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Videohilsen søndag d. 26. april 2020 til konfirