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Så begynder vi på et nyt år - og selvom kirkeåret regnes fra 1. Søndag i Advent, så
tænker jeg også det er fint, at vi i kirken bruger overgangen til det nye år til lidt
refleksion over “sig selv”. For hvad er “kirke” egentligt? Hvad vil det sige at være
“kirke”?

Kirke er vel på den ene side nogle bygninger og rammer. Det kommer vi ikke uden
om og det skal vi heller ikke komme uden om.

Kirken skal være et sted, hvor man på en særlig måde kan opleve at møde Gud - et
sted med plads til stilhed og andagt. For nogle især kan det at træde ind i kirkens
rum være noget særligt. Og kirken danner også ramme for mange menneskers liv
med dåb, konfirmation, bryllup og begravelse - en ramme der giver mulighed for at
møde rigtig mange med evangeliet om Jesus.

Rammerne er også det, der langt hen ad vejen giver mulighederne for
menighedsfællesskab. Vi kan være mange i kirke, fordi nogle for 15-20 år siden
kæmpede en kamp for en ny kirke her på stedet. Og pt. håber vi i menighedsrådet at
det nye kirketorv og område foran kirken vil kunne have den effekt, at der bliver bedre
plads til fællesskab og god snak især efter gudstjenesterne.

For kirke er netop ikke bare en bygning. Kirke betyder oprindeligt “tilhører Herren”.
Kirke er noget vi er - i fællesskab.

Det betyder på den ene side et gudstjeneste-fejrende fællesskab. Der er noget
slidstærkt i den ugentlige rytme med at gå i kirke om søndagen. Ikke fordi søndagen
er den særligt kristne dag i modsæting til de 6 øvrige verdslige dage. Men fordi vi har
brug for gang på gang at få tilrettet vores fokus i tilværelsen, så Jesus igen bliver
centrum - så det hele ikke handler om dagligdagens pligter, penge, underholdning,
flygtige følelser og meget andet. At blive mindet om hvad der er værdifuldt.



For nogle er det prædiken, der på en særlig måde “giver noget”, for andre er det
sangen og musikken, for nogle er det nadveren, for nogle er det helheden og de
mange genkendelige ritualer. Og for andre er det især fællesskabet med andre
kristne, som giver gudstjenesten betydning og værdi.

Det er godt, at vi er forskellige - og vi skal fortsat stræbe efter at fejre gudstjeneste
på en vedkommende måde og med en positiv stemning, hvor både store og små,
gamle og unge føler sig velkommen og talt til.

Men kirke er ikke kun gudstjeneste fejring, det er også hvem vi er som kristne. Vi har
i det forgangne år talt om hvordan “vi kan være kirke sammen,” blandt andet ift.
frivillighed og hvordan vi kan sætte fokus på de tjenester, der er i og omkring kirken.
Der er mange, der allerede har taget en tjeneste på sig, og der er brug for alle, ikke
mindst pga. vores forskellighed. Så brug evt. overgangen til det nye år til at mærke
efter og bede om vejledning til hvor Gud ønsker at bruge dig. Og tag gerne kontakt
og spørg ind til konkrete tjenester og opgaver.

Jeg vil også gerne fremhæve behovet for forbøn. Der er mange af jer, der allerede har
menigheden og kirkens arbejde med i jeres forbøn. Det er en skjult tjeneste, men ikke
desto mindre den allervigtigste. At bede for alle i menigheden, for vores præster og
øvrige ansatte og for al arbejdet ud fra kirken. Bed om at vi må møde mennesker
med Jesu kærlighed.

I samme åndedræt er det vigtigt at bemærke, at tjeneste jo ikke kun er noget, der
handler om at have en bestemt opgave. Det er det liv, vi lever, derhjemme i familien,
på arbejdspladsen og i fritiden. Det er overfor den “næste”, som Gud leder på vores
vej. Når vi læser i Bibelen, at vi er kaldet til at ligne Kristus, så er det jo netop i
hverdagen. I alt hvad I gør, gør det for Herren.

Må det være visionen for Løsning kirke i det nye år.
1. At vi er en kirke, der er åben for alle,
2. En kirke der  inviterer til gudstjenestefejring
3. En kirke hvor vi ønsker at tjene og se hinanden
4. Og ikke mindst, en kirke hvor vi opmuntrer hinanden til at ligne og leve med

Jesus derhjemme i familien og hvor vi ellers færdes - for på den måde at være
kirke for de mennesker, vi er i blandt.

Glædelig nytår


