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Opbrud og sognegrænser
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Men sikke en sommer
vi allerede har haft. Lad os håbe der er noget tilbage til de næste par
måneder også.
Sommertiden – inden ferien sætter ind – er fyldt med arrangementer.
Vi planlagde dem i vintermånederne og tænkte, at til den tid er der
nok ved at blive mere plads i kalenderen, vejret er godt, og vi er alle
afslappede. Det er sådan set rigtig nok. Men kalenderen viser sig altid
at blive lige lovligt pakket, inden vi endelig kan smide kuﬀerterne ind
i bagagerummet og tage til lufthavnen, sommerhuset eller hvor vi nu
bevæger os hen.
Et af de arrangementer juni altid byder på, er det nyligt overståede
Præstestævne, hvor jeg inviterer stiftets præster til Hotel Marina i
Grenaa. Her bruger vi et par dage på at lytte til foredrag, holde workshops, tale sammen og når vejret er lige så godt, som det var i år tage
ned til stranden og få en dukkert eller to. Der er som regel en vældig
god stemning på Præstestævnet. Det var der også i år. Jeg er glad for
at hilse på og få lidt kvalitetstid sammen med nogle af stiftets mange
præster. Undervejs holder vi også gudstjeneste, og om eftermiddagen
siger jeg lidt om, hvordan tingene tager sig ud fra min stol.
I år talte jeg om, hvordan vores kirkeliv aktuelt er præget af, at mange
mennesker flytter. Vi er generelt blevet mere mobile, og mange af os
flytter derfor derhen, hvor vi føler os hjemme. Vi flytter hjem til Aarhus,
til Randers, Horsens og Silkeborg – alle de voksende byer med uddannelserne, arbejdspladserne og de mange tilbud. Andre af os flytter hjem til
landet, til Samsø, Djursland, kysten, fjordene, skovene og de smukke
landskaber og fredelige omgivelser. Fordi der er dejligt på landet og for
at komme væk fra trafikstøjen, koncertlarmen, de opskruede boligpriser
og manglen på p-pladser.
Folk bryder op og bor derfor ikke nødvendigvis længere, hvor de boede
engang. Derfor er vi også nødt til at justere på den kirkelige struktur,
hvad vi jo er i gang med flere steder her i stiftet.
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Men folk er også blevet mere mobile på den måde, at de søger kirken,
og gerne vil kirken, på tværs af de sognegrænser vi er vant til, men som
ikke nødvendigvis siger alle lige meget.
Mange andre kalder på os, fordi de ved, vi kan noget særligt. Her tænker
jeg på de mange uddannelsessøgende og studerende, migrantmenighederne, den voksende gruppe af demente, udsatte, børn, unge og voksne
med særlige behov, dysfunktionelle familier, skolerne og kommunerne.
Udfordringen bliver så at være der, hvor der kaldes fra uden at svigte det
hjemlige sognearbejde. Det kan vi kun ved at samarbejde, se ud over
sognegrænserne og nogle gange bevæge os udenfor sognegårdens mure.
Folks bevægelsesmønstre, behov og ønsker er hele tiden i bevægelse.
Og det må vi tage ad notam rundt omkring i sognene for at se på,
hvordan vi bedst kan være tilstede som folkekirke både lokalt og i den
større sammenhæng. Det er nok noget, I vil høre mig tale mere om
ved forskellige lejligheder, når vi forhåbentligt vender veloplagte tilbage
efter en god og sommerlig sommerferie.
Som jeg vist har sagt og skrevet mange gange før, så er det altid en
lærerig fornøjelse for mig at komme rundt og besøge jer i jeres sogne,
hvad enten det er i forbindelse med orienteringsmøder, foredrag, kirkefejringer eller ved almindelige gudstjenestebesøg. Hver gang får jeg
mere viden om jer og jeres forhold og jeres sted. Og det gør det lettere
for mig, når jeg måske i en anden sammenhæng får en henvendelse
fra jer. Så kan jeg ligesom se jer og jeres sted for mit indre blik.
Som I ved, så er min sekretær Aase en skarp bevogter af min kalender.
Det skal hun også være, men hvis I ringer vedrørende et muligt besøg,
hvor jeg kan fortælle jer lidt om, hvad jeg går og arbejder med og
tænker om dette og hint, så skal hun nok finde et tidspunkt, der kan
passe os alle.
Og så er der kun tilbage at ønske jer alle en fortsat god sommer.
Husk nu at gå i kirke, synge med på salmerne og lytte til præstens
gode prædiken. I får altid noget godt med jer hjem – stort eller småt –
at leve videre på.
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