Marts 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 marts måned.

Håber de kan give dig et og andet til refleksion og nyt mod.
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.

Lørdag morgen gik jeg en tur i klitterne ved
sommerhuset. Solen skinnede, vinden holdt
hvil, og lærkerne sang, så det var en lyst i den
klare, kolde morgen. Det var næsten som sang
de en hilsen fra himlen, en påmindelse fra Vor
Herre om, at alting nok skal blive godt igen.
- En usynlig virus har nærmest væltet verden
omkuld, mens vi ser måbende til, og har svært
ved at finde ud af, hvad vi skal stille op med os
selv. Men tro, håb og kærlighed er en kristen
dyd, som vi må holde fast ved - det er tålmodighed og illid dan e og , og hvem kan
lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? .
S dan ige Je
i Ma h
e angelie . Se
himlens fugle ige han og , - de sår ikke,
og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres
himmelske fader giver dem føden. Er I ikke
la g
ee
d e d de? .
Verden skal nok få fodfæste igen, og Gud skal
nok følges med os ad alle de besværlige veje,
vi kommer til at gå. Dét kan lærkesang minde
om på en dejlig forårsmorgen, og indtil hverdagslivet vender tilbage, må vi rette os efter
myndighedernes vejledning og hjælpe hinanden, så godt vi kan.
Li e M

k Pe e e , De fe

ki ke

16. marts 2020

Alt aflyst?
Svaret er ja, når jeg kigger i min arbejdskalender. Møder, besøg, konfirmandforberedelse, samtaler, gudstjenester, skoleklassernes påskebesøg i kirken, foredrag, sognehøjskole det hele. Og det gør ondt! Rastløsheden og frustrationen gnaver. Min og
helt sikkert mange andre præsters første tanke forleden aften var: Vi må åbne kirken! Vi må ud til folk! Og tanken melder sig til stadighed og er svær at slå ned.
Men nej. Selvfølgelig ikke!
Vi skal jo passe på hinanden sammen, ved at holde fysisk afstand. Det betyder ikke,
at vi lægger afstand til hinanden som mennesker. Vi kan jo stadig ringe til hinanden.
Skrive sammen. Skype med hinanden. Præsternes telefoner er ikke slukkede, vi er ved
tasterne dagen igennem og du er altid velkommen til at kontakte os.
Alt aflyst?
Nej da! Bortset fra at samles og risikere at smitte hinanden, kan vi fx som altid:
- tage hinanden med i vores bøn og tanker
- læse, synge, lytte til musik
- lytte til en radiotransmitteret gudstjeneste
- ringe og skrive til hinanden
- gå, løbe eller cykle en tur
- åbne vinduet og lytte til fuglesangen og fornemme forårets dufte
- og så utrolig meget andet!
At bede for hinanden er omsorg for hinanden og bøn kan dreje sig om mange ting
og formuleres på mange måder. Denne bøn fandt jeg forleden dag i Kristeligt Dagblad og den hører nu til i min dagligdag, som den ser ud netop nu:

En bøn i virussens tid
Af Johannes Værge

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem i blandt
os mennesker,
a de
ed de e F g ikke! .
Og d agde: I kal ikke bek
e je ! .
Men din styrke,
ét som du var med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker,
som den nye virus særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær,
virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra,
til tro og håb.
Amen.

