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Som en mobiltelefon,
der bliver ladet op …
Oven på en lang og varm sommer er det nu igen
blevet tid til at rykke inden døre. I kirken og i
Kirkehuset har vi meget på programmet, og de første
arrangementer for både børn og voksne er allerede
løbet af stablen.
Herunder kan man læse om den kommende måneds
arrangementer, og det er muligt at finde yderligere
information og et mere udførligt program på kirkens
hjemmeside.
Foruden de forskellige arrangementer er der jo så også
alle gudstjenesterne, som er og bliver det centrale for
sognets kirkelige liv. De får som regel ikke den store
omtale eller de store annoncer, for enhver ved jo, at
der er gudstjeneste hver søndag. En times tid en gang
om ugen med sang, musik og ord. En lille oase fjernt
fra rodet derhjemme i garagen, turen på genbrugspladsen, vasketøjet og den forgangne og forestående
uges udfordringer. ”En helle midt i larmen”, som
salmedigteren Lars Busk Sørensen i en salme kalder
kirken og dens gudstjeneste.
Og hvem har ikke brug for det? En helle. Et fristed.
Et åndehul. Der er mennesker, der siger, at de egentlig godt kan lide at gå i kirke en gang imellem. At de
gerne ville det. Det er bare ikke let at finde tid til det,
og måske også svært at tage sig sammen til det, når
nu ugens øvrige dage er så strengt skemalagte. Der er
jo i forvejen nok at tage sig sammen til og tage sig af.
Det er rigtigt. Men hvis man først kommer i gang
med at gå i kirke, så kan det være, at man lidt efter
lidt bliver helt glad for det. At det bliver en vane. Der
er ganske vist en tendens til at se ned på vaner, fordi
vi helst skal reflektere og tænke over vores handlinger og valg, så det, vi foretager os, ikke bliver noget
vi bare gør uden at tænke over det. Og det er også
rigtigt.
Men med kirkegang kan det godt være anderledes.
Man behøver ikke at tænke så meget eller så nøje
over det for at komme i gang. For nogle begynder
det som en indskydelse. Andre kan føle det som en
pligt, eller som det eneste rigtige og mest naturlige at
gøre i bestemte situationer – noget næsten instinktivt.
Nogle gange går det så sådan, at man kommer til at
tænke over, hvad det er, man foretager sig. Når måske
til den erkendelse, at man faktisk godt kan lide at
være der. Sådan erfarede den tidligere professionelle
cykelrytter, Brian Holm det, har han for nylig udtalt
i et avisinterview. Han var, efter en krisesituation i
familien, begyndt at gå i kirke, og med tiden er det
for ham blevet til mere regelmæssig kirkegang. ”Det
var i første omgang rummets ro, der fangede mig. Som at
træde ind på et bibliotek, hvor folk kun måtte hviske til
hinanden. Så får jeg det som en mobiltelefon, der bliver
ladet op. Der er én streg tilbage på min indre batteribjælke, når jeg træder ind i kirkens rum, og jeg er fuldt
opladt, når jeg går ud igen. Det er de eneste tidspunkter,
hvor jeg har fuldstændig ro i sjælen.”
Det kan være meget forskelligt fra menneske til menneske, hvad gudstjenesten betyder. For Brian Holm
begyndte det nærmest som en pligt. Han fortæller, at
det var i et hospitalskapel, han for første gang nogensinde bad noget, der mindede om en bøn til Vorherre.
Hans kæreste lå på operationsbordet, og hans bøn i
kapellet ” indeholdt blandt andet et dirrende løfte om,
at hvis hun overlevede, lovede jeg at gå i kirke i resten
af mit liv. Hun overlevede. Bagefter følte jeg en enorm
forpligtelse brede sig i kroppen. Jeg måtte holde mit ord.
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