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”Nogle gange har mine handlinger konsekvenser 
langt ud over, hvad jeg havde forestillet mig. Det 
tog mig en del år at forstå, at det er sådan, for det 
er ikke intuitivt, at den vittighed, jeg deler med 
mine venner, kan være medvirkende til stor smerte 
for mennesker, som jeg aldrig kommer til at møde”. 
Sådan skrev Lars Gustav Lindhardt i en af sine fine 
refleksioner i avisen den anden dag. Jeg sad ude i 
haven og læste den, da min søn kom løbende og 
fortalte at Christian Eriksen (en fodboldspiller) var 
faldet om på banen. Umiddelbart blev jeg ikke sær-
ligt rystet, for i vores branche oplever vi voldsom-
me fortællinger gang på gang. Men jeg blev allige-
vel nysgerrig og fulgte den gode fodboldspiller i de 
næste par dage.

Og jeg må sige, at jeg er gået fra at betragte fod-
bold som en pengemaskine (absurde priser for en 
fodboldspiller, absurde lønninger når man tænker 
på verdens tilstand generelt) til at se det som mere 
end det. Faktisk kan man sige, at i de øjeblikke, ti-
mer og dage der fulgte, har vi set, at fodbolddren-
gene er en del af noget større. Og med dem også os. 
Vores kollektive ”vi” er en del af noget større.
Og mens spillerne slog kreds om den faldne med-
spiller, beskyttede ham mod medierne og alle de 
nysgerrige blikke, var der flere der foldede hæn-
derne. Blandt de 15.000 tilskuere er der flere, der 
har fortalt, at de følte det var det eneste de kunne 
gøre. Bede. Bede til den Gud, som mange af os ikke 
har brug for at vende os til ret tit. Til den Gud, der 
kommer når hele verden holder vejret og venter i 
spænding! Bede til Gud.

Da beskeden på storskærmen forløste spændingen 
og stadion vidste Christian havde det godt, flettede 
fingrene sig ud. Måske havde Gud været der og gre-
bet ind. Det ved jeg ikke, for jeg ved ikke hvordan 
Gud griber ind, når en fodboldspiller falder om un-
der en landskamp (og heller ikke ret mange andre 
gange). Men jeg ved, at landsholdet viste, at de var 
der for hinanden – og for hinandens kære. Jeg så, at 
publikum var der for hinanden – og for hinandens 
kære. Jeg hørte, at fodboldspillere fra modstan-

dernes hold jublede for hans liv. Jeg blev fortalt, at 
klubber langt væk og spillere der ikke kendte ham, 
sendte hilsner og gode tanker.

Jeg mærkede – og det tror jeg alle gjorde og stadig 
gør – at troen, håbet og kærligheden satte sig igen-
nem på tværs af alt det, der ellers skiller i fodbold. 
Vi er en del af noget større, som DBUs slogan lyder. 
Lars Gustavs ord dukker derfor op igen. At det vi 
gør, har konsekvenser langt ud over vores forestil-
lingsevne. Det gælder i fodbold. Det gælder i krig. 
Og det gælder i kærlighed. Christian Eriksens hjer-
testop i Parken mindede os alle om, at livet er skrø-
beligt – og mens det var allermest skrøbeligt stod vi 
sammen, i tro, håb og kærlighed. 

Måske kan vi lære noget af denne traumatiske op-
levelse, som vi kan tage med ind i vores egne liv. 
Der hvor traumerne ikke er så store, men hvor livet 
alligevel er skrøbeligt, og hvor alt liv er værdifuldt. 
Ikke bare vores eget liv, men livet for mennesker, 
der har venner og familie, der indgår i relationer 
på kryds og tværs af landegrænser, religion og et-
nicitet. I Parken, i hele landet og ud over landets 
grænser mærkede vi hvor tæt forbundne vi er som 
mennesker. Jeg håber at den følelse vil følge med 
os, når vi møder hinanden og vores naboer, hvor de 
end måtte komme fra og hvilke traumer de end har 
med i bagagen. At vi er en del af noget større.

Kasper Hjulmand, landsholdstræneren, som har 
viet sit liv til at få landsholdet til at vinde, reflek-
terer efterfølgende:” Vi blev mindet om, hvad det 
vigtigste i livet er”. 

Vi er en del af noget større
Af sognepræst Sarah Krøger Ziethen
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KALENDER 9/6 - 20/6

Til vinter er det 50 år siden Frederik 9. døde 
og Margrethe blev dronning. I vores særlige 
sommeromvisninger kan komme tæt på den 
kongelige slægt: Glücksborgerne. Find fx ud 
af om det passer at Frederik 9. ville begraves 
udenfor, så han kunne se vandet. Hør mere om 
Europas svigerforældre, der fik den tyske slægt 
på tronen, og ikke mindst den nuværende dron-
ning Margrethe 2.s kommende gravmæle. 

Tid: Hver mandag og onsdag kl. 13 i juni, juli og 
august. Varighed 30 min.
Start: På bænkene lige indenfor.
Billetter: Gratis, når entré er betalt. Max 20 per-
soner. Man kan ikke reservere, men melder sig 
ved billetsalget.

Husker du Frederik 9.s begravelse? 

Onsdag  16/6  10.00 Landemode gudstjeneste
Pga. covid19 er der tilmelding til landemoden.

Onsdag   16/6  12.00 Onsdagsrefleksion
v. Ane LaBranche

Torsdag   17/6  20.00 Sommerkoncert  
MICHAEL MIN KNUDSEN Roskilde
ANNA OLESEN mezzosopran, København
Værker af Leif Kayser, Johann Sebastian Bach og Samuel 
Scheidt.

Fredag   18/6  12.00 Fredagsaltergang
v. Peter Fischer-Møller

Søndag 20/6  10.00 Højmesse
v. Ane LaBranche 
Domorganist Bine Bryndorf

Søndag    20/6  17.00 Aftengudstjeneste
v. Maria Harms 
Organist Lene Rasmussen

Mandag  21/6  19.00 Sommersang i Domkirken
Aftenen er for alle der holder af at synge. Højskolesang-
bogen skal i sving. Det er den årlige midsommersang i 
konventgården, der i år flytter ind i Domkirken.

Onsdag   23/6  12.00 Onsdagsrefleksion
v. Ane LaBranche

Onsdag   23/6  19.30 Skt. Hans Gudstjeneste
v. Torben Jeppesen

Torsdag   24/6  11.00 Gudstj.  på Sct. Maria Park
v.  Maria Harms Gudstjeneste på Maria Park, Frederiks-
borgvej 2. Alle er velkomne.

Torsdag   24/6  16.30 Menighedsrådsmøde
Mødet afholdes i Konventgården, Domkirkestræde 10
4000 Roskilde og er åbent for alle. 

Torsdag   24/6  20.00 Sommerkoncert  
Albrecht Koch, Freiberg/DE
Værker af Dieterich Buxtehude, Matthias Weckmann, 
Michael Praetorius og Johann Sebastian Bach.

Fredag   25/6  12.00 Fredagsaltergang
V. Peter Fischer-Møller

Søndag 27/6  10.00 Højmesse
v. Anne-Sophie Olander
Organist Michael Min Knudsen

Søndag 27/6  11.30 Kirkevandring
Kirkevandring i det smukke park- og skovområde om-
kring Ledreborg Slot. Vandringen er på ca. 6. km og 
afsluttes med en kort andagt v. Sarah Krøger Ziethen. 

Søndag    27/6  17.00 Aftengudstjeneste
v. Maria Harms 
Organist Michael Min Knudsen


