”De lyse nætters tid...”
- 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
sige Gud tak i fællesskab, og ikke ”kun” hver for sig som
nu!
Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat,
den 6. maj 2020

