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Hvorfor ikke åbne kirkerne?
Kommentar: Løsningen ligger lige for, når det handler
om at mindske smitterisikoen i kirkerne
AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Telefon 3052 7460
CORONA: Kirkerne er lukkede. Mon det nogensinde er sket før?

”Der stander et hus i vort høje Nord,
indviet Gud Faders Enbårne;
der springer en kilde, der dækkes et bord,
der kimes til højtid fra tårne.”
(Nr. 326 i Salmebogen)
Søndag aften den 3. maj blev statsminister
Mette Frederiksen i TV bedt om at løfte sløret
lidt for kommende åbninger — ikke et ord om
kirkerne! Da blev jeg skuffet, for jeg ved, at det
er et savn ikke at kunne komme ind i de smukke
kirkerum, hvor generationer før os er kommet
i glæde og i sorg. Måske har man besøgt et gravsted og trænger til bare at sidde stille med sine
tanker i ly og læ for blæst og regn.
Klokkerne ringer dog stadig morgen og eftermiddag, og i Skivholme Kirke, hvor graveren
som altid har gjort det pænt med blomster, har
Thomas Frøkjær, Thomas Christiansen og Charlotte Børresen nogle gange holdt en digital andagt. Den kan man så se på skærmen derhjemme.
”Det udgør en stor smitterisiko, når folk sidder tæt sammen og synger”, lyder det fra de
mennesker, som ellers taler om halvtomme
kirker! Det med smitterisikoen er nok rigtigt;
men løsningen er da snublende nær: Lad kirkesanger og måske nogle få andre på skift synge,
og lad menigheden læse med i Salmebogen.
Den er jo fuld af smukke digte, som godt kan

give en anderledes og god indsigt ved at blive
læst.

Hvor længe skal vi mon vente?

I aftes — 4. maj — blev der tændt lys mange steder i de små hjem til minde om befrielsen. I
kirkerne blev der ringet en hel time! Hver gang,
der er gudstjeneste, bryllup eller en anden kirkelig handling, bliver der tændt lys i kirkerne
med en enkelt undtagelse, nemlig langfredag.
”Det er bedre at tænde et lys end at forbande
mørket”, siger et kinesisk ordsprog, og ja, der
er noget roligt og positivt over at tænde et lys,
når det er mørkt. Til kyndelmisse den 2. februar
blev der holdt en festlig lysgudstjeneste i Sjelle Kirke. Lidet anede vi, at et mørke ville brede
sig en måneds tid senere, og mon ikke mange
tanker om det mørke blev knyttet til befrielseslysene i år?
Hvor længe mon vi skal vente på at få åbne
kirker igen?
”Slægtens fodtrin lyder mod os op igennem glemte
år,
danse-lette eller tunge, som de følte deres kår,
når de andagtsfulde kom med deres små til livets
Gud,
når de knugede af sorgen bar de kære døde ud.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen
mund.”
(Nr.331 i Salmebogen)
Eva Bach, 5. maj 2020
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Her kunne din annonce
have været!
Ring til os på telefon 2231 0191,
så vi kan få det fixet.
Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videre
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