Søndagshilsen fra sognepræst Susanne Andersen d. 15. marts 2020.
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig
Amen!
Sådan lyder velsignelsen i kirken. Siden 1500-tallet har denne velsignelse afsluttet den danske gudstjeneste.
Vi kalder velsignelsen den aronitiske velsignelse, og den stammer helt tilbage fra Det Gamle Testamente, 4.
Mosebog.
Præsten Aron og alle hans efterfølgere autoriseres i 4. Mosebog til at udtale velsignelsen ved at sætte
Herrens navn på menneskene.
I dag, søndag d. 15. marts – og til og med søndag d. 29. marts – kommer vi ikke til at høre velsignelsen i en
søndagsgudstjeneste ved Kerte, Orte og Skydebjerg Kirker.
Derfor sender jeg jer denne søndagshilsen og Guds fred og Hans velsignelse.
Kirkerne er lukkede på grund af Coronavirus.
Min præstetelefon er ikke lukket! Ring til mig på 6443 1247, sms på 4028 7547 eller skriv på LSAN@km.dk
– Hvis du har noget på hjerte.
Velsignelsen slutter gudstjenesten. Hér har jeg valgt at begynde min hilsen med velsignelsen. For Herrens
navn er sat på dig og mig og os alle.
**
I dag fandt jeg en kasse frem, som betyder en del for mig.
En slidt papkasse med masser af breve, salmeark fra konfirmationer og begravelser, og billeder fra min
slægt. Noget af det går helt tilbage til mine oldeforældre. Det meste fra mine bedsteforældres tid. Noget af
det er kalendere, som min morfar og mormor brugte som dagbøger. Men jeg fortabte mig i billederne og
brevene i kassen, så jeg ikke nåede så langt som til disse dagbøger. Måske ligger de slet ikke i kassen, men
et andet sted i præstegården?
Men jeg har på nethinden et billede af en kalenderside fra 1918 – fra den spanske syges tid. Denne spanske
syge hærgede Europa, og min morfar var nervøs for den.
Det var alle. Men så kan jeg huske, at han skrev i sine optegnelser en dag i 1918:
”_____________________ er god mod spansk Syge”.
Som jeg husker det, skrev han i det tomme felt: ”Fluesvamp”. Eller skrev han mon ”rød Fluesvamp”? Kan
det passe??
Når jeg finder det, kan jeg jo vende tilbage.
Men min dengang unge morfar skrev altså for 102 år siden et godt råd mod noget, som ingen anede, hvad
de skulle stille op med: den spanske syge.
Men det er helt sikkert, at han også brugte bønnen til Gud til at komme igennem en ond tid.
Ingen skal bruge fluesvamp mod Corona.
Men vi skal bruge alle de gode råd, vi bliver bombarderet med, om vand og sæbe, håndsprit (hvis vi kan få
fat på det), host i ærmet, afstand til hinanden og ingen store forsamlinger. Være fornuftige og
medmenneskelige, så vi ikke udsætter vore i forvejen syge og svage medmennesker for virus.
Og vi har bønnen til Gud – for at holde fast i os selv og vores tro.
Må Gud være med jer!
Med de venligste hilsener
Sognepræst Susanne Andersen.
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Fader vor, 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.
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