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Gudstjenester januar - februar 2021
NCP: Niels Christian Poulsen LS: Lene Skovmark
MM: Marianne Mulnæs MNJ: Morten N. Jakobsen

Dato

Tid

Handling

Præst

Tekst

1. januar

14

Nytårsgudstjeneste

NCP

Luk 2, 21

3. januar

10

Gudstjeneste

MM

Mat 2,1-12

10. januar

10

Gudstjeneste

LS

17. januar

10

Gudstjeneste

MM

Luk 2,41-52/
Mark 10,13-16
Joh 2,1-11

24. januar

10

Gudstjeneste

MNJ

Matt 17,1-9

31. januar

10

Gudstjeneste

NCP

Matt 20,1-16

4. februar

17.15

Ulvetime

MM

-

7. februar

10

Gudstjeneste

MNJ

Mark 4,1-20

13. februar

14

-

14. februar

10

Fastelavnsguds- MM
tjeneste for børn
Gudstjeneste
MM

21. februar

10

Gudstjeneste

NCP

Matt 4,1-11

28. februar

10

Gudstjeneste

LS

Matt 15,21-28

7. marts

10

Gudstjeneste

MNJ

Luk 11,14-28

Matt 3,13 -17

Søndag den 17. januar kl. 13 bliver der efter gudstjenesten afholdt en
ekstra gudstjeneste for konfirmanderne ved Marianne Mulnæs.
Søndag den 21. februar kl. 13 har Niels Christian konfirmandgudstjenesten. Vi gør det for at skabe mere plads til menigheden ved kl. 10gudstjenesterne disse to dage og for at imødekomme de konfirmander,
der har udfordringer med at deltage i gudstjenesterne søndag kl. 10.

CORONA-INFO
Restriktionerne i folkekirkeregi er, at man skal holde en meters afstand,
hvis der ikke synges og to meter, hvis der synges. Derudover gælder
kvadratmeterreglen, hvilket vil sige 2 m2 pr. person uden sang og 4 m2
pr. person med sang. Det er derfor forskelligt, hvor mange vi må være
til de kirkelige handlinger og aktiviteterne.
Hvis restriktionerne ændres, kan vi være nødsaget til at aflyse arrangementer. Det vil i så fald ske via kirkens hjemmeside
www.strandmarkskirken.dk, hvor der vil stå AFLYST ud for arrangementet i kalenderen til venstre. Aflysninger sker løbende, så tjek altid
på selve dagen, om arrangementet afholdes.
Vælger vi at gennemføre et arrangement, sker det altid med god afstand mellem deltagerne, med håndsprit og hvad vi ellers kan tage af
forbehold. Så kom trygt til de arrangementer, der ikke aflyses.
Ang. mundbind skal alle besøgende og frivillige bære mundbind i kirken
og kirkens lokaler, hvis man ikke sidder ned. Det skal tages på, inden
man går ind ad yderdørene.
Der er uddybninger af reglerne på opslagstavlerne i kirken. Du er også
altid velkommen til at spørge.

KOLLEKTER
01/1 – 17/1 Bibelskabets uddeling af kinesiske bibler.
24/1 – 14/2 Kirkens Korshær.
21/2 – 14/3 Folkekirkens Nødhjælp.

Aktivitetskalender for januar
Onsdag den 6. januar kl. 10:
Tanker før søndagen
Torsdag den 7. januar kl. 17.15:
Ulvetime/familiegudstjeneste aflyst!
Søndag den 10. januar kl. 15:
Menighedskredsens nytårskur

Onsdag den 13. januar kl. 17.15:
Fyraftensmeditation
Torsdag den 14. januar kl. 19:
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 19. januar kl. 14:
Kirkecafé ved Lene Skovmark
Torsdag den 21. januar kl. 18:
Herrehjørnet

Mandag den 25. januar kl. 16:
Banko
Onsdag den 27. januar kl. 17.15:
Fyraftensmeditation

Aktivitetskalender for februar
Torsdag den 4. februar kl. 17.15:
Ulvetime/familiegudstjeneste med spisning
Søndag den 7. februar kl. 15:
Koncert med Nordic Singers. Entré.
Onsdag den 10. februar kl. 17.15:
Fyraftensmeditation