17. marts 2020
Iben Kjær Aldal, Sindal og Astrup Sogne
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Alting har en tid , st r der i det gamle testamente. Det er sandt. En tid til at omfa ne, en
tid til ikke at omfa ne . Lige n skal i holde afstand. Håndtrykkene og krammene er skiftet
ud med håndsprit og telefonopkald. Men i afstanden opstår der nye måder at være i kontakt på. Vi ses på computerskærmen. Eller vi
hører det samme i radioen og taler om det
bagefter (i telefonen). Som dengang der var
monopol.
I søndags lyttede rigtig mange til gudstjenesten fra Københavns Domkirke. Efter gudstjenesten hørte jeg fra Århus, at det ældste barnebarn havde undret sig over, at der i gudstjenesten ble messet. N , sagde jeg til ham,
det kan mormor da også, for det har alle præster l rt . Det ille han godt t nke lidt o er.
Et par timer senere vendte han tilbage:
Mormor, jeg m st rkt frar de dig to ting:
Messesang og interbadning!
Vinterbadning?? Jo, jeg s nes, d skal beholde dit h r
som det er! . Jeg har ikke h rt, at h ret sk lle
tage skade af vinterbadning, men nu, hvor jeg
ikke kan omfavne familiens børn, kan jeg snakke med dem og invitere mig selv ind i deres
tankeverden. Den er forunderlig og fuld af fantasi og en helt særlig logik.
Alting har en tid. En tid til at opsøge nu på
nye måder. Ring til præsterne, når I har brug
for det, og lyt sammen med os, når der på
søndag kl 10 er højmesse fra Københavns
Domkirke.
Winnie Rischel, Sindal-Astrup pastorat,
den 18. marts 2020

De er en

r id ..

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Det er en svær tid, vi står i. En tid, hvor vi udover alle de andre
ting, der kan bekymre (klima, verdenspolitik, migrantkrise), nu også har fået en pandemi at kæmpe imod. I en sådan tid, hvor det
kan være svært at få øje på lyspunkter, kan det være godt at
læse gamle bøger, fordi de har det med at sætte det hele lidt i
perspektiv. Selv er jeg i gang med Victor Hugos store roman Havets arbejdere fra 1866. Romanen har et enkelt plot. En mand,
Gilliatt, sejler ud for at redde nogle motorer fra et dampskib, der
er gået på grund. Lykkedes han med sin mission, har den smukke
Déruchette lovet at gifte sig med ham. Det er kærlighedshistorie
og en historie om menneskets kamp mod elementerne i ét.
Dampskibet er det første lyspunkt. Hugo beskriver, hvordan de
første dampskibe blev set på med stor mistro. Menneskelig teknik
og udvikling blev set som et oprør mod selveste Gud. Således også af menneskerne på øerne Guernsey og Jersey i den engelske
kanal, hvor historien udspiller sig. Dog indser de hurtigt, at dampskibet hurtigere og mere sikkert får varer frem og tilbage til fastlandet. De er stadig skeptiske overfor den nye teknik, men nyder
dog samtidig godt af fordelene. Om det var de nuværende omstændigheder, der gjorde det, ved jeg ikke, men selv kom jeg til
at tænke på digitalisering og sociale medier, som vi ofte nok forholder os skeptiske til, fordi vi synes, de fjerner mennesker fra hinanden og tager vores tid, skønt de dog i den nuværende krise er
netop det, der hjælper til at holde os sammen. Min 9-årige datter
sidder i øjeblikket i nærmest konstant kontakt med sine veninder
via sin smartphone, og vi mærker derfor meget lidt til at hun skal
holde sig hjemme.
Et andet lyspunkt i fortællingen går tilbage til året 709, hvor øen
Jersey siges at være blevet adskilt fra fastlandet (det nuværende
Frankrig). En voldsom storm skal have formet en rende i landområdet, hvormed øen blev til. Under vandet kunne man flere hundrede år frem stadig se de nu oversvømmende bygninger og veje.
Måske en legende, men alligevel tankevækkende med den
slags store forandringer i landskabet, der har fundet sted i historisk
tid.
Vi taler om klimaforandringer, og der er da heller ingen tvivl om,
at klimaet forandrer sig, og at vi er skyld i det, og at vi skal forsøge
at gøre noget ved det, men alligevel på en underlig måde beroligende, at også vores forfædre oplevede elementernes rasen
og store forandringer i landskabet, og at de på en eller anden
måde formåede at klare sig igennem det. Et sidste lyspunkt er
paradoksalt nok den i romanen udbredte opfattelse af, at verden er ved at gå af lave. Endda at Gud har trukket sig tilbage fra
verden, for nu blot at lade mennesket rode rundt og forsøge at
holde sammen på resterne. Tankerne ledes hen på salmisten,
a
e
ge
d d g
e d g, He e? (S
89,47), men man kunne også tænke på prædikeren, der skriver
de e
e
de
e . (P
1,9) De e de e d e, eg
synes, man kan finde håb i. Verden er af lave, men det har den
på sin egen måde altid været. Det var den på Victor Hugos tid,
det var den før da, og det er den stadig i dag. Og alligevel har vi
på forunderlig vis klaret os igennem. Som vi også vil klare os igennem denne gang! Amen.
Ulrik Iversen, Sindal-Astrup pastorat & Kragskovhede fængsel,
torsdag den 19. marts 2020

” Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå…”
Konfirmanderne, personalet og et kor af frivillige mødtes i kirken sidste onsdag til et brag af en
gudstjeneste. Det var halvanden time inden meldingen fra Mette Frederiksen. Vi skulle lade op til
de sidste to måneders ventetid, før det går løs med konfirmationerne. Vi skrålede med på
sangen ”Vi kan ikke leve alene” af Tøsedrengene, en sang, der for mig får en dybere betydning
nu. I en såkaldt almindelig hverdag kan man opleve sangen som en kliché og noget af et levn fra
firserne, men under corona virussens restriktioner er det en sang, der går rent ind. Sangens
oprindelige budskab er, at du er dine omgivelser, og ødelægger du dem, ødelægger du dig selv.
Så vidt i 1983. I 2020 får sangen en anden betydning, for det er ikke længere blot symbolsprog,
nu kan vi helt konkret ikke komme til at leve alene, for vi er aldrig helt alene, selvom Danmark
bliver lukket ned. Hele verden er din barndomsgade. Vi følger med i hinandens hverdag over
nettet, jeg har venner og bekendte i Indien, Malaysia, Australien og USA.
I går var jeg ovre i kirken - som nu er blevet låst af- og jeg kunne se sporene efter vores fest i
sidste uge. Jeg blev overrasket over at se de mange tegn på liv, der stadig er i Byrum kirke, vores
domkirke her på Læsø. Statuen af den hellige Barbara, som hænger til højre i koret over for
prædikestolen, stopper jeg altid op ved, og det så ud som om der var et lille smil om hendes
mund. Som om hun ville sige: Ja, du skulle bare vide, hvad der har fundet sted i denne kirke.
På et white board hænger post its med hashtags af beretningen om de 5 brød og de 2 fisk fra
Johannesevangeliet, om drengen med madpakken, og Jesus, der brødføder en kæmpe skare på
5000 mennesker, der har samlet sig omkring ham. De er sultne efter åndelig føde og har glemt at
få deres madpakker med. Jeg kender det fra mig selv. Jeg bliver opslugt af noget og glemmer de
mest basale behov. Det er en evne, vi har, og den har ført os vidt. Der er kommet kunstnere,
videnskabsfolk, alle mulige store mænd og kvinder ud af denne evne til at glemme alt omkring
sig, og kun fokusere på det ene: værket, ideen, osv.
Det var godt, at der i den situation var én, der var praktisk og havde fået en ordentlig madpakke
med. Og at han var villig til at dele den. Med Guds indgriben blev der mad nok, ja, der var 12
fulde kurve i overskud efter uddelingen. Hvordan ser det ud med overskuddet efter denne
corona-krise…det vil vise sig.
I vore dage er vi gode til det praktiske. Vi sørger for, at alle har mad nok, sørger for ordentlige
forhold, for sikkerhed, for overholdelse af reglerne. Det kan jeg se, at de fleste gør. Eller
bestræber sig på at gøre. Hvad med den åndelige føde i denne tid, sørger vi også for at få den.
Hvor er Jesus henne i denne tid? Der er hårdt brug for ham, for rigtig mange kalder på ham. Jeg
