AT TÆNDE LYS FOR HINANDEN
Den 4. maj er det 75-år siden, Danmark blev befriet fra den tyske besættelsesmagt. Fejringen
bliver ikke som vi havde forestillet os; coronakrisen begrænser vores festplaner. Men vi gemmer
os ikke bag nedrullede gardiner! Vi mindes, at efter 5 dunkle år, fik Danmark sin frihed igen. Og det
gør vi ved at tænde lys i vores vinduskarme.
Traditionen med at tænde disse lys går tilbage til selve befrielsesdagen i 1945. Da budskabet om
de tyske troppers overgivelse til Montgomery skrattende lød i BBC´s danske udsendelse den 4. maj
1945 kl. 20.36, som erklærede Danmark for frit, var én af de impulsive reaktioner i de danske hjem
at rive mørklægningsgardinerne ned, så lyset igen kunne strømme gennem vinduerne. Der var
knaphed på stearinlys på det tidspunkt, så det har ikke været i mange hjem, der blev sat lys i de
befriede vinduskarme. Men i årene efter blev stearinlysene et symbol på Befrielsen, og traditionen
lever den dag i dag, 75 år efter.
Men hvorfor er det lige dét, vi gør den fjerde maj – tænder lys? I Malling er der i år en særlig
gruppe, der tænder lys. Det er Mallings konfirmander. Vi tænker meget på dem, for netop i disse
dage skulle de have været konfirmeret, og både til påske og nu 4. maj, har vi prøvet at opmuntre
dem med en lille hilsen afleveret ved hver enkelts dør. Til påske var det påskeæg og påskeopgaver.
Fjerde maj er det stearinlys og denne opgave: tænd lyset i aften! Og tal med de gamle i jeres
familie om, hvad 4. maj og lystænding betyder for dem.
Mange i Danmark hylder traditionen med at tænde lys fjerde maj – i Malling er vi altså næsten
sikre på, at konfirmanderne gør det. Og det er sikkert, at vi ved kirken gør det. Vi tænder lys ved
kirkemuren for frihed, fred og fællesskab!
Hver især kan vi lægge noget forskelligt i at tænde lys. Både 4. maj, til påske og i det hele taget.
Nedenfor ligger to YouTube videoer, der fortæller det samme. Noget af det allerstærkeste ved at
tænde lys er, når vi gør det for hinanden!
ISAM B.: For at tænde lys https://www.youtube.com/watch?v=MrHTqdjgBOE
AALBOG STIFT: Må vi tænde et lys for dig
https://www.facebook.com/aalborgstift/videos/513459352874040/