Torsdag den 11. februar kl. 19:
Menighedsrådsmøde
Lørdag den 13. februar kl. 14:
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende arr.
Tirsdag den 16. februar kl. 14:
Kirkecafé v. Niels Christian Poulsen
Torsdag den 18. februar kl. 19:
Generalforsamling i basargruppen

Mandag den 22. februar kl. 16:
Banko
Onsdag den 24. februar kl. 10:
Tanker før søndagen
Onsdag den 24. februar kl. 17.15:
Fyraftensmeditation
Torsdag den 25. februar kl. 18:
Herrehjørnet

Kirkens ugentlige arrangementer.
Hobbyværkstedet - Mandage kl. 10
I hobbyværkstedet bliver der primært tegnet og malet, men
andre hobbyaktiviteter - og nye deltagere - er også meget
velkomne. Her er altid tid til kreativ fordybelse blandet med
en hyggelig snak over formiddagskaffen.

Gospelkoret Joyful Nation - Mandage kl. 19
Gospelkoret ved Strandmarkskirken Joyful Nation blev startet tilbage i 1994 og
består pt af ca. 55 glade og rytmiske sangere i alle aldre. Vi synger traditionelle
gospelsange og nyere gospelværker. Pianist for koret er Amanda Willum og korleder Claus Christensen. Yderligere info hos Susanne Sørensen på tlf. 32 10 80 10.

Gospelkoret Trinity - De fleste onsdage kl. 19
Trinity er et gospelkor på 70 sangere med en forkærlighed for det gode budskab. Trinity ledes af sanger,
komponist og dirigent Claes Wegener - og koret har
omdrejningspunktet omkring Claes Wegeners originale og fornyede gospelsalmer.
Yderligere info på trinitygospel@trinitygospel.dk.

Tirsdagskredsens café
Tirsdage kl. 14-15.45
De søde frivillige sørger for, at der er
kaffe på kanden og sang fra højskolesangbogen. Det koster 15 kr. at være
med – og alle er velkomne! Cirka en
gang om måneden er der Kirkecafé i
stedet for, hvor præsterne skiftevis
planlægger programmet.

Håndarbejdskredsen
Fredage kl. 10
Her bliver der strikket, syet og hæklet
fine ting, som sælges til fordel for kirkens arbejde.
Her er også altid tid til en god kop
kaffe og en hyggelig snak over
strikkepindene og hæklenålene.

Legestue med rytmik
Fredage kl. 12
For børn på 0 til ca. 12 måneder. Vi starter med en halv
times rytmik sammen med kirke- og kulturmedarbejder
Anne Dorthe Sunke. Derefter er der tid til leg. Kom og
vær med. Alle, der er interesserede i rytmikken, bedes
anmode om medlemskab i vores facebookgruppe:
”Legestue med rytmik i Strandmarkskirken”, hvor der er
tilmelding og info.
OPSTART I KREDSENE, HVIS SITUATIONEN TILLADER DET

Hobbykredsen planlægges at mødes igen mandag den 5. januar.
Tirsdagskredsens Café planlægges at mødes igen tirsdag den 2. februar.
Håndarbejdskredsen planlægges at mødes igen fredag den 8. januar.
Legestue med rytmik planlægges at mødes igen fredag den 5. februar.
For opstart af alle andre aktiviteter, se kirkens hjemmeside i kalenderen til venstre. Her kan man altid holde sig opdateret om arrangementer og evt. aflysninger.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Onsdag den 1. januar kl. 14
Kirken markerer samfundets nytår med champagne og kransekage
efter gudstjenesten, hvor vi kan ønske hinanden og vores kirke alt
det bedste i 2021.
Det er Niels Christian Poulsen, der har tjenesten.

TANKER FØR SØNDAGEN
Onsdag den 6. januar kl. 10
Onsdag den 24. februar kl. 10
Lene Skovmark - som har gudstjenesterne 10. januar og 28. februar - inviterer til
en god times snak og refleksion onsdagen før de to gudstjenester. Vi taler om
søndagens tekst og om, hvilke salmer der kunne være aktuelle. Man kan med fordel læse teksterne, inden vi mødes. Der er henvisninger under gudstjenestelisten.
Alle er velkomne og man møder blot op i kirken.
Hvis man ikke har en Bibel eller salmebog, er
man velkommen til at låne en og sætte sig i kirken
og læse, inden vi begynder snakken.

