Søndags hilsen fra sognepræst Poul Asger Beck, Vestfjends pastorat.
NB: Hjælp mig med at dele/videresende denne hilsen. Jeg har desværre ikke mange kontaktoplysninger her i min nye
embede. Tak.
Situationen
Det er en historisk situation, vi befinder os i. Det er ikke sket siden reformationen i 1536, at der ikke holdes offentlige
gudstjenester landet over. Men på et tidspunkt bliver alt normalt igen.
Landet er lukket ved grænserne, og internt er bl.a. skoler lukket, og mange arbejder hjemmefra. Men før eller siden
åbner alt igen.
Den økonomiske krise vil forventeligt også sætte sig dybe spor. Men en skønne dag er vi også ovre denne.
Kirke hos os
I Vestfjends pastorat holder kirkerne derfor også lukkede, og bl.a. er kirkegårdspersonalet sendt hjem. Men selvom
kirken er lukket, er Gud stadig åben for vores bøn, klage, frygt og bekymring. Vi kan trygt fortælle Gud, hvordan vi har
det.
Det vil stadig være muligt at få begravet sine kære. Det er også muligt at gennemføre dåb og bryllupper, man ikke
ønsker at udsætte til bedre tider. Blot må vi tage højde for situationen og fx være færre deltagere. Bruge sangark frem
for salmebøger og i øvrigt overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Vedr. konfirmationerne så er min kollega, Jørgen Husted, og jeg er indstillede på at finde en form, så konfirmationerne
kan gennemføres på dagen - hvis man ønsker det. Men det er først den 8. maj, så meget kan være bedre til den tid.
Før eller senere skal alle, der ønsker det, nok blive konfirmeret.
Tilbud via nettet
I vore moderne tider er det heldigvis muligt af finde masser af live-gudstjenester på nettet. Fx holder Egeris kirke en
kort net-andagt: klik her. Lige som DR2 sender gudstjeneste søndage kl. 14.00.
Vi præster står også 100% til rådighed - mest på telefon og mail. Jørgen L. Husted kan kontaktes på JLHU@km.dk tlf.
5186 5890. Jeg selv på POAB@km.dk tlf. 97547047. Mobil: 24750250. Tag endelig kontakt, hvis der er blot det
mindste, vi kan være behjælpelige med.
Der er også flere præster til rådighed på folkekirkens anonyme chat rådgivning: www.sjaelesorg.nu
Åbningstiden er udvidet, så der nu er præster ved tasterne kl. 10 til kl. 22 alle syv dage i ugen.
Sammen kan vi klare det
Vort folk har før været i alvorlige kriser, vi kommer også gennem denne. Langt hen ad vejen har vi stor indflydelse på,
hvordan vi kommer igennem dette. Jeg tror, det er vigtigt at følge myndighedernes vejledninger, så vi undgår, at
sundhedsvæsnet for alvor kommer i krise til april.
Lad os stå sammen og holde sammen. Sammen kan vi klare det. Det er jo allerede en stor, stor opmuntring at opleve,
hvordan hjælpsomhed, samfundssind og fælles omsorg blomstrer, og kreativiteten udfolder sig.
Det er også en rigtig god anledning til at uddybe vores taknemlighed over alt det fantastisk meget, der til daglig bare
fungerer, uden vi måske rigtig lægger mærke til det. Det gør vi forhåbentlig nu, hvor vi for en periode må undvære alt
det, vi til daglig er så glade for.
Det er også godt at vide, at Gud er med os og virker i den enkelte til fremme af fællesskab, solidaritet og omsorg. Da vi
selv blev døbt, og hver gang nye døbes, lyder ordene: Se, jeg er med jer alle dage…. Han, der sejrede over al sygdom
og død, er med os – også i disse vanskelige dage.
De bedste hilsner
Poul Asger Beck, Sognepræst i Vestfjends pastorat.
Del/videresend gerne denne hilsen og hjælp mig med at dele disse ord med andre. Tak.

