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OM ÅNDENS FÆLLESSKAB
Vi bevæger os med hastige skridt mod Kr. Himmelfart og 
pinse. Hver især højtider med livgivende budskab, selvom vi i 
denne tid befinder os i en livsudslettende krise.
Det forekommer mig, at døden har fæstnet sig iblandt os. 
Godt nok er dødstallene for patienter med Corona-virus fort-
sat relativt lave herhjemme, sammenlignet med andre europæ-
iske lande – og Gud ske lov for det! Men døden er ikke kun en 
fysisk død. Død er også ophør eller tilintetgørelse.  
Det være sig tilintetgørelsen af fællesskaber, ophøret af kær-
lighed og samhørighed eller tilintetgørelsen af håb. Alt dette 
opfylder lige nu mange hjem, idet vi på hver vores vis tynges 
af bekymringer for fremtiden: Mon vi bliver syge? Hvornår 
kan vi igen møde vores medmennesker med et knus? Kan vi 
beholde vores job? Disse bekymringer giver døden næring, 
idet de får båndene imellem os til at briste.
Midt i alt dette, oplever vi heldigvis på samme tid, at nye 
fællesskaber tager form: Vi synger morgensang sammen foran 
skærmene i hver vores stue, vi jagter bamser i vinduerne 
med vores medmennesker i Sydeuropa, og vi stiller kurve af 
glæder ved hinandens dørtrin. Disse små lysglimt af livgivende 
fællesskaber er et simpelt, men samtidig stærkt eksempel på, 
at nyt liv kan vokse frem midt i døden, - og at håbet kan spire 
midt i håbløsheden. Men se, disse fællesskaber er ikke fysiske. 
Tværtimod er vi jo langt fra hinanden. I stedet er fællesskaber 
som disse åndelige, idet de er udtryk for fællesskab mellem 
menneskehjerter i en tid, hvor vi ikke må lægge hænderne 
om hinanden. Vores hjerters sjælebånd knyttes altså, når vi 
adskilles fra hinanden. Med andre ord: Hvor fysikken holder 
op, varer Ånden ved, og derfor er kristendommens budskab 
afgørende for os alle.
Mariæ Bebudelse, jul, påske, Kr. Himmelfart og pinse, - alle 
vidner de om den ubegribelige fortælling, der lærer os, at den 
levende Gud kom til det døde menneske for at gøre livet nyt. 
Kristendommen handler om liv på trods af død, og det er net-
op, hvad disse nye fællesskaber på hver deres måde vidner om 
i denne krisetid; at håbet kan spire, selv i håbløsheden, når vi 
sættes fri fra de personlige bekymringer til fordel for fællesska-
berne imellem os.
Der er så meget, vi ikke ved i denne Corona-tid. Men ser vi på 
livet med troens briller, forkyndes det, at livet bliver nyt, og at 
alting igen bliver godt. Håbet er i sidste ende dét, der skal løs-
rive os fra bekymringerne, så vi kan leve sammen i kærlighe-
dens og Åndens fællesskab. I troen er vores hjerter forbundne 
– selv på behørig fysisk afstand – og derfor er vi aldrig alene. 
Vi har således usigeligt meget at bruge kristendommens bud-
skab til netop nu, hvor der er nok at bekymre sig om.  
For i håbet besejres enhver død!

Bedste hilsner med ønsket om Guds fred,
Signe Helbo.

Kalenderen er imidlertid suspenderet. I maj måned har vi 
indtil videre måttet aflyse alle kirkelige handlinger t.o.m. d. 
10. maj. Forhåbentlig kan vi mødes igen inden længe, men 
indtil da må vi nøjes med det samvær, vi kan have i Ånden 
– godt hjulpet af de digitale redskaber og telefonen. I den 
henseende opfordrer vi til, at vi fortsat husker på at ringe 
lidt mere til hinanden, end vi plejer, ligesom I ikke må tøve 
med at ringe til vores præst, Signe.  
Her kommer et uddrag af salme 725, 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 håbet.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst bliver hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver himmel, ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Johannes Johansen 1996

FORMANDENS INDLÆG
Vi har nu, i nogen tid, ikke kunnet forsamles til gudstjenester 
og møder, og i skrivende stund er det endnu uvist, hvornår vi 
igen kan mødes i den virkelige verden. I tiden, der kommer 
efter den aktuelle corona-krise, vil de digitale medier spille 
en stor rolle i vores måde at kommunikere på. Forudsætnin-
gen herfor er, at vi har de nødvendige kontaktoplysninger 
på vores medlemmer, det vil især sige mobilnr. samt e-mail 
adresse. Alle medlemmer af Norddjurslands Valgmenighed 
opfordres derfor til at sende en e-mail til: mail@norddjurs-
lands-valgmenighed.dk med oplysning om mobilnr. samt evt. 
andre relevante oplysninger, f.eks. hvis der er sket ændringer 
i postadressen e.l. Så sørger vi for at føje oplysningerne til 
medlemskartoteket. Dels vil der være situationer, hvor det er 
nødvendigt at kunne sende en hurtig besked – fx aktuelt om 
den beklagelige fejl, at medlemsbidraget for april kvartal skal 
betales med et girokort, og dels vil nogle af de nye digitale 
tiltage kunne fortsætte. 
De digitale medier er for tiden taget i brug som midlertidig 
erstatning for de rigtige møde, gudstjeneste o.lign., og det 
fungerer godt. Der er dog den begrænsning, at der, med de 
virkemidler vi p.t.. har, er tale om énvejskommunikation, og  
vi savner dialogen og en rigtige samtale. Når vi igen kan 
mødes, håber vi dog, at Signe fortsat vil dele sine præstelige 
tanker i videoformat, hvor hun taler om forskellige emner 
som tillid, håb og bøn. Signe opfordrer til, at vi giver besked 
via de digitale platforme, hvis der er særlige emner, vi ønsker, 
hun tager op i disse indslag.
 
Jeg håber, vi snart kan mødes igen!
 
Med venlig hilsen
Frans Maribo Pedersen

Kalender

SAMTALE-GÅTURE
Signe inviterer til gåture i det fri med plads til nærvær og 
samtale (trods behørig fysisk afstand). Gåturene finder sted i 
Vivild d. 8. maj med start fra Vivild kirke og i Allingåbro d. 15. 
maj med start fra Vejlby kirke, begge kl. 10.00. Undervejs vil 
der være tekstlæsning, velsignelse og bøn – og naturligvis god 
plads til samtalen! Medbring gerne lidt kaffe/te e.lign. til pau-
sen. Alle kan være med, såfremt man kan gå op til 5 kilometer 
i et roligt tempo. Ring til Signe på 23679413 for tilmelding, 
eller hvis du har spørgsmål. Husk tilmeldingen, så vi kan sikre 
os, at vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer!