ULVETIME FOR FAMILIER
Torsdag den 7. januar kl. 17.15 Aflyst!
Torsdag den 4. februar kl. 17.15
Ulvetime er familiegudstjenester med efterfølgende
spisning (voksne kr. 20, børn gratis). Vi holder en
kort gudstjeneste med en kreativ bibelfortælling og
nogle sange. Derefter spiser vi sammen. Det er
Marianne Mulnæs der står for ulvetimerne sammen
med ulveteamet.

TVÆRKULTURELT FÆLLESSKAB
Fredag den 8. januar i kirken
Fredag den 5. februar i hjemmene
Gruppen bag fællesskabet arrangerer fællesspisning for danske familier og nytilkomne flygtningefamilier, som ønsker at skabe relationer til hinanden. Her er der
plads til åbent samvær, samtale og kulturmøde. Gruppen startede op for cirka fire
år siden og mødes til spisning og hygge. De mødes i Strandmarkskirken, i hinandens hjem, i naturen eller tager på udflugt. Det afhænger af vejret og programmet.
Hvis du vil vide mere eller ønsker at være med i fællesskabet, så kontakt Lisa M.
Kjær på tlf. 28 37 26 50. Se også programmet på facebooksiden ”Strandmarkens
flygtningefællesskab”.

NYTÅRSKUR
Søndag den 10. januar kl. 15
Alle er velkomne til den årlige og traditionsrige nytårskur i Menighedskredsen.
Vi skal spille banko med gode præmier,
måske synge et par sange fra højskolesangbogen og ellers bare hygge.
Det koster 30 kr. at være med og det er incl.
en bankoplade, kaffe eller the - og selvfølgelig også bobler og lækker lagkage fra Claes
Bageri. Kom og vær med til at fejre det nye år
i godt selskab.
Vi vil i 2021 igen mødes om eftermiddagen i stedet for om aftenen for at imødekomme dem, der ikke vil for sent hjem. .
UDSÆTTELSE AF ÅRSMØDE I MENIGHEDSPLEJEN
Formand Midori Fischer og menighedsplejens bestyrelse sender alle gode tanker
til menigheden og oplyser, at på grund af situationen med corona, udskydes årsmødet til marts eller april.
Dato og mere info følger i næste nummer af KirkeNyt.

FYRAFTENSMEDITATIONER I FORÅRET 2021
Hver anden onsdag kl. 17.15 - 18
13. januar, 27. januar, 10. februar, 24. februar, 10. marts, 24. marts, 7. april og
21. april.
Forårets tema er ”Møder på vejen”.
Kom og fald til ro i kirkens rum. Vi tænder lys og synger. Der er 10 minutters stilhed og vi slutter med at bede Fadervor med bevægelser og får velsignelsen. Undervejs er der en kort refleksion over Jesu møde med mennesker han mødte på
sin vandring i Israel. Teksterne er hentet fra Markusevangeliet.
De første disciple 1,16-18
Manden med en uren ånd 1,21-28
Den spedalske 1,40-45
Den lamme 2,1-12
Manden med en forkrøblet hånd 3,1-6
Disciplene på søen 4,35-41 & 6,45-52
Den døve og stumme 7,31-37
Den blinde 8,22-26t.
Alle er velkomne, det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.
For yderligere info kontakt Lene Skovmark tlf. 61620988 eller lenes@km.dk
KIRKECAFÉ VED LENE SKOVMARK
Tirsdag den 19. januar kl. 14 - 15.45
Livet i sundhedsvæsenet.
Birgit Hagested og Tage Hansen, som er et aktivt par i kirkens liv, vil fortælle om
deres arbejdsliv i sundhedsvæsenet. Tage har været portør på Bispebjerg Hospital i 37 år og Birgit har i sine 30 år i sundhedssystemet været mange steder, f.eks.
genoptræning og plejehjem. Hun har været i berøring med mange forskellige
mennesker med mange forskellige udfordringer.
De vil også fortælle om de sider, man normalt ikke ser. Det primære i jobbet er at
passe patienter, men der er også andre sider af jobbet. Birgit har f.eks. holdt flere
i hånden i deres sidste time og har tit også måtte være problemløser og sjælesørger, når mennesker mistede en, de holdt af - og spørger man Tage, har han engang hentet en kasse øl til en døende, da det var hans sidste ønske. Selv om det
er et job, er der alligevel nogen, man har taget med hjem under huden, fordi der
er en del tragedier derude – men som Birgit heldigvis siger ”Der er også mange
dejlige mennesker, gode stunder og fine oplevelser”.