er sikker på, at han er sammen med ofrene og deres familier. Samtidig med at han også er lige
her, sammen med os. Han stilner de urolige tanker, og han beroliger de bekymrede sind.
I dag har vi præster i Hjørring Nordre provsti meldt nye konfirmationsdatoer ud til vores
konfirmander og deres forældre. Vi må fortælle dem, at pga corona virussen er der lidt længere
til festen, end først antaget. Det er aldrig sjovt at skulle ændre ved noget så traditionsbundet som
konfirmationerne. Hos mig skulle konfirmanderne til at vælge deres ord, som læses op i kirken
under konfirmationen. Da jeg sad og gennemgik listen over skriftsteder fra Bibelen, tænkte jeg,
at ordene falder på et tørt sted. Både til konfirmander, men også til deres forældre. Hvem vil ikke
gerne læse og finde trøst i: ” Den, der kommer til mig, vil jeg ikke vise bort”, eller ”Jeg har lukket
en dør op for dig, som ikke kan lukkes i.” Eller ” Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal
ikke forgå. ”Der er brug for, at vi deler med hinanden. Både de praktiske vejledninger og
retningslinjer, men også de åndfulde, sjælfulde ord, der rækker ud over her og nu; dem, der
styrker og opretholder os, fordi det er Guds stemme, der taler dem.
Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø.
fredag den 20. marts 2020
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- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Nu har landet været lukket ned i over en uge, og vi har ligesom fundet en slags
n mal il and . Elle de fle e af
ha .
Vi har fundet en slags hverdag i alt det kaotiske. Forældre der skal hjemmeundervise deres
børn har fundet skoleskemaer frem. Lavet aktivitetsplaner. Og måske er der både gåtur og
bagning på skoleskemaet.
Rigtig mange møder bliver til møder i det virtuelle rum. Måske på Skype.
Og pludselig bliver telefonen til noget man igen bruger til at ringe med. For nu er sms eller
Messenger bare ikke nok. Nej, vi skal høre hinandens stemmer. Og være tilstede samtidig.
Og vi trænger til at bruge vores stemmer. Et af de nye tiltag efter nedlukningen af landet er
DR, P1 g P2 h
Phili Fabe (de e ham med DR
igek
g m ik i en) h e m gen kl. 9.05 guider os igennem morgensang. Der er både opvarmning af krop og stemme.
Og med en god del humor. Han ved godt hvor mærkelig man ser ud når hele ansigtet skal
varmes op ;-)
Og så er der ellers mulighed for at synge med på to sange/salmer fra den danske sangskat.
Og jeg har i hvert fald fundet ud af at køkkenet har en fantastisk akustik. Her er der godt at
synge. Og synge højt. Og når man sådan har sunget, så er dagen virkelig kommet godt fra
start.
For det der med at synge, det gør altså noget godt for både sind og krop. Skuldrene kommer ned på plads, ryggen bliver lige lidt mere rank, og man har fået ny luft til hjernen.
F leden a de Albe e Winding l e n
e
i k lle
noget ved mange af os. Første vers lyder sådan her;

