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Kære alle!

I mit første brev skrev jeg til jer om, hvordan en pludselig, verdensomspændende begivenhed kunne ændre 

tilværelsen for os alle; hvordan vi nu må beskytte os selv og hinanden mod sygdom og alvorlig fare, og vi 
prøvede at minde hinanden om - først og fremmest i tanker og omtanke - hvordan der er mennesker, som  
med stort mod påtager sig ansvar for at hjælpe og pleje de syge; og endelig hvordan vi må minde hinanden 
om, at vi alle, i hele samfundets fællesskab, må stå sammen for at komme igennem krisen. Vi har alle et kald 
til at agere ansvarligt i vores adfærd overfor hinanden - på afstand - og vi har alle et ansvar for at være 
lydhøre og opmærksomme i vores omtanke for andre, så ingen skal føle sig forladt, være uden hjælp eller 
bistand. Det var det der med “min nabo” - som betyder meget mere end den, der bare lige bor ved siden af 
eller overfor.

Denne gang vil jeg skrive til jer om det samme, men på en anden måde. Sådan er det ofte, at vi alle - ikke 

blot  os meget snakkesalige præster - taler om det samme, tænker på det samme, fordi det dybest set er livet, 
der stiller os overfor de samme fundamentale spørgsmål, som vi prøver at forstå enten ved at italesætte - eller 
itankesætte, som jeg forslog i mit første brev. 

Men det er også vigtigt, at tankerne ikke begynder at køre i ring, så vi bliver svimle og overophedede af 

bekymringer. Derfor er det også vigtigt at finde tanke-ro; prøve at træne os i at rydde op i tankerne, rense ud 
og falde til ro i en tilstand, hvor man hviler sig ved ikke at tænke på noget. Hvile sig rent fysisk og sove dybt 
og godt. Høre musik med den rigtige stemning og tone. Læse en bog, hvor en fremmed fortælling får lov til at 
komme ind i bevidstheden og vise os livet og verden i nye perspektiver. Eller se på billeder.

I dette brev har jeg valgt at lade billeder få mulighed for at tale til os - ibilledsætte - gemmen øjnene, så vi 

ser noget, det gør godt at se på. Jeg har valgt billeder af Anna Ancher, P. S. Krøyer, Vilhelm Hammershøi og 
Emil Nolde. De er måske lidt gammeldags, vil nogen mene, og de har jo også ganske mange år på bagen, men 
kunst har en evne til at være andet end tidsbundne billeder af deres egen tid. Hvis de skildrer noget 
fundamentalt, som vi ikke kan komme uden om at forholde os til uanset hvilken tid og epoke, vi lever i, så kan 
vi ikke komme udenom kunsten. Jeg har ikke spurgt Skagens Museum eller andre rettighedshavere om lov til 
at vise jer disse billeder i dette brev. Det var der ikke tid til. Men jeg har simpelthen ikke fantasi til at 
forestille mig, at der er nogen, som kunne drømme om ikke at lade kunstværker tale det sprog, som de blev 
lavet for at tale - til trøst, opmuntring og livsmod i denne helt konkrete undtagelsessituation.
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For mange mennesker er der nu for tiden virkelig tale om en 

alenetid, som det kan være svært at komme til rette med. Vel er 
det efterhånden et udbredt fænomen, at ganske mange 
mennesker, selv har vagt at leve alene - leve som singler. Det er 
nok de lidt yngre, som har valgt denne livsform og som derfor 
også som udgangspunkt er indstillet på at leve alene og trives 
med det. Så har man kontakter på de sociale netværk, på 
arbejde, i karriere og sammen med venner, - og alt er godt på 
den måde. 

