
CARSTEN MULNÆS,
LILLERØD:

“Du har aldrig med et andet menneske at 
gøre, uden at du holder lidt af dets liv i 
din hånd. Det kan være en forbipasserende 
stemning eller et altafgørende øjeblik”. 

I denne Coronatid er vi meget bevidste om 
at drage omsorg for hinanden. Vi holder så 
at sige hinandens liv i hænderne. Alligevel 
er det blevet et paradoksalt motto, at vi 
passer på hinanden ved at holde afstand. 
Det er ikke let at lære og at overholde. Men 
er et midlertidigt vilkår. 

Det er ikke tilfældigt, at fi losoff en Løgstrup, 
når han skal beskrive vores gensidige af-
hængighed af hinanden, benytter denne 
nærgående metafor om at holde hinandens 
liv i hænderne. Men i øjeblikket er det altså 

det, vi netop kun kan gøre i overført be-
tydning. 

Overladt til ikke at kunne gå ud, løse de 
sædvanlige opgaver, holde om hinanden 
eller overgive sig til det sorgløse fællesskab 
i sang, samtale og latter, mærkes ensom-
heden måske. For nogle er det rastløshed, 
der melder sig, fordi vi er uvant med at 
være så meget alene med os selv. 

Alligevel er vi heldige, fordi vi kan tage 
hånd om hinandens liv på andre måder, 
end vi er vant til. Intet menneske er en ø, 
når telefonen fi ndes, og vi kan ringe til hin-
anden. Du kan også gøre gavn for din nabo 
ved at købe ind, sætte varer på trappen og 
udligne via mob pay. De første begravel-
sessamtaler har fundet sted, hvor en tele-
fon har ligget på bordet mellem søskende. 
Det kan lade sig gøre at være nærværende 
også på denne måde. 

Bare vi er klar over, at alt må gå langsom-
mere. I samtalen uden ansigt mangler vi 
blikke, gestik og de sigende pauser. Vi kan 
ikke afbryde hinanden - satellitten kan ikke 
følge med - så vi må tage os god tid til at 
lytte . 

Din sognepræst har du altid kunnet ringe 
til. Du fi nder kontaktoplysninger her på si-
den. I denne tid er det især væsentligt for 
os, at du ved, at vi også gerne vil tale med 
dig. Det behøver ikke at være om Corona. 
Sjælesorg har ingen liste over, hvad man 
kan tale med sin præst om. Det kan også 
være, at den ufrivillige stilhed omkring dig 
betyder, at helt andre tanker om livet mel-
der sig, som du gerne vil tale med nogen 
om. Så ring til din præst, send en sms eller 
en mail, og få aftalt et tidspunkt, hvor der 
er god tid til en samtale.

KRISTINE KRARUP RAVN, 
BLOVSTRØD:

GUDSTJENESTE PÅ YOUTUBE
Kristus har selv sagt, ”hvor to eller tre er 
forsamlede i mit Navn, der er jeg midt 
iblandt dem.” Ord som han formentlig også 
ville mene gjaldt, når der er en skærm 
imellem de to forsamlede. Blovstrød Kirke 
sender hver søndag en ny gudstjeneste på 
youtube kl. 10.00. Hjælp gerne din gamle 
nabo til at fi nde frem til os!

BØN
Gud! hjælp os til at være overbærende 
med vores nærmeste, så vi ikke får fnidder 
af pludselig at gå op og ned af hinanden 
derhjemme og giv de mange som nu plud-
selig sidder helt isoleret, styrke til ikke at 
fortvivle i deres ensomhed. Hjælp os til at 
huske dine ord, at ”ingen af os lever for sig 
selv, og ingen dør for sig selv; for når vi 

lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør 
vi for Herren.” (Rom 14, 7-9)

Naturen hjælper os til at huske, at påsken 
er nær!

EN BØN TIL DAGEN
Jesus, vi går skrantende rundt i det blege 

forår 
med grå stemmer og lavmælte frakker. 

Vi trænger til lys og grønne enge. 
Vi længes efter at livet igen smager af leg 

og spejder efter en blå himmel. 
Vi takker dig for dagligt brød, 

men beder dig også om himmelsk brød, 
det brød som du kalder livets, 

og som kan fylde vores sultne sjæle. 
Vi beder dig: 

Mæt vores sult, og stil vores tørst. 
Vi tror at du kan gøre det, 

når du taler til os om din fars evighed 
og lader ordene fylde os op, 

du der er på vej til Jerusalem, 
til korsfæstelse, opstandelse og liv.

Amen

F O L K E K I R K E N  I  A L L E R Ø D 
E R  S T A D I G  Å B E N !
D E T  E R  K U N  K I R K E R N E ,  D E R  E R  L U K K E D E .

K O N T A K T L I S T E  F O R  P R Æ S T E R  I  S O G N E N E
LYNGE-UGGELØSE KIRKE

Martin Corfi x 48 18 70 28 mcor@km.dk

Indtil 7. April:
Mads Jacob Iversen 23 49 70 20 mji@km.dk

Fra 7. april, dog har Marie ferie indtil 30. april:
Marie Høgh 23 49 70 20 mahoe@km.dk

Kirkekontoret: kordegnen træff es på
28 86 69 42 og lynge.sognhilleroed@km.dk 

Hjemmeside: lyug@km.dk.
Facebook: kirkerne i Lynge og Uggeløse 

BLOVSTRØD KIRKE

Sognepræst Kristine Krarup Ravn 29 91 12 68 krk@km.dk
Sognepræst Mathias Harding 29 88 78 15 matha@km.dk

Hold også øje med Blovstrød Kirke på Facebook og YouTube.
Findes ved at søge på ”Blovstrød Kirke”

ENGHOLM KIRKE

Præst Lotte Høst Hansen 22 61 23 15 lohh@km.dk
Præst Mona Høgh 20 25 10 51 moih@km.dk

Engholmkirkens hjemmeside: www.engholmkirken.dk
Man kan tilmelde sig kirkens nyhedsbrev på hjemmesiden.

LILLERØD KIRKE

Præst Carsten Mulnæs 48 17 25 36 / 42 30 43 20 cmu@km.dk
Kirsten Drigsdahl 48 17 04 79 / 30 30 56 20 kid@km.dk
Elsebeth Hougaard Jensen 45 82 94 80 / 29 43 63 90 ehj@km.dk

Webadresse: www.lilleroedkirke.dk.
Mail: lilleroed.sogn@km.dk

SJÆLESORG.NU 

Folkekirkens tilbud om en fortrolig 
samtale gennem chat med en præst på 

nettet. Alle er velkommen på
www.sjælesorg.nu 


