”Endelig...”
- 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.
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.
En anden ting som jeg også virkelig glædes
over, det er at de store klasser får lov til at
komme i skole igen.
Jeg er sikker på at rigtig mange i løbet af deres barndom/ungdom indimellem har brokket
sig over at skulle i skole. Jeg gjorde i hvert fald.
Og det er 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,
den 9. maj 2020