nge. Og den ek

g

al

g

N k mme f glene igen
Og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækker,
l en
e e ilbage.
Det er noget af det sang kan gøre. Få lyset til at vælte ind. Igennem alle revner og sprækker. Og på den måde sprede lys og glæde. Sangen kan bringe fællesskab. Også selvom vi
holder afstand.
Det er også noget af det jeg sætter stor pris på ved gudstjenester. Det der med at synge
sammen.
Og tit kan man også bedre synge nogen ord end sige dem. Det gælder fx i kærlighed. Der
bliver sunget mange ord og sætninger som de fleste af os vil have lidt svært ved at tage i
munden en helt alm regnvåd februar dag. Men når man synger dem går det helt anderledes fint.
Sådan kan det også være med det med Gud. Man kan i salmer og sange måske bedre få
sat ord på tvivl og tanker. Og tro og eksistens.
Vi kan synge det hele ud.
Og det kan give en et håb. En følelse af at det hele nok skal løsne sig engang. Det hele bliver godt igen. Ja, de lyse nætter kommer tilbage.

E a Aa e

Ch i

he en, De fem Ki ke , den 21. ma

2020

L gen bord og Spi e med
Price ..
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Det er en mærkelig uge, vi har gennemlevet.
Vi har siddet isoleret hver for sig og ved snart
ikke, hvad vi skal tænke og tro om Corona. Ministre toner dagligt frem på skærmen med det
ene alvorsbudskab efter det andet, kun afløst
af endeløse TV-aviser, med (mest) dårligt nyt
fra ind- og udland.
Men så den anden aften, bemærkede datteren, at nu havde DR da været langt nede i
de e f a he e L ge b d f e af
gemmerne. Så nu har vi igen den gode Peter
Q. Geisling til hver aften tålmodigt og betryggende at forklare os, at det nok skal gå, bare
vi gør som han siger, og det gør vi selvfølgeig
Og bagef e
B d e e P ice g
kokkerede som i gamle dage. De spiste lystigt
med fingrene, og der var ingen håndsprit i deres køkken. Som de muntert stod der og slikkede på fingrene og broderligt omfavnede hinanden, endte vores aftensmad i et grineflip og jeg kom til tænke på Paulus, som i et af sit
livs meget svære og farlige perioder, trøstende
e i i e g de e e i K i
Vi er ikke
herrer over jeres tro, men medarbejdere på jeres gl de . -Det må vi lige huske, alle os, der
ikke gør nytte i sundhedsvæsnet, i butikkerne,
hos politi og beredskab vi kan være medarbejdere på hinandens og andres glæder i en
usikker tid. Og så må vi huske at følge med i
L ge b d g bagef e de e P iceb d enes smittende munterhed.
Li e M nk Pe e en, De fem ki ke ,
den 23. marts 2020

”Fjorten dage yderligere...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
...hvor det Danmark, vi kender, er lukket ned og hvor vi holder afstand til
hinanden for at passe på hinanden, hvilket betyder, at rigtig mange arbejdsopgaver bliver løst hjemmefra. Hvor vi mødes til skype-møder i stedet
for omkring mødebordet. Hvor samtaler ikke føres ansigt til ansigt, men i telefonen.
Det passer ikke sådan en gammeldags analog type som mig, der helst vil
læse bøger i papirudgaver frem for digitalt og føler det akavet at skulle tale til en skærm i stedet for til et menneske. Men det må jeg vænne mig til,
og det hører til hverdagens småtingsafdeling, trods alt.
Til småtingsafdelingen hører det imidlertid ikke, at alle landets konfirmationer blev udskudt og at de mange berørte familier nu skulle i gang med at
planlægge alt forfra. Til småtingafdelingen hører heller ikke, at holde afstand-retningslinjerne betyder, at kun ganske få kan deltage i en begravelse eller bisættelse. Til småtingsafdelingen hører slet ikke, at påsken 2020
ikke bliver fejret med store gudstjenester og koncerter både i Danmark og i
hele verden. Faktisk er det første gang nogensinde i historien! Tænk, at vi i
år ikke skal sidde skulder ved skulder i vores kirke til påske! Tænk, at vi skal
sidde ved højtalere og skærme rundt om i hjemmene og fejre påskegudstjeneste!
Det bliver forhåbentlig både første og sidste gang i historien. Men præster
og menighedsråd gør, hvad vi kan for at finde på gode løsninger, så vi kan
fejre påsken 2020 sammen, selvom det foregår på afstand.
Det skal nok gå – og jeg må se at få overvundet min tøvende usikkerhed i
forhold til de digitale muligheder i så henseende. Og minde mig selv om, at
der såmænd også var engang, hvor jeg var ret sikker på, at jeg kun kunne
skrive med en kuglepen, ikke på et tastatur…!
Og skrevet bliver der på hjemmekontoret i disse dage – og telefoneret og
skypet, fordi vi ikke kan mødes. Og derudover bliver der læst stakkevis af
bøger, der ellers bare har ligget på skrivebordet og ventet. En helt ny bogudgivelse er alligevel kommet foran i køen, da den udkom forleden dag:
Biblen 2020! En helt ny oversættelse til mundret nudansk, der får den ene
side til at tage den anden. Hermed varmt anbefalet!
I denne nye oversættelse lyder velsignelsen således – og de ord skal nu lyde til alle jer:
M G d elsigne dig og passe p dig.
Må Gud se dig og holde hånden under dig.
M G d gl de sig o er dig og gi e dig fred
(4. Mosebog, kap. 6 v.24-26, Biblen 2020)

Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup pastorat, den 24. marts 2020

De , i mi er

..