Eftermiddagen er arrangeret af Menighedskredsen og kaffe/kage koster som
altid kr. 15. Alle er velkomne.

HERREHJØRNET
Torsdag den 21. januar kl. 18
Torsdag den 25. februar kl. 18
I 2021 fortsætter vi selvfølgelig med at mødes i Herrehjørnet til vores hyggelige aftner, hvor vi spiser god
mad sammen og ser en film.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til Niels Christian
Poulsen på tlf. 21617802 eller mail ncp@km.dk.

SÅ ER DER BANKO
Mandag den 25. januar kl. 16
Mandag den 22. februar kl. 16
Kom og vær med til banko med kaffe og kage - og
selvfølgelig med mulighed for at vinde gode præmier.
Det er også en præmie i sig selv bare at støtte et godt
formål og have en hyggelig eftermiddag.
Kaffe og kage koster 15 kr. og en plade koster 10 kr.
Det er frivillige fra basargruppen, der arrangerer og
yderligere oplysninger kan fås hos Bente Christoffersen
på tlf. 42 34 03 21.

NORDIC SINGERS KONCERT FOR 6. GANG
Søndag den 7. februar 2021 kl. 15
Så har vi atter fornøjelsen af at byde velkommen til festlige Nordic Singers i
Strandmarkskirken. Nordic Singers fremfører med humor og stil de allermest kendte arier, duetter, operetter, danske sange, opera, pop og rock.
Denne gang koster billetterne kr. 50 pr. stk., da der af hensyn til coronareglerne
ikke serveres forfriskning i pausen. Billetter kan købes kontant eller via mobilepay
på Kirkekontoret. Der kan ikke reserveres billetter.

FASTELAVNSGUDSTJENENESTE FOR BØRN
Lørdag den 13. februar kl. 14
Kom og vær med til fastelavnsgudstjeneste sammen med præst Marianne Mulnæs
og kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Sunke. Efter gudstjenesten skal vi slå
katten af tønden. Vi ved endnu ikke helt, hvordan det kommer til at foregå. Det afhænger af retningslinierne på det tidspunkt.
Der er præmier til de bedst udklædte og selvfølgelig finder vi en kattedronning og
kattekonge. Og ingen fastelavnsfest uden fastelavnsboller og saftevand til alle!
Tag endelig dit flotte kostume på, familien i hånden og kom og vær med til en sjov
og hyggelig eftermiddag.
Vi tilpasser altid tidspunktet hos os, så børn kan
nå både Frihedens Butikscenters fastelavn og
kirkens. Centret er dog i tvivl om afholdelse og
tidspunkt i 2021, så vær obs på, at vi måske
ændrer vores tid, når de har meldt deres ud.

KIRKECAFÉ VED NIELS CHRISTIAN POULSEN
Tirsdag den 16. februar kl. 14 - 15.45
Denne tirsdag får Kirkecafeen besøg af kirketjener Gitte Hattens, som alle der har
deres gang i kirken helt sikkert kender. Men det er langt fra alle, der ved, at Gitte
har en spændende fortid som soldaterhjemsleder. Gitte vil fortælle om at være
KUF-mor for alle ”mine drenge”, som hun kalder soldaterne samt de mange oplevelser, hun fik igennem de 12 år på de tre soldaterhjem, hun var på.
Der vil blive budt på KUF-kage - en lækker chokoladekage med chokoladefyld og
kokos - som var det største hit blandt drengene. Nedenstående billeder er henholdsvis køen til formiddagskaffen med KUF-kage og soldaterhjemmet i Avedøre.
Kom og vær med til en sjov og hyggelig eftermiddag med en af vores egne.
Eftermiddagen er arrangeret af Menighedskredsen og kaffe/kage er denne tirsdag
gratis, da Gitte i stedet for har fået lov til at sælge lodsedler til fordel for KFUM’s
soldaterhjem. Et lod koster kr. 25. Alle er velkomne.

