
Nyhedsbrev
1/4 - 12/4 2020

roskildedomkirke.dk

Optakt til påsken
af sognepræst Ane LaBranche
Palmesøndag plejer at være en festlig dag i landets kirker med 
palmegrene, børnegudstjenester, særlig musik og andre gode 
ting, som markerer, at først den stille uge og siden påsken står 
for døren. Det festlige præger dagen, selvom teksten alene 
hvert andet år, de ulige år, er indtoget i Jerusalem, hvor Jesus 
under hyldest og glade tilråb rider ind i byen på et æsel.

I lige år og dermed i år er teksten en anden, nemlig kvinden 
i farisæerens hus. Denne fortælling er også fyldt med drama, 
men på en ganske anden måde end indtoget i Jerusalem. Dra-
maet ligger som en underlæggende strøm frem for et højlydt 
ydre udtryk. Kvinden salver Jesus og peger på lidelsen, som 
venter ham. Sagtmodigheden, der let glemmes under palme-
sving og jubelråb, kommer mere tydligt til orde, når den dyre 
nardusolie flyder over Jesus.

I år er der ikke meget fest at spore på palmesøndag i landets 
kirker og således heller ikke i Roskilde Domkirke.

Kirken er lukket, og vi må finde andre måder at fejre vore guds-
tjenester. Det handler om at sprede mindst mulig smitte og 
derfor skal vi også i kirken vise ansvarlighed ved at have så få 
mennesker i kirken som muligt. Ligeså snart vi begynder at 
bede sangere, musikere eller andre om at deltage, er vi med 
til at sprede smitten. Derfor gør vi alt for at holde vores tiltag 
så enkle som muligt og beder helst ikke folk medvirke, som 
ikke allerede har deres gang i kirken. Det samme gælder musik 
ud af vinduer og døre, det kan få folk til at stimle sammen og 
dermed sprede smitte. 

Alt vi laver har dette udgangspunkt: Spred mindst mulig smitte!

Ved at forkynde så enkelt og stille som muligt, forkynder vi 
bedst det kristne budskab om elske Gud ved at elske næsten. 
Lige nu viser vi størst næstekærlighed ved at holde afstand og 
blive hjemme.

I stedet lægger præsterne, hver dag kirken er lukket, en lille 
refleksion op. Det kræver ikke andet end præstens egen med-
virken. Hvis man gerne vil synge salmer kan man hver dag lytte 
til morgenandagt fra Københavns Domkirke, ligesom der hver 
helligdag transmitteres gudstjeneste på DR. Så kan hele 
Danmark fejre gudstjeneste sammen - hver for sig.

Fra og med palmesøndag og på alle påskens helligedage gør vi 
dog lidt mere, nemlig andagter med både orgel, sang, læsning 
og forkyndelse fra Domkirken. Det er stadig kl. 12, så alle kan 
nå at fejre den fælles gudstjeneste på DR kl. 10.

Vi ville helst feste og juble, samles og sprede det gode bud-
skab, og når vi ikke kan det, ville man ønske, at vi kunne lave 
mange andre tiltag i og ud fra Domkirken. Men det kan ikke 
lade sig gøre, for vi skal passe på hinanden – og det gør vi bedst 
hver for sig, ved at blive hjemme og samle så få som over-
hovedet muligt i vores kirker. Det kan virke som om vi har ”nej-
hatten” på, men lige nu er ”nej-hatten” det mest næstekærlige 
at iklæde sig. 

Det bliver godt igen! En dag kan vi atter samles til festligt 
fællesskab. Og palmegrenene, de er der også næste år ved 
denne tid.
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Situationen ændrer sig hurtigt, og kommer der nye 
meldinger fra domsognet, kan de findes på vores 
hjemmeside. Pas godt på jer selv og hinanden!

Det er vigtigt at huske, at selvom kirken er lukket, så 
kan man stadigvæk bruge den. Domkirkens præste står 
stadig til rådighed, ligesom man dagligt kan høre/læse 
”Dagens ord til trøst og opmuntring” på vores Face-
book-side (ej nødvendigt med Facebook profil).

Biskopperne har opfordret alle menighedsråd til
fælles klokkeringning hver dag kl. 17, og der ringer 
Domkirkens klokker også. Klokkeringningen fortæller 
os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og 
på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste 
dag også i denne svære tid.

Påskedag vil man som sædvanligt kunne høre trompet-
musik fra Margrethespiret, i år kl. 11, 13 og 15. Det 
er nemlig ikke, som man tror: Kirken er ikke lukket! 
Kirkebygningen er lukket, men kirken er jo os. Vi, ”de 
levende stene”, som Grundtvig kalder menigheden, vi 
er her i høj grad. 

Tro, håb, kærlighed og påskens opstandelse er bestemt 
ikke aflyst, og det markerer vi i Domsognet ved at af-
holde 5 virtuelle minigudstjenester, én for hver af de 
5 helligdage, Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, 
Påskedag og 2. Påskedag. Gudstjenesterne består 
af dagens evangelium, en kort prædiken, salmesang, 
Fadervor, velsignelse, og til slut et orgelstykke. Vi kan 
ikke mødes i kirkens rum, men det skal ikke forhindre, 
at vi fejrer påske. Vi gør det bare ved at være sammen 
på afstand. Vel mødt til alle!

Se med på Facebook eller på vores hjemmeside.
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*LIVE STREAMING* 
Meditationsgudstjenest

Nye situationer lærer os at gå nye veje. Det oplever 
vi alle, uanset om vi vil det eller ej. 

Meditationsgudstjenesten i Domkirken torsdag den 2. 
april kl. 17 vil reflektere over dette – og samtidigt gøre 

det. For det bliver første gang der bliver live-streamet en 
meditationsgudstjeneste i Domkirken og vi håber, 

at rigtigt mange vil være med.

Gå ind på “Natkirke i Roskilde Domkirke”s facebook-
side, sæt dig godt til rette og vær med til 

meditationsgudstjeneste.


