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Odense den 3. april 2020

Kære præster og menighedsråd.
Det bliver på mange måder en anderledes påske i år. Påsken og påskeevangeliet er jo det samme,
heldigvis. Men måden, vi skal fejre påsken på, bliver anderledes.
Døren til kirkerne vil være lukkede, så vi kan ikke komme ind i kirken. Til gengæld kommer kirken
og evangeliet ud i et omfang og på en måde, som jeg ikke kan mindes at have oplevet før.
Rigtig mange kirker lægger gudstjenester og andagter på nettet, en del laver særlige digitale
oplevelser for børn, i Svendborg Provsti har man lavet en fælles YouTube-kanal, og sådan kunne
jeg blive ved. Jeg er imponeret over, at I klør på med krum hals, og indlæringskurven har været
stejl.
Der er virkelig noget at tage med, når vi igen kan komme i kirke og holde gudstjeneste sammen.
Det tror jeg vi alle sammen glæder os til. Både til at kunne mødes ansigt til ansigt og fysisk være i
samme rum, sidde ved siden af hinanden på kirkebænkene, synge sammen, høre sammen, sidde
til bords med hinanden og vor Herre. Men også til at komme i det hus og rum i sognet, hvor der er
højt til loftet, og som er stort nok til at rumme os, også når det er de store sorger og store glæder,
vi bærer på.
Så det er som i mange andre forhold ikke et enten eller, men et både og. Betydningen af det
fysiske rum og det store hus på bakken i sognet – og så samtidigt udvidelsen af det på de
mangfoldige måder, så mange flere får anledning til at møde evangeliets ord til håb og glæde, i de
rum hvor de færdes, også de digitale.
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Og meget apropos, så indrykker folkekirken på
onsdag en stor annonce i en række dagblade – også
i Fyens Stiftstidende med en tekst, hvor man blandt
andet opfordres til at finde den lokale kirke på
Facebook og se, hvad der foregår i påsken, mens
kirkerne er lukkede.
Det er ikke alle sogne, der har en facebookside,
men hvis I har, så er der her en oplagt mulighed for
at gøre opmærksom på, at hvordan man kan
komme i kirke i påsken hjemme i sin stue, og der
hvor man nu er. Hvis I ikke har en Facebookside, så
kan hjemmesiden naturligvis bruges til det samme.

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

Hvis man ikke selv har onlinegudstjenester, kan
man måske linke til hinandens og nabosognets. I er
også meget velkomne til at linke til de mini-videogudstjenester, som jeg netop har optaget i
Domkirken til alle påskedagene. De bliver også vist
på tv2fyn.dk. Samtidig har jeg sammen med biskop Marianne Christiansen lavet nogle små
videoer, hvor vi som en slags påske-salme-kalender fortæller om en påskesalme til hver af påskens
dage. De kommer på Fyens Stifts hjemmeside.
På Fyens Stifts hjemmeside kan I også finde et nyt forslag til hjemmeandagt hver dag. Den er I
naturligvis også meget velkomne til at linke til eller kopiere fra til jeres hjemmesider eller sociale
medier.
Hvis I hejser flaget påskedag, ringer med klokkerne, sætter lys eller påskeliljer i vinduerne, eller
hvad der nu evt. måtte være aftalt lokalt hos jer – så kan I også gøre opmærksomme på det. Ja,
der er mange muligheder, og jeg kan se, at I allerede bruger mange af dem. Det er
livsbekræftende at se, hvordan folkekirken midt i en krisetid er nærværende på afstand, og jeg vil
gerne sige tak til jer, fordi I gør en kæmpeindsats for at være kirke i svære tider!
Også med DR kan man komme til gudstjeneste og i kirke hjemme i sin stue. Påskesøndag kl. 10.00
er der på DRTV1 påskegudstjeneste fra Viborg Domkirke. Ligesom man hver søndag sender en
radiotransmitteret gudstjeneste fra Københavns Domkirke kl. 10. Endvidere holder DR også fortsat
fast i de daglige morgenandagter fra Københavns Domkirke.
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Liturgikonferencen udskudt
I lyset af corona-pandemien har biskopperne besluttet at udskyde den midtvejskonference om
folkekirkens liturgi, som var planlagt her i slutningen af april 2020. Den nye dato for konferencen
bliver lørdag d. 16. januar 2021. Det giver mulighed for, at en række planlagte men nu aflyste
debatmøder i foråret vedrørende liturgi kan finde sted i løbet af efteråret. Dermed skydes hele
liturgiprocessen i et halvt år. Det gælder også fristen for tilbagemeldinger til liturgipostkassen
folkekirkensliturgi@km.dk. Den nye frist bliver den 26. marts 2021. Der vil senere komme
information om tilmelding mv. til liturgikonferencen den 16. jan. 2021.
De sidste par dage
Nævnes skal også de sidste par dage, hvor kirkeministeren, som I nok ved, overvejede muligheden
for evt. i begrænset omfang at åbne kirkerne på én eller anden måde til påske. Helt centralt i
overvejelserne stod, at det skulle være sundhedsmæssigt forsvarligt. For kirken, håbets hus må
ikke blive smittens sted. Konklusionen blev, at kirkerne fortsat skal være lukkede.
Det er godt, at der hurtigt kom en afklaring, for usikkerheden er svær og giver uro, ikke mindst for
jer, præster, menighedsråd og for kirkens personale. Tak for jeres tålmodighed.
Og som sagt – at kirkerne er lukkede betyder ikke, at evangeliet er lukket inde eller lukket ned.
Evangeliet finder altid en vej - og I finder mange veje og måder til at forkynde påskens evangelium,
så det når mange, og så vi kan fejre påske sammen – hver for sig.
Tak for det!
Mange hilsener og glædelig påske

Tine Lindhardt
PS: Blot en opfordring til at følge med på DAP og på www.fyensstift.dk, som løbende bliver
opdateret med vejledninger og inspiration i denne tid.
Og PPS: For mange af os er det en ny disciplin at kommunikere på nettet. Jeg kan anbefale denne
hjemmeside, hvor der er mange gode råd og praktiske anvisninger på, hvordan man kan gribe det
an. I Facebook-gruppen, ”Den digitale kirke - Hele landet,” hjælper kirkefolk hinanden med at
være kirke på internettet. Her kan du også finde masser af gode tips og få svar på dine tekniske
spørgsmål.
Husk i øvrigt også at taste jeres onlinegudstjenester ind på sogn.dk, så der ikke bare står ”aflyst”
ud for alle gudstjenester. I kan se en anvisning på, hvordan man gør her
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