GENERALFORSAMLING I BASARGRUPPEN
Onsdag den 18. februar kl. 19
Hermed indkaldes til generalforsamling i Strandmarkskirkens Basarkomité.
Dagsordenen for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne og kan op til generalforsamlingen læses på kirkens hjemmeside.
Selv om vi ikke havde basar i 2020 på grund af corona, skal vi stadig mødes - og
vi krydser selvfølgelig fingre for, at der bliver mulighed for at afvikle basar 2021 i
en eller anden form. Vi skal derfor bl.a. have sat datoer og aftalt boder.
Forslag, der ønsket behandlet og stemt om på generalforsamlingen, skal ifølge
vedtægterne være formanden Niels Christian Poulsen i hænde senest 10. februar.
Alle interesserede er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Tirsdag den 17. november var Lars organist i Kirkecafeen og fortælle om sit
liv som blind. Kirkens nye næstformand, Kirsten Østergaard, har skrevet en
efteromtale, da det var sådan en god og spændende eftermiddag. Her kan alle, der ikke var til stede læse og lære lidt mere om Lars.
Lars blev født i 1957 i det jyske, og 2,5 måned for tidligt. Det er derfor, han er blind.
De første år, flyttede han rundt, fordi hans far var ansat i Flyvevåbnet. Lars lejede
godt med andre børn i det nordjyske, men ingen institution ville have ham. Han
blev først klar over, at han var blind, da en legekammerat sagde det til ham og han
spurgte sin mor: ”er jeg blind? Ja det er du min dreng”. Lars legede heldigvis rigtig
godt med de andre drenge, han skulle dog lære at slå fra sig. Meget må man lære.

Som 7-årig kom Lars på kostskole i Kalundborg. I de første år var det hårdt, fordi
han kun kom hjem til Nordjylland 4 gange om året. Efter nogle år blev det ændret
til, at han kunne komme hjem hver 2. måned og senere til hver 14. dag, hvilket
passede knægten Lars særdeles vel. ”Så fandt jeg mig dermed til rette”, siger Lars
og blev i Kalundborg 15 -20 år. Lars var den første dreng på skolen og i omgangskredsen, som fik en båndoptager, som han brændende ønskede sig. Han måtte
selv spare sammen i 3 år, for den kostede 557 kr.
Lars interesserede sig rigtig meget for mekanik og kunne f.eks. skille og samle
mange forskellige dele – også i DR, hvor han kom i praktik og klarede det helt fejlfrit. Lars kunne også køre på knallert rundt om huset hjemme. En dag havde familien fået en ny bil af samme mærke som tidligere og det opdagede Lars med det
samme, selv om ingen fortalte det på forhånd.
Lars’ fornuftige mor ville have, at han skulle have en uddannelse, og da han havde
fået lov til at spille klaver på kostskolen og var god til det, blev det til organistuddannelsen, selvom han nok havde foretrukket noget med mekanik.
I 1987 blev Lars ansat som organist i Strandmarkskirken, det er han glad for, så
der har han været lige siden. Lars giver udtryk for at leve i en god og heldig tid.
”Jeg har et godt og kvalitetsfuldt liv” afslutter Lars, der dog er lidt bekymret for nutidens handicappede, for hvilke muligheder har de? Da Lars var ung, kunne blinde
vælge organistuddannelse, klaveruddannelse og telefonistuddannelse. Alle 3 uddannelser eksisterer ikke længere. Så vi er glade for, at Lars valgte organistuddannelsen og ekstra glade for, at han har valgt at være en del af Strandmarkskirken.