Men for ældre mennesker, kan det være noget ganske andet, 

og det at være alene kan føles helt anderledes tungt nu, hvor man er afskåret fra menneskelig kontakt med 
sine kære og venner. Mange lever alene, fordi de mistede en ægtefælle, og det kan, selv under normale 
forhold, være vanskeligt og sørgmodigt at skulle acceptere; der mangler én, som man gerne ville være 
sammen med.
Så er der selvfølgelig børnene og børnebørnene - måske endda oldebørn, men de bor ofte langt borte, og dem 
kan man ikke sådan uden videre mødes med mere - og da slet ikke, hvis man bor på plejehjem og for tiden må 

leve isoleret, nærmest “fængslet” i sit værelses indelukke. 
Så kommer alle bekymringerne, og man ængstes for sine kære og 
tænker kun på, om de er raske, er i fare - at det forhåbentlig går dem 
godt. Er der nogen af ens kære, som er ramt af sygdom, er det 
endnu værre, når man ikke kan få mulighed for at være tæt på, være 
til stede og være sammen, - trøstes og opmuntres af dem,  som 
betyder allermest.
For det er nu en gang sådan, at det ikke er godt for mennesket at 
være ene. Den sætning fra skabelsesberetningen refererer ikke kun 
til ægteskabets samvær, men til alle menneskelige relationer, hvor 
det ikke er godt at være ene, hvis det vel at mærke betyder at være 
overladt til sig selv.

Vel kan man have kontakt med hinanden via elektroniske medier, hvis man har det til rådighed og magter 

at bruge det. Men selv om man kan holde kontakt på denne måde, så føles det tydeligt, under de givne 
forhold, at det kun er en erstatning for at være rigtigt sammen. Det er bittert og svært for mange at måtte 
leve med kopien - og kun kopien - når man kender det ægte. 
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Til daglig, når man har friheden til at opsøge hinanden, så er det fint nok med kopien til lige at holde 
forbindelsen ved lige. Det anfægter ikke det ægte. Men når det ægte er udelukket, så kan det være hårdt at 
være alene og svært at holde modet oppe.

Alle må vi være opmærksomme på, at ingen “nabo” bliver glemt, er uden hjælp i det dagligt fornødne eller 

ikke bliver kontaktet på en eller anden måde - når nu verden er, som den er, lige nu.

Mens alt dette regerer og bestemmer over os, er der en lille 

urkraft, som endnu er til stede, sætter sig i gennem og kommer til 
verden med intetanende frimodighed, glæde og håb. Det er de små 
børn, som lige for nylig er kommet til verden og som endnu er så 
små, at de ikke forstår noget, men bare er til og kalder på omsorg. 
Det er også alle de små, som ventes i disse tider og som skal fødes i 
den kommende tid. Disse små er et øjeblikkeligt kald til dem, der 
har ventet dem og nu skal tage imod dem. Far og mor, søskende, 
bedsteforældre og alle de andre, der også hører med; fætre og 
kusiner, onkler og tanter, som til sin tid kommer til stede i tur og 
orden for at bøje deres ansigter ned over vuggen. 

Barnets budskab og kald til verden er det mest fundamentalt 

menneskelige, der findes, og så er budskabet endda helt uden ord, - kun skrig og små lyde; tumlende 
bevægelser og øjne, der prøver at vænne sig til lyset og den verden, de øjne får at se. Hvis ikke vi fatter dette 
livsbillede, ser hvad det betyder og hører, hvad barnet fortæller os om os selv og hele verden, ja så går vi glip 
af livet - mister det rent ud sagt. 

Jesus sagde, at der gælder nøjagtig det samme vilkår for Guds Rige. Hvis ikke vi ser os selv i barnets billede 

og på barnets vilkår overfor Gud, ja så er det hele forgæves. Der er noget dybt og inderligt enfoldigt i det at 
være et kristent menneske - også selv om man ikke synes at man er “kristen”, men selvfølgelig er medlem af 
Folkekirken, som var det den, der er Guds Rige. 

