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Odense den 30. april 2020 

Kære præster og menighedsråd. 

 

Det er forår og alting springer ud. Græsset skal slåes, ukrudtet gror, og roserne sætter nye skud. 

Det er en dejlig tid. – Selv om man indimellem godt kan tage sig selv i at tænke ’det forsømte 

forår’ om netop dette forår 2020. Alt det vi skulle og havde set frem til dette forår, men som vi har 

måttet aflyse eller udskyde. Konfirmationer, påskefejring, familiebesøg, sportsbegivenheder, 

kirkegang og salmesang, forårsudflugter i sogne og menigheder, fejring af 75 året for befrielsen –

og meget mere.  

 

Det er som om alt det liv og spirekraft og lys, som foråret kommer med, har været forgæves, fordi 

vi ikke kunne få alt det ud af det, som vi gerne ville. 

 

Men et forår er aldrig forgæves og kommer aldrig forgæves. Netop fordi det kommer, helt uden at 

spørge nogen om lov, og uanset hvor meget der er lukket ned, og fordi det har alt det med, som 

det har. Lyset der tager til. Dagene der bliver længere. Man må se op, løfte hovedet og få solen i 

øjnene og vind i sit uklippede hår. Det er intet mindre end livsbekræftende.  

Tak for det! 

 

Foråret har også en utålmodighed med sig, –  og den mærker vi måske ikke mindst dette forår og 

netop nu. Hvornår kan vi igen komme til gudstjeneste? Kan vi afholde konfirmation i juni? Hvornår 

kan vi igen få begravelser med flere deltagere? Hvordan med alle sommerbryllupperne? 

Det er nogle af de spørgsmål, vi alle stiller i denne tid, utålmodige efter at der snart kommer en 

afklaring.  
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Hvor gerne jeg end ville, kan jeg desværre ikke give noget svar. Der er i øjeblikket en række 

drøftelser i kirkeministeriet om, hvad og hvornår og på hvilke vilkår kirkerne og det kirkelige liv vil 

kunne åbnes, når det bliver muligt. Der er bl.a. en lang række praktiske forhold, der skal afklares, 

og så er det ikke mindst vigtigt, at det vil kunne ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. 

  

Beslutningen om en gradvis genåbning af samfundet, herunder kirken ligger hos regering og 

folketing. Jeg vil tro, at når regeringen generelt melder ud, hvad der skal ske efter 10. maj, så vil 

der også være en afklaring på i hvert fald nogle af de spørgsmål, vi stiller. Så lige nu må vi som 

samfundet i øvrigt vente og håbe. Ja, håbe. For der skal ikke være tvivl om, at jeg håber, at 

kirkerne og kirkelivet i overskuelig fremtid vil kunne åbne, på én eller anden måde og i et eller 

andet omfang, forsigtigt og forsvarligt. Det ville glæde mig. Lad os håbe. 

 

Midt i det skal vi også glæde os over, at evangeliet på trods af begrænsninger og lukkede kirkedøre 

bliver forkyndt og gjort levende og nærværende, både i ord og i handling. Der har med god grund 

været meget fokus på, hvordan man mange steder er gået i gang med at lære og bruge hele det 

digitale område. Tak for det. Samtidigt er der også meget god grund til at nævne alt det, vi tit 

kalder det ’usynlige’ kirkelige arbejde. Samtaler, sjælesorg, diakoni, hjælpsomhed og det at være 

der for mennesker, der har brug for det. Selv om vi som sagt ofte kalder det usynligt arbejde, så er 

det i høj grad synligt og væsentligt for de mange, der får glæde af det. Der er brug for det, ikke 

mindst når så meget lukker ned. Tak til Jer alle sammen, også for det. 

 

Et lys i mørket. Danmarks befrielse den 4. og 5. maj 

Den 4. maj om aftenen håber jeg, at vi er mange, der vil tænde levende lys og sætte dem i 

vinduerne. Vi tænder lysene for at mindes dem, der gav deres liv for frihed og fred under 2. 

verdenskrig og for at mindes de forfærdende mange, der døde og blev dræbt under krigen. 

  

For nogle er denne skik med lystænding en helt fast del af deres 4. maj, for andre vil det måske 

være noget nyt. For mig helt personligt har de levende lys i vinduerne om aftenen den 4. maj 

været en tradition så langt tilbage, jeg kan huske. Og netop i år, hvor alle arrangementerne i 

anledning af 75 året for befrielsen er aflyst, synes jeg, der er en særlig grund til at holde 

traditionen i live.  Så lad os tænde lys i vinduerne mandag aften. Hver for sig – og sammen. 

  

Samme aften – altså den 4. maj – kan man også markere befrielsen ved at ringe fra kirkerne f.eks. 

fra kl. 20.30 til kl. 20.45, altså i det tidsrum, hvor frihedsbudskabet lød. 

    

Den 5. maj vil jeg foreslå, at I hejser Dannebrog ved kirkerne, og at I udvider morgen og 

aftenringningen med 15 min. Også på den måde kan vi hver for sig og sammen i hele landet 

markere befrielsen, så det både kan høres og ses. 
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Jeg ved, at det måske ikke vil kunne lade sig gøre alle steder, så det er selvfølgeligt blot en 

opfordring til at gøre det, hvor det er muligt, og praktisk kan lade sig gøre. 

 

Teologisk Undervisning Fyn 

Selv om vi lige nu står midt i et særligt forår, er det godt at blive mindet om, at der også ligger et 

spændende efterår og venter på os! Der er således nu åbnet for tilmelding til ”Teologisk 

Undervisning Fyn.” Det er et 3-årigt undervisningsforløb for dem, der har lyst til at dykke dybere 

ned i teologiens og kristendommens forunderlige verden. 

 

Undervisningen ligger fordelt på 8 lørdage om året, og der er opstart til september 2020. Der 

bliver plads til 35 deltagere pr. årgang. I kan læse mere og tilmelde jer her, og I er også meget 

velkomne til at kontakte religionspædagogisk konsulent Hanne Uhre Hansen med spørgsmål. 

Hendes mail er huh@km.dk  

 

Stiftsbogen 2020 

Årets Stiftsbog får arbejdstitlen ”Hvad lærte vi af corona, og hvad lærte den os?” Hvis I har ideer 

og indspil i den forbindelse, er I meget velkomne til at kontakte presse- og 

kommunikationsmedarbejder Marianne Holst Hyrlov på mhhy@km.dk  

 

Stiftspræstestævnet 

Også hvad angår stiftspræstestævnet venter vi på at høre fra myndighederne i hvilket tempo 

samfundet åbnes. I vil blive informeret så snart vi ved mere.  

 

I en tid der både er ventetid og forventningens tid, – med påsken i ryggen og foråret, der kommer 

buldrende, vil jeg ønske Jer alle en dejlig og frydefuld maj. Der er meget at glæde sig over og at se 

frem til. Jeg ser meget frem til at skulle mødes igen. Ansigt til ansigt. Rigtigt. Med Jer alle sammen. 

 

Hav det godt så længe  

Mange hilsener  

 

Tine Lindhardt 
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