Hilsen til menigheden i Malling
Jeg har egentlig været lidt trist i de sidste par dage - heldigvis lå jeg i dag hele dagen på baghjul efter min lille
pige, som frejdigt løber foråret i møde. “Jeg savner min børnehave og hele verden” sagde hun pludselig og
mindede mig om, at alle store som små er ramt af, at hverdagen mangler, sådan som vi kender den. Så gik vi
der og talte vi om, at meget er anderledes lige nu, og der er mange, som vi savner.
Jeg savner også mit arbejde, som det plejer at være, når vi må fylde kirken og sognegården med mennesker
og med sang. For rigtig mange mennesker er kirken et hus, hvor vi kan blive fyldt op med håb og ord at styrke
sig på. Det kan vi desværre ikke lige nu. Fra mit hjemmekontor knokler jeg med, at sprede tro, håb og
kærlighed. Det er meget mærkeligt, at være præst en tid, hvor vi skal prøve at undgå at mødes, for netop
mødet med kirken og præsten kan være så afgørende, hvis man har brug for, at få hjælp til at holde liv i troen
og håbet. Vi kan alle få brug for at ligge på baghjul og få hjælp til at se lyset i denne svære tid. Men alle
præster kan kontaktes på telefon og tøv ikke med at give et ring, hvis I har brug for en snak eller hjælp til at
holde håbet oppe. Mit nummer er 24 23 01 44 og I må gerne bruge det. Tager jeg ikke telefonen, så læg en
besked så ringer jeg tilbage.
Lockdown i Danmark forlænges og det påvirker påsken. Det gør mig ked af det, men det må være sådan.
Påsken er dog ikke aflyst - men vi skal fejre den anderledes end vi plejer. Vi vil finde en vej, for troen- håbet
og kærligheden bor ikke i kirkens bygninger, men imellem os mennesker. Et af mine ynglings citater fra
Bibelen er dette: ”Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov” (Gal 6,2) og det er godt at tænke på
lige nu – vi må række ud til hinanden og være svaret på hinandens bønner i disse svære tider.
Jeg håber og tror, at alt det vi nu sammen gør er med til at bringe hverdagen tilbage. Jeg sender alle i Malling
en kærlig tanke –pas godt på helbredet, hovedet, hjertet og humøret til vi ses igen.
Hilsen sognepræst Christine Bugge

