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EVIGE RØDDER I UVISHEDENS STORM
”For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt” læser vi i 
Det Gamle Testamente. Det er et kærkomment budskab, som 
vi netop nu gør klogt i at støtte os til: Alting har en tid – også 
denne krise, der har sat vort land og store dele af verden i stå. 
Alt, hvad vi kender, er kuldkastet, og vi ved ikke, hvad der 
venter os: Bliver det værre? Aftager det henover april og maj? 
Hvornår må vi igen ses med alle dem, vi har kær? Vi ved det 
ikke, men vi ved, at også dette har en tid, og at alting igen 
bliver godt!
Den erkendelse er imidlertid ikke nok. For selvom vi ved, at 
også denne krise vil gå over, kan vi ikke undgå af og til at føle 
os efterladt med bekymringer – og for manges vedkommende 
en opslidende ensomhed, nu hvor man ikke længere må få 
besøg af sine kære. Vi har ikke befundet os i en krise med så 
drastiske tiltag som nu siden 2. Verdenskrig, og selvom nogle 
i vor menighed ganske vist husker den tid, er der løbet meget 
vand i åen siden da, og vi har, gennem mange års medvind, 
tillært os at mulighederne ligger for vore fødder. Nu skal vi i 
stedet tillære os det modsatte: I den kommende tid er det ikke 
vore muligheder, der skal sætte kursen, tværtimod skal vi leve 
med at give afkald. Afkald på alt det, vi gerne vil, til fordel for 
det, vi får at vide kan gavne. Det kan vi kun gøre med tilliden 
til og troen på at vores afkald tjener et større formål.
Ingen af os begriber, hvad der sker – og tragikomisk nok er 
det netop dét, evangeliet opøver os i: At vi ikke skal leve livet i 
visheden om alt det, vi på egen hånd kan styre, men tværtimod 
i den hvilende vished om, at Gud er med os, selv i de aspek-
ter af tilværelsen, vi finder os selv magtesløse overfor. Det er 
evighedens løfte, vi skal støtte os til, når vi opfyldes af kaos. 
Løftet om, at godt nok har alt under himlen en tid, men i de 
himmelske øjeblikke; når vor glæde og sorg opløses af salig-
hed, når vore bekymringerne aftager til fordel for ubekymret 
lykke, og når al mørke og sjælevé svinder, - i de øjeblikke skuer 
vi et glimt af Guds himmelske fred. Og med evigheden er det 
sådan, at den har ingen tid. For alt hvad der sker hos Gud, er 
der ingen tid!
De øjeblikke kan forsat melde sig hos os, og det er af altafgø-
rende betydning, at vi åbner os for dem, når de melder sig:  
Om det er solens stråler gennem vinduet, opkaldet fra barne-
barnet, en fugl der kvidrer i træet, morgenkaffen der damper, 
eller påskeliljerne der springer ud – evighedens vidnesbyrd 
kan manifestere sig i mange former. Og det mirakuløse ved det 
er, at når det melder sig, opløses vor bekymring for en stund. 
Kære menighed: Lad de øjeblikke give os evige rødder, så vi 
står styrket fast her midt i uvishedens storm – og husk:  
Også denne storm har en tid!

Bedste hilsner med ønsket om Guds fred, 
Signe Helbo.Kalenderen er imidlertid suspenderet. Indtil videre er årets 

konfirmationer rykket til august, ligesom alle gudstjenester 
henover påsken er aflyst. Hvornår vi igen kan fejre gudstje-
neste og folkelighed sammen, er endnu uvist. Dog vil der 
være digitale alternativer (se ’formandens indlæg’).
Her kommer et uddrag af salme 44, som vi kan støtte os 
til, alt imens den vished og hverdag vi almindeligvis finder 
tryghed i, er sat i bero. Hermed en opfordring til at gribe 
jeres salmebog og læse teksterne til de forskellige salmer – 
der er guldgruber af visdom gemt deri, som kan styrke os i 
troen og tilliden.

Urolige hjerte!
Hvad fejler dig dog?
Hvi gør du dig smerte,
du ej har behov?
Er han ej min Fader, som råder for alt?
Er ej mine tanker og hovedhår talt,
og har ej den bedste til ven mig udvalgt?

Urolige hjerte!
Luk op for Guds fred!
Da dulmer al smerte
og dåner derved.
Guds fred er en dronning, han selv giver pris,
hvo hende vil fæste, i sandhed er viis,
hvor hun har sit sæde, er Guds Paradis.

N.F.S. Grundtvig 1851

FORMANDENS INDLÆG
Intet er, som det var, og vi har ikke længere selv bestemmel-
sesretten til det, vi vil. En umiddelbart lille virus fra det fjerne 
har grundigt ændret betingelserne for vores måde at drive 
kirke og menighed på.
Af denne årsag er alle arrangementer i valgmenigheden indtil 
videre aflyst, og konfirmationen er udskudt til lørdag d. 15. 
august. Vores præst har været i kontakt med familierne, der 
alle er ved godt mod – trods alt! Vi må naturligvis følge myn-
dighedernes anvisninger på, hvordan og hvornår vi igen kan 
forsamles til gudstjeneste og møder.
I sådanne tider må man være kreativ, og heldigvis har vores 
præst, Signe Helbo, udvist handlekraft og har udtænkt, hvor-
dan vi alligevel kan deltage i gudstjenester o.l.  
Da vi ikke kan mødes fysisk, er der i stedet oprettet en kanal 
på www.youtube.com. Her kan I søge på ’Norddjurslands 
Valgmenighed’, hvorfra der er adgang til korte gudstjenester 
hver søn- og helligdag samt andre udsendelser, bl.a. konfir-
mandundervisning, præstelige tanker mm. Adgang til kanalen 
kan også ske via vores hjemmeside. Har man problemer med 
at finde frem til materialet, må I ikke tøve med at kontakte 
Signe på tlf.: 23679413.
Orientering om ændringer i vores muligheder for forsamling 
m.v. vil ske på hjemmesiden og via Facebook. Indkaldelse til 
generalforsamling vil ske i ugeavisen samt på hjemmesiden, 
når stormen atter er drevet over.
Tab ikke modet! Vi finder nye måder at være valgmenighed 
på, indtil hverdagen vender tilbage!

Med venlig hilsen
Frans Maribo Pedersen

Kalender