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Det er svært at genkende sit eget liv for tiden.
Hvor blev det af, alt det vi plejede at gøre og
dem, vi plejede at mødes med? Arbejdsplade ,
e , f i id i e e e ba e f ihede
de
er langt væk nu, og ugerne ligger foran os i et
f
a i b . Vi i dhe e de , ige i i hi a de ,
de he e
e,
i dhe e i
de f
e . Ja, de g
i g de g de i
os til. Men der er også noget, vi mister. Hver
især erfarer vi nu, at noget tabes, noget, som
skulle have været, men tiden går, og alt kan
ikke hentes. Hvad blev der af det liv, vi kendte?
I det gamle testamente (Es 43,1) siger Gud
He e : Jeg a de dig ed a , d e
i .
Midt i den tabte dagligdag og den ukendte
fremtid og frygten, som gnaver et sted derinde, er der én, der kender og genkender mig,
én for hvem jeg ikke er gledet ud i ingenting,
selvom det liv, jeg kendte, er det. Nogle af de
glæder, vi skulle have delt i foråret, er tabt. Vi
er ikke tabt. Vi er. I al evig kaldet ved navn.
Det er i orden at være ked af den tabte tid og
det, den skulle have været fyldt med. Det er vi
alle sammen. Og husk så, at sorg og glæde
ikke er modsætninger. Vi taber noget, men ikke alt. Vi finder glæden igen. Vi hjælpes ad.

Winnie Nørholm Rischel,
Sindal-Astrup pastorat, den 25. marts 2020

” Fred midt i krigen … ”
I mandags er det præcis 14 dage siden vi kom hjem fra London og
endnu ingen symptomer på coronavirus. Og så i går følte jeg
forkølelsen komme snigende, og jeg blev bange. Tænk hvis nu…
Nætterne og aftnerne er der, hvor jeg er mest berørt og anfægtet. Jeg
har svært ved at runde dagen af, at gå i seng. Kredser rundt om mig
selv, ser nyheder med dødstal. Det er ikke en sund praksis, når ånden
er svag.
Jeg talte i telefon med en ven, som er helt alene i sit hus. Han
begynder at føle hudsult på grund af mangel på fysisk kontakt. Jeg
kunne så fortælle ham om lektiecafeen, vi har kørende her med mine
to drenge, der hele tiden skal drives på. Jeg får indsigt i Sabelkatten og
Du ka læse og forstå. Spisebordet er omdannet til skolebord, og for
bordenden har vi vores to yngste pigers perleplader m.m. Hver dag går
der en masse perler til, idet de falder på gulvet og må støvsuges op.
Næste dag starter det forfra.
Børnene er begyndt at savne deres skole og kammerater. Vi er 6
forsamlede med hver vores forventninger til dagen. Kun den yngste
pige på 3 år er upåvirket og fri for nogen dagsorden. Anden end den,
at hun gerne vil have kold risengrød til morgenmad eller yoghurt med
sirup.
Det er som fred midt i krigen. Niels Peter Lemche, professor i Gammel
Testamente, talte om at der var shalom: fred i krigen. Shalom, som er
hebræisk og stammer fra Bibelen, har mange flere betydninger end
det danske ord fred; eks. trivsel, helbred, velstand, sikkerhed, helhed
og fuldkommenhed.
Når jeg ser på min yngste datters glæde over, at vi er samlede – ja, så
er det en slags fred midt i krigen. De få samtaler, som dagen byder på,
bliver vigtigere end de nogensinde har været. For når vi forstyrrer
hinanden, så gør vi det ikke for at udveksle selvfølgeligheder. Så
spørger vi af et oprigtigt hjerte til den andens ve og vel: hvordan går
det med dig?
Midt i krigen, hvor vi er belejrede af corona, kan der også opstå fred.
Gud ske tak og lov for det.
Eva Bernhagen,
Byrum, Hals og Vesterø kirker på Læsø.
Torsdag d. 26. marts 2020

