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”Kirken må nu opgive sit helligste sakramente. 
Fra i morgen stopper kirken den hellige praksis, at alle skal 
drikke af samme bæger, når de går til alters. Nu skal den 
deles ud i små bægre”.

Sætningen er at fi nde i Maren Uthaugs bog ” En lykkelig slutning”. I bogen hører 
vi om en temmelig speciel families slægtshistorie igennem syv generationer, og 
så fortælles der også i bogen om danskernes forhold til døden gennem de sidste 
200 år. Ganske vist på en lidt anderledes måde.

Nu skal denne tekst ikke være en boganmeldelse, dem kan man fi nde i sin avis 
eller bare ved at google lidt på nettet.

Men grunden til at jeg alligevel begynder ved Maren Uthaugs bog er, at den på 
mange måder går tilbage i en tid, som på visse måder kan sammenlignes med 
den tid vi er i lige nu. En tid hvor angsten for en omsiggribende virus hersker og 
på mange måder styrer vores hverdag. En hverdag, hvor vi bl.a. ikke må samles 
og holde nadver, som vi plejer i vore kirker.

Maren Uthaugs bog skal læses med lidt forbehold. Hun er direkte i sine beskri-
velser af menneskers ofte afstumpede opførsel. Men hun skriver godt og med en 
vis ironi, så man ikke kan lade være med at more sig over hendes måde at skrive 
også om alvorlige emner, som f. eks. døden.

Vi mennesker glemmer!
I år er det 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Mange af 
os var endnu ikke blevet født, da det skete, men alligevel er det vigtigt, at vi ikke 
glemmer.

Den 5. maj skulle vi have haft Alsang i Stenstrup. Vi skulle have fejret befrielsen. 
Det skal vi stadig gøre, men vi må så gøre det hver for sig i år bl.a. Ved at sætte 
lys i vinduerne. 

Den 14. maj skulle vi have haft et arrangement i Lunde, hvor der står en genfor-
eningssten. En sten som minder os om en vigtig historisk begivenhed i Danmark. 
En sten som fortæller om den glæde, som Sønderjyllands genforening gav både 
nord og syd for den gamle grænse i 1920. 

Men begge arrangementer både den 5. maj og den 14. maj er blevet afl yst. 

Men som sagt vi mennesker glemmer nemt, som f. eks. At skønne på det at leve 
i et fredeligt land uden krig, uden sult og med et sundhedsvæsen, som vi forven-
ter tager sig af os, hvis vi bliver syge. 

Vi bliver let bange, når det ukendte rammer os, som f. eks coronavirussen. Det, 
vi ikke kan forstå, vælter os simpelthen bagover. Vi er vant til, at alt omkring os 
kan forklares. Vi er vant til, at alt hænger logisk sammen og kan forklares, og at 
vi som universets eneste rationelle væsener har noget at skulle have sagt i alle 
livets henseender.

Virussen er en ukendt faktor lige nu. Hvad vi ved er, at den er forholdsvis ufarlig, 
hvis ens helbred er godt. Men vi skal passe på hinanden også de udsatte.

Selvfølgelig er coronaepidemien en alvorlig sag, men måske er den største ud-
fordring lige nu at håndtere angsten for det ukendte, angsten for at miste og dø 
en for tidlig død. 

For det at forholde sig til døden, det har vi glemt. 
I Maren Uthaugs bog lader hun en person med et suk udbryde: ”Slægt skal følge 
slægters gang”, efter nogle dødsfald i hendes familie pga af en difteritisepide-
mi. Det er selvfølgelig en kold og lidt kynisk måde at håndtere døden på. Men 
døden er vi nødt til at forholde os til og tage stilling til. 

Men mange kan ikke acceptere nogen former for modgang. Vi stivner i mødet 
med den ukendte. Det, vi ikke kan forstå, vælter os simpelthen bagover. 

For vores naturalistiske verdenssyn har gjort os søvnige og uforberedte, når 
livets grænsesituationer melder sig i al deres guddommelige uforklarlighed. For 
selvom vi nok med al vores viden og rationalitet skal fi nde en måde at bremse 

coronavirussen på, så kan vi lige så godt lære lektien. At vores eksistens ikke 
beror udelukkende på rationalitet. Vi mennesker skal forholde os til, at vi skal 
dø.

Kernen i den kristne tro er, at vi skal tro og ikke frygte. Ikke engang døden 
skal vi frygte. For Gud er i det, vi oplever som døden.

Gud er også i smerten, sorgen og mørket.

Guds ånd gennemstrømmer os og peger på noget, der rækker ud over vores 
eget liv.

I livet erfarer vi glimtvis en lille dråbe af det guddommelige ocean, hvor vi 
alle gennemstrømmes af Guds ånd.

Vi kan kalde det evigheden eller Gudsriget. Det er erfaringer af det guddom-
melige, der gør vores tro og håb større og vores frygt mindre.

”Slægt skal følge slægters gang”, som Maren Uthaug skriver. Det er ikke 
noget, hun har fundet på. Men noget, hun har lånt. Hun har lånt ordene fra 
Ingemanns salme ”Dejlig er jorden”. En elsket og ofte anvendt begravelses-
salme ligesom det selvfølgelig også er en elsket julesalme. Hvorfor?

Jeg tror det er fordi vi har fået noget givet fra vore forfædre og derfor har 
den fulgt os igennem hele vores liv. Fadervor er den bøn, som Jesus gav sine 
disciple, da de spurgte ham, hvordan de skulle bede til Gud.

Ingen ved, hvad der ligger foran os. Vi ved heller ikke, hvor mange, der skal 
gennem et hårdt sygdomsforløb pga. virussen. Men jeg vil vove den på-
stand, at et fadervor i ny og næ kan tæmme noget af den frygt, som mange 
bærer i denne tid. Som der står i førnævnte en anden kendt salme: Altid 
frejdig: ”Med et fadervor i pagt skal du aldrig gyse” (DDS 784)

Fadervor, 
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje 
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 
Amen.

Aktiviteter i Stenstrup og Lunde sogne
Hold øje med vores hjemmeside http://www.stenstruplundekirker.dk/ 
i forhold til gudstjenester og kirkelige aktiviteter i den kommende tid! 

Konfi rmationerne er fl yttet til søndag den 30. august kl. 10 i Lunde og 
kl. 11.30 i Stenstrup samt søndag den 6. september kl. 9.30 og kl. 11.30 
i Stenstrup kirke.

Man kan altid kontakte sognepræsten på 62261240 eller alt@km.dk 
og også kordegnen på pjo@km.dk

Sognepræst
Annie Løvig Thomassen
Hundstrupvej 1, 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 1240
E-mail: alt@km.dk
Fridag: Fredag

Graver: Bente Fog Larsen
Kirkegårdskontoret,
Stenstrup kirkegård

Tlf. 6226 3020
Kontortid kl. 8-9

graverstenstrup@mail.dk

Præstesekretær: Pia Jonssen
Kontortid i præstegården normalt

tirsdag og torsdag kl. 10-12
Tlf. 6226 1240, mail pjo@km.dk

www.stenstruplundekirker.dk
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