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Dagen bli’r så kort
ved Allehelgen
For nylig har vi i kirken anskaffet salmebogstillægget
”100 salmer”, der, som navnet antyder, indeholder
100 salmer. Alle salmerne er forholdsvis nye, og tillægget er, ligesom salmebogen, inddelt i forskellige
temaer og afsnit – bl.a. årstidssalmer, morgen- og
aftensalmer, dåbs-, nadver-, konfirmations- og vielsessalmer og så videre. Og så er der et afsnit med
højtidssalmer og et med begravelsessalmer.
Afsnittet med højtidssalmer begynder ved advent og
slutter ved Alle helgen.
Alle helgens dag er i løbet af de senere år blevet en
af de store kirkegangssøndage. Ved gudstjenesten
tænkes der særligt på de døde, og mange steder er
det, som her, skik at nævne navnet på de personer i
sognet, der er døde i løbet af året, og i det hele taget
at lade gudstjenesten kredse om sorg og savn og ikke
mindst om håb.
Der har aldrig været mange salmer til Alle helgens
dag i de danske salmebøger, og vi har længe måttet
”nøjes med” især Brorsons ”Den store hvide flok.”
Derfor er nye salmer til Alle helgen værd at lægge
mærke til, og her har tillægget ”100 salmer” hele to at
byde på, nemlig ”Dagen bli’r så kort ved Allehelgen”
og ”Ser ud over landet med skoven”, skrevet af hhv.
Holger Lissner og Lisbeth Smedegaard Andersen,
med musik af hhv. Erik Kobbelgaard og Erling
Lindgren.

og hans opstandelse ses som motivet for at kunne tro
på, at selvom vi mister livet, så kan vi få det igen – i
tro.
Og selvom ingen, heller ikke Jesus Kristus, kan tage
savnet fra os, så beder digteren / den syngende om, at
smerten må brænde ud, så ”sorgen lyser gennem glæden”. Det er bemærkelsesværdigt, at det er sorgen, der
lyser, og ikke glæden. Men det hænger sammen med
at sorgen som oftest forudsætter en kærlighed, der binder os til mindet om den døde. Eller, som det et andet
sted er blevet udtrykt, sorgen er en kærlighed, man
ikke kan komme af med. Sorgen er kærlighedens pris.
I dén forstand kan vi holde Alle helgen med håb. Og
vi kan blandt andet finde håb ved at se på naturens
gang, hvor, som det hedder i salmen, ”asketræets grene
sætter knop”. Her er der nu ikke tale om et asketræ
i bogstavelig forstand, men om vores forgængelige
liv, der, som det hedder i salmens indledningsvers,
bliver til aske, tab og støv, som skal fornyes, ligesom
Jesu eget liv blev fornyet ved hans opstandelse. For
”Kristus lever, mørket lyser op”, som er salmens afslutningsord.
Ikke blot er de mørke kræfter ikke så stærke som
Kristus; Kristus kan også få mørket til at lyse op. Det
er et godt billede på det kristne håb – håbet til Kristus.
Salmen begynder altså i erkendelsen af livets korthed,
men den slutter i håb til Kristus – uden dog på nogen
måde at nedtone smerten ved at miste den, man har
kær.
Stig Skat Andersen

Fyraftenssang i kirken

Onsdag den 4. oktober kl. 17.00 er der igen fyraftenssang i kirken. En halv times tid med sange og
salmer – denne gang valgt og kommenteret af Lilian
Ærenlund Larsen.
”Dagen bli’r så kort ved Allehelgen” er imidlertid
ikke helt ny og ukendt ved Alle helgens-gudstjenesterne i Egtved kirke. Kirkesangerne har en del gange
sunget den som soloindslag denne dag, siden vi i 2010
i Kirkehuset havde besøg af Erik Kobbelgaard, som
introducerede salmen. Ved Alle helgens-gudstjenesten den 5. november skal vi denne gang synge den
som fællessalme.
Salmen tager udgangspunkt i dagens korthed med
det, som for de fleste bliver så nærværende ved Alle
helgen, nemlig livets korthed. Alle helgen falder jo på
den tid af året, hvor dagene bliver korte, og træerne
mister bladene. Det bliver mørkt og koldt både i
fysisk og overført betydning. Med til de korte dage
hører de lange nætter, hvor minderne nu og da kan
køre i ring, og det kan føles, som om tiden er gået i
stå. Vi kan ikke det, vi gerne vil – i hvert fald slet ikke
nå den, der ikke er mere, og vi vil så gerne trøstes.
I et af salmens vers spørger digteren derfor helt konkret efter Jesu trøst, så sandt som hans liv, hans død
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meget indad, fordi livet i den moderne verden opfordrer til det. Vi kalder det selvstændighed, individualitet og personlige valg, men Sørine Gotfredsen mener,
at det er narcissismen, der driver os rundt ved vores
følelser og gør os dårligere til at tjene én sag og ære
den anden. Med hjælp fra blandt andre Grundtvig og
Kierkegaard samt den store litteratur forsøger Sørine
Gotfredsen med udgangspunkt i sin bog om narcissisme at hjælpe os tilbage til fast grund.
Entré: 60 kr. inkl. kaffe

Kirke i børnehøjde
		Tirsdag den 24. oktober kl. 17.00
		
		
		

er der gudstjeneste for børnefamilier.
En halv time i kirken efterfulgt af
fællesspisning i Kirkehuset.

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00

Alle helgens dag

Nåde i narcissismens tid. Egtved bibliotek og menighedsrådet er gået sammen om at invitere sognepræst, forfatter og debattør Sørine Gotfredsen. Sørine
Gotfredsen vil i sit foredrag bl.a. fortælle om, at vi som
mennesker så nemt kommer til at vende blikket for

Søndag den 5. november kl. 14.00 er der Alle helgens
gudstjeneste. Gudstjenesten tilrettelægges som en
mindegudstjeneste med bl.a. musik- og sangstykker,
og navne på sognets døde og begravede siden sidste
Alle helgens dag vil blive nævnt.