”Gud er kærlighed” hedder det et sted.
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket
i forbindelse med Coronakrisen.
G d er k rlighed , hedder de e s ed. Og e angelie
igennem bliver det udfoldet, hvordan det skal forstås. At der
er kærlighed der, hvor Jesus er. Der hvor Gud er! Da han
blev født i Betlehem, var stalden fyldt med kærlighed.
Udenfor var der mørkt og farligt, men i stalden lyste kærligheden op. Som voksen møder han folk med kærlighed. Han
gør op med fordomme, tvang og trusler. Alt det, som kan
tage livsmodet fra et menneske. Han giver de mennesker,
han møder, deres menneskeværd tilbage. Giver dem mod
til at leve. Han viser, at selvom der stadig er mørke og ondskab i verden, så lyser kærligheden dog også frem. Og selv
når han selv står overfor døden på korset, er der kærlighed.
Rundt om ham er der ondskab. Men der er også folk, der
elsker ham. Hans disciple er der. Hans familie. Han finder
styrken til at tilgive dem, der korsfæster ham. Og finder overskud til også at give de forbrydere, han bliver korsfæstet
sammen med, nyt mod.
Evangeliet er grundlæggende fortællingen om, at kærligheden er i verden. Den er der ikke alene. Der er også ondskab og mørke. Egoisme. Mangel på kærlighed. Sygdom og
lidelse. Og indimellem kan man blive overvældet af det,
som når de dårlige nyheder bliver ved med at vælte ind
over os. Men det ændre ikke ved det grundlæggende. At
kærligheden også er der. At den viser sig de mest utrolige
steder. At den har været der alle dage, og at den vil blive
ved med at være der alle dage.
Ulrik Iversen, Sindal-Astrup pastorat &
Kragskovhede fængsel, fredag den 27. marts 2020

Fasten - som den blev i r ...
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Tiden fra Fastelavn til påske er oprindeligt en tid til afsavn, fordybelse, eftertanke, bøn og ikke mindst faste.
De 40 dage skulle bruges på forholdet til både Gud og medmennesket. Flytte fokus fra egne cirkler og til det større.
I år er fastetiden blevet meget anderledes. Rigtig mange af os
lever i en form for isolation i disse dage. Mere eller mindre frivilligt.
Om det bliver 40 dage, er der ingen der ved noget om lige nu.
Men indtil videre holder vi os alle sammen hjemme, måske ikke
så meget for at passe på os selv men mere for at passe på andre.

Vi skal selvfølgelig ikke glemme at der er nogen der stadig arbejder som normalt, måske endda mere end før Corona. Men alles
dagligdag er ændret.
Der er færre biler ude på vejene. I mange storbyer er luften blevet mærkbart renere. Alle vores rutiner er ændret. Alt er lukket
eller aflyst. Skoler, frisører, selv kirken er lukket.
Når vi køber ind er det med en helt anden frekvens end tidligere,
for har vi virkelig brug for det der står på indkøbssedlen? Og når
vi så endelig går ud for at handle, så er det med god afstand til
de få andre kunder i butikken.
Nogen får virkelig ryddet op både ude og inde. Får taget fat på
de projekter der bare har ligget og ventet. Længe.
Og der bliver travet eller cyklet lange ture i det skønne forårsvejr.
Det er måske ikke ligefrem faste der præger de danske hjem i
disse uger. Mængden af fredagsslik er vist ikke skrumpet. Men
mon ikke de fleste af os også føler et afsavn efter familien og
venner og bekendte. Efter en hverdag. Efter en tid med normalitet.
Man kan håbe at det her ikke kommer til at vare SÅ længe inden det igen bliver normale tilstande. Men måske vi lærer at
sætte større pris på alt det vi plejer at tage for givet?
Lige nu er der tid til alt det vi ofte udsætter eller glemmer. Til at
tænke over tilværelsen.

Mon vi også til den tid vil komme til at give plads til fordybelsen
og eftertanken? Måske vi kommer til at flytte fokus? Finde ud af
hvad der er det vigtigste i vores liv.
Det kan kun fremtiden vise os.