VELKOMMEN TIL IVAN
1. november bød vi Ivan Ladegaard velkommen som kirketjener.
Ivan kommer fra en stilling som selvstændig urmager og er allerede nu en god,
hyggelig og praktisk del af kirkens liv i team med Gitte.
Ivan går til opgaverne med stor iver og
har allerede repareret en del lyskæder,
lavet skilte, repareret døre, bestilt nye
borde, fået styr på værktøj og lamper og
en masse andre ting. Det er en rigtig
handyman, vi har fået indenfor dørene.
Ivan stiller selvfølgelig også op til gudstjenester, bisættelser og når kirken skal
gøres fint ren.
Hvis I ikke har hilst på Ivan, så giv ham
et smil og et hej, når I møder ham. Det
er helt sikkert, at I får et retur.

Kirkebil
Hvis du er dårligt gående, kan du få kirkebil til søndagens gudstjeneste samt
Tirsdagskredsens Café. Ring til kirkekontoret på tlf. 36 78 20 06 inden kl. 13.00
fredagen før, du ønsker at komme i kirke. Transport til Tirsdagskredsens Café
skal bestilles på kirkekontoret inden kl. 12.00 samme dag.

Gudstjenestelaug
Vil du være med i gudstjenestelauget og hjælpe til ved søndagens gudstjenester,
så kan du komme i lære hos os.
Kontakt Annemarie Teuber på kirkekontoret på tlf. 36 78 20 06.
Næste nummer af KirkeNyt udkommer sidst i februar og er for marts og april.
Deadline er 15. februar. Der tages forbehold for ændringer, så hold altid øje med
plakater, avisen, strandmarkskirken.dk eller vores facebookside.
Redaktør: Kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Sunke.
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PRÆSTEN HAR ORDET
v. Niels Christian Poulsen
Et herrens år – Herrens år
(med lån fra ”En lille bog om KRISTENDOM” af Agnethe Brink og Niels Henrik
Arendt)
Det blev et mærkeligt år, der nu er lagt bag os. 2020 – lige så pænt og harmonisk
det talmæssigt tog sig ud som et dobbelt gentaget tocifret tal, lige så usædvanligt
blev det. Et annus coronae, coronaens år, den verdensomspændende Covidpandemis år. Den begyndte i Kina i december 2019, men først(?) den 30. januar
2020 erklærede FN’s Verdenssundhedsorganisation (WHO) Covid-19-udbruddet
for en international sundhedskrise. Vi skal ret præcist tilbage til det forrige dobbelt
gentagede tocifrede årstal, nemlig 1919, for at finde noget, der historisk kan sammenlignes med 2020. I 1919 hærgede den spanske syge, der var en influenzapandemi med meget værre menneskelige konsekvenser, end Covid-19 indtil nu har
haft.
2020 blev et år med aflysninger af snart sagt alle mulige slags, med lukninger, ja,
med nedlukning af store dele af samfundslivet og næringslivet og deraf store økonomiske konsekvenser for virksomheder af mange forskellige slags, selvstændige,
restaurantejere, freelancere, arrangører og mange andre. Pandemien er også
massivt gået ud over kulturlivet; koncerter, festivaler, forestillinger osv. er aflyst. Alt
dette er i nogen grad søgt kompenseret med vedtagelsen og iværksættelsen af de
hjælpepakker, regering og folketing har foranstaltet. Coronaen har også haft store
konsekvenser socialt i form af isolation, bl.a. på plejehjem; men også skolebørn og
studerende er blevet sendt hjem til onlineundervisning, ligesom mange arbejdende
i samfundets forskellige sektorer er blevet sendt hjem til hjemmearbejdspladsen
med PC’en. Anvendelse af mundbind er blevet pålagt i den offentlige trafik; det
blev fulgt op af skærpede krav også i forretninger, centre, kirker m.m. Vi har oplevet minksagen, som af nogen er blevet betegnet som den største skandale i nyere
tid. Og så blev situationen fra engang i efteråret forværret med en drastisk vækst i
det daglige antal af nye smittede; det var vel til dels forudsagt, da man i foråret talte om ”en anden bølge”. Jeg tror, man må sige, at det har været svært for os alle
at navigere og vel også at overholde alle de beskeder, anvisninger og påbud, der i
en lind strøm er kommet fra myndighederne. Til det her fremførte kommer det meget triste, at coronaen jo også har kostet menneskeliv. På verdensplan over 1,5
millioner, i Danmark ligger antallet af døde endnu under 1000. Alt dette har vi alle
jo været tætte vidner til.
Fortsættes —>