Ja enfoldigt og ligetil er det. Der er barnet, som har ORDET, både om liv og 
tro. Tag ikke ordet fra barnet. “Af tiendes og spædes mund!”- som der står 
skrevet. Det er barnet, der har replikken, som kalder på smil og latter, fordi 
barnets replik kan være nok så “voksenforkert”, men alligevel ramme helt 
rigtigt. Børn er leg og liv. Finder op og finder på. Frit løb for fantasi. De 
spiller teater, skaber uforglemmelige begivenheder. De fleste mindeværdige, 
som når rollingerne pludselig står i køkkendøren med sol og lys omkring sig 
og stolt viser torsken frem - frisk fra havn og hyttefad.

Kærtegn er den mest udbredte mangelvare for tiden. Der er 
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forsyningssikkerhed på alle hylder af alle legemligt fornødne varegrupper, i flere varianter endda, - vi skal 
intet mangle. Men kærtegn er i permanent restordre - ulovlig kontrabande - som konfiskeres og straffes 
øjeblikkeligt. En frygtelig mangel og grusom abstinens, når vi som mennesker er sociale og udtryksfulde også 
i berøring og kontakt. Vi ville gå til foruden. Øjnenes fortrolige sprog, der spejler sjæl og sind, ansigtets 
mimik, samtalen tæt på og kærlig hvisken, der kilder øret. Drillepind! Kærtegn på kinden, hånd i hånd og 
arm i arm, skulder ved skulder. Knus og kram og kys. Fryd og jubel ……….Nu er det savn og længsel, der 
har magten. Men bare vent! Der kommer en dag!

Savn er en følelse, som vi nu i denne tid måske godt kan 

lære noget væsentlig om og af - trods alt. Savn er ikke bare 
fravær og panik. Savn sorterer væk i det, som alligevel ikke 
var så væsentligt, og som vi overraskende let kan 
undvære, når det kommer til stykket. Savnet skærper 
opmærksomheden om det levende og det vigtige, og lærer 
os, hvad der er værd at vente tålmodigt på. Samles med 

gode venner igen i sommersol eller vintermørke til frokost eller kraftig the med friske hjemmebagte kager, der 
dufter uudslukkeligt af barndom og af tid, der kommer.

Kirkesavn venter også på os i den påske, som vi skal miste nu i år - som aldrig før i mands minde, og 

mænd de husker langt, ved vi nok. Men heller ikke her må vi lade os gribe af kirkelig, pastoral og theologisk 
panik. Måske ligger der i den begivenhed - at vi nu i år til påske mister kristendommens største højtid - et 
gærende stof til eftertanke, som kan give os mere, end det vi mister. Lad os prøve at turde miste det, vi ikke 
kan få, og lade tilbudene om fjerne og kopierede erstatninger ligge. 
Lad os nu gå påsken i møde med det, som den er, og det vi har i os selv af Guds Ord, som vi hørte det så 
mange gange - eller måske fik hørt for lidt. Lad os nu være et almindeligt bæredygtigt præstedømme i denne 
påske med det vi bærer med af det, som tusind år har bragt og sagt.
Lad det blive skærtorsdag, så vi virkelig mærker, at det er 
forrædderi og et sidste måltid. Lad det blive langfredag, hvor 
verden destruerer sig selv, så ikke engang Guds Søn kan se sin 
og vores Gud. Lad det blive lørdag i skyggeland og tåge af 
dødsens stilhed. Lad os vente - uvidende, vantro - på den 
søndag morgen, hvor der igen er lys af liv og vi får det at 
høre, som vi burde have husket: at aldrig mere skal vi søge den 
levende blandt de døde. Lad det blive 2. påskedag, hvor vi 
flygter skuffede til alle sider, og selv står i vejen for at se, hvad der skete bag os dagen før. Lad os vende om 
og gå tilbage til det, som vore hjerter brændte af. Lad os få det hele nyt og levende igen!

På søndag er det for øvrigt Mariae Bebudelse. Så er det der igen. Barnet. Mennesket. Guds Søn. 

Bare vent! Der kommer en dag. Så skal ingen være bange eller sørge!

Glædelig, velsignet bebudelse - Ulrich
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