E a Aa e

Ch i o he en, De fem Ki ke ,
lørdag den 28. marts 2020

29. Marts

På Maria bebudelsesdag kan du se og høre en online video-gudstjeneste v/ Eva
Bernhagen fra Byrum kirke ved at følge linket : https://youtu.be/SP2pr1lESJo

”Håb i en mørk tid…..”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Vi befinder os i en mørk tid, hvor mange menneskeliv er blevet og bliver berørt af den verdensomspændende epidemi, corona. Arbejdspladser forsvinder foruroligende hurtigt,
og mange vil få det rigtigt svært i den kommende tid.

Og det er i sandhed visseligt mørke tider, når
kirkerne holdes lukket og Guds ord ikke længere kan blive forkyndt og bringe håb og trøst.
Men trods tidernes ugunst, formår et solstrejf alligevel at bryde gennem de sorte skyer. Det er
budskabet om Jesu fødsel til jomfruen Maria,
nemlig, at det var hende, der skulle føde Frelseren, som skulle forkynde håb og trøst til alverdens folkeslag. Dengang var det uladsiggørligt
at være enlig mor; men trods faren tog Maria
imod forjættelsen i en forbilledlig ydmyghed,
tålmodighed og tro.
Hendes eksempel er i sandhed værd at fremhæve i vor forvirrede tid, for det viser, at trods
tidernes ugunst, ja, så formår mennesket, med
troen i hjertet, at modstå ondskaben i troen
på, at Guds vilje sejrer til sidst. Mange håb slukkes i vore dage; men der er det værd at rette
blikket hen på den salige og velsignede jomfru, Maria. Mange lidelser skulle også gennemtrænge hendes hjerte; men i sin ydmyge tro
på Guds velvilje, nåde og barmhjertighed, ja,
da bøjede hun sig for forjættelsen med ordene: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske
mig efter dit ord.
Så, kære menighed, lad Maria da være vort
forbillede i håbet på lysets sejr i en mørk tid.
Glædelig Maria Bebudelse. Amen.
Af René Højgaard Olsen, Bindslev og Sørig kirker
30. marts 2020

N r de her er o re !
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Når det her er ovre ! , er blevet en vending, som
mange af os med stigende længsel tager i anvendelse, mens vi ser den skønne dag for os, hvor vores og
coronaens veje skilles endeligt.
Hvornår den dag kommer, er der ingen, der ved. Passer vi godt på hinanden som nu, er der mulighed for,
at landet forsigtigt vil åbnes igen efter påske, forlød
det i går. Men selve påsken 2020 går over i historien
som den første påske siden Harald Blåtands tid, hvor
kirkerne i Danmark måtte stå lukkede hen!
Det betyder, at vi i år må fejre påskens gudstjenester
sammen-hver-for-sig foran tv-skærme, computerskærme eller radioen og vi ansatte i kirkerne er allerede i
fuld sving med forberedelserne. Det var ikke sådan,
nogen af os ønskede det. Det gør ondt. Men sådan
bliver det år. Og det er én af tusindvis af grunde til, at
vi med l ngsel i stemmen siger: Når det her er ovre,
så ! .

Og så remser vi herlighederne op: Så holder vi en
k mpe fest i haven!
Så skal vi holde et brag af en
festgudstjeneste!
og så skal vi besøge hinanden
igen, tage til koncert og i biografen og ! Alt det, vi
ikke har kunnet så længe.
Men vi ved det godt: den dag, hvor alt dét atter bliver
muligt, da er det ikke er alle, der blot lettede kan tage
fat på hverdagen, hvor man slap den midt i marts.
Mange sidder i stedet tilbage med stor sorg. Med en
fyreseddel. Med en nøgle, der er drejet om. Med problemer af vidt forskellig art, der tårner sig op.
Det fælles ansvar, vi har for at passe på hinanden og
som vi generelt løser så fint og samvittighedsfuldt lige
nu, hører ikke op den dag, hvor vi endelig kan sige:
Nu er det her ovre! . Coronaen er en dag v k, men
sporene af dens hærgen bliver tilbage. Da skal vi stadig holde sammen og støtte hinanden, med Guds
hjælp og med alt det, Han har givet os hver især at stå
hinanden bi med. Det er slet ikke så lidt! Det gør mig
fortrøstningsfuld midt i al bekymringen.
Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat,
den 31. marts 2020