… fortsat… 2020 – annus coronae. Man taler om et annus horribilis, der betyder et
forfærdeligt år. Det udtryk er blevet brugt bl.a. af statsoverhoveder i forskellige historiske sammenhænge. Dronning Elisabeth II brugte udtrykket til at karakterisere
1992, da det var ved at gå på hæld; det var med til at gøre udtrykket kendt og udbredt. Jeg har på nettet set, at man på Amazon kan købe en T-shirt, hvor der står
”2020 annus horribilis”. Ordet ”herrens” (med lille som tillægsord) bruges bl.a. i sammenhængene ”herrens vejr” og ”se herrens ud”, om hhv. et forfærdeligt (u)vejr og en
persons kedelige/sure/hærgede fremtræden. I den betydning kan man godt karakterisere 2020 som et ”herrens år”. Det blev et forfærdeligt år hærget af corona.
Hvem af os havde ved nytåret 2020 blot en anelse om, hvad det nye år (dengang)
ville bringe?! Først lidt inde i året – og for alvor inde i marts – gik situationens alvor
op for os. Vi vil som mennesker gerne være forud for situationen. Vi vil gerne stå
med livet i almindelighed og det nye år 2021 i særdeleshed som et stykke blankt papir, hvis indhold vi selv bestemmer over og udfylder. Sådan blev 2020 ikke. Det kan
der være en lektie i, et budskab i, vi må forholde os til. Som det ofte er, og som det i
udtalt grad har været med 2020, så har vi oplevet at blive overrasket af den alvorlige situation, som coronaen har bragt os, ja, den vide verden i. Vi er travlt beskæftiget med at løse problemer, der opstod, eller som vi selv skabte, i går (f.eks. også
klimakrisen). Vi bygger skibet, mens vi sejler, vi lægger asfalt ud, mens vi kører,
som det vist er blevet sagt. Vi er ikke up-to-date, på højde med situationen, hverken
mentalt eller praktisk. Vi prøver naturligvis personligt, i forskellige fællesskaber og i
samfundet at få kontrol over situationen for på den måde at (gen)etablere et vist mål
af tryghed. Men den indfinder sig ikke rigtigt. Vi har en ubehagelig fornemmelse i
mellemgulvet af, at coronaen (det kunne i andre situationer være noget andet) kan
komme til at berøre os langt mere, end det er rart at tænke på. Vi fyldes af frygt.
Det er ind i denne situation, at troen og bønnen har noget at sige os og udvirke i os.
Martin Luther har i en kort bøn sagt: ”Kære Gud, her er angst og nød og stor fare.
Nu er der ikke tid til at overtænke, om jeg er from og værdig. Hjælp mig nu, i rette
tid, efter dit ord!” Bøn er udtryk for, at man – at vi – er indhentet af problemerne, i situationens vold. Jeg læser ”dit ord” i Luthers bøn i lyset af Kristus (Ordet). Gud kom
til os i ham og viste sin gode vilje med os i og gennem alt, vi er og bliver udsat for.
Vi er og bliver til stadighed båret i Guds gode hænder. Når vi til (begge) nytår – endda firdobbelt synger ”Vær velkommen, Herrens år” bekender vi, at vi har og kan have fidus (af fiducia= tillid, af fides = tro) til vor/den Gud. Forhåbentlig vil en vaccine i
løbet af 2021 få corona til at forsvinde. Men vi ved ikke, hvad det nye år bringer. Måske bliver det endnu et herrens år? Men i troens tillid til Gud kan vi være forvissede
om, at 2021 bliver et Herrens år – et annus Domini. Måske skulle vi foreslå Amazon
at sælge, eller vi kunne selv lade fremstille T-shirts med teksten ”2021 annus Domini”, som vi kunne gå med, selv om det er nok at have teksten skrevet i hjertet.
Godt Nytår!

