på hendes mor, far og flere af hendes venner. Linda
ringede op over facetime, og så var der nysgerrige ansigter,
der kiggede på mig og som jeg kiggede tilbage på. Ret meget
mere kunne vi ikke gøre, da jeg ikke taler arabisk, og de ikke
talte engelsk.
Under besøget opstod der situationer, hvor vi måtte forklare os
og være mere tydelige, end vi er vant til. Vi har en vis grad af
indforståethed på Læsø. Sådan er det nok de fleste mindre
steder, hvor folk kender hinanden godt. Indforståethed kan
være det, der er på færde i evangeliet til denne 6. søndag efter påske i talen mellem Jesus og disciplene, hvor Jesus forklarer om forholdet mellem sig selv, Faderen, menigheden nu
og de kommende menigheder. Johannes lader Jesus meddele
sig i en tale, der kan virke esoterisk. En tale, der er for de indviede. Når man ikke udtrykker sig på sit modersmål, så leder
man efter ordene. Clarification (at gøre klart eller tydeliggøre)
var et ord, der blev brugt i flæng under libanesernes besøg.
Vi var i Missionshuset i Gl. Østerby med Linda og Ramsey, og
dér i det gamle hus, med billedet af Vilhelm Beck på væggen,
fandt vi hinanden og et fælles sprog. Vi var kommet ind, og
der meldte sig de sædvanlige usikkerheder: hvad synger koret,
skal vi drikke kaffe eller te, hvem skal sidde hvor, osv. osv.
Elmer bad en bøn på engelsk, og så var vi samlede. For det
er det, bøn kan gøre; det samler.
Som en sagde under coronakrisen, da kirken var lukket, ”vi
kan bede derhjemme.” Og ja, det kan vi, og det har vi gjort.
Men hvor skønt er det nu at kunne samles i kirken for at
bede sammen. Lad os alle bede…
Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø.
den 24. maj 2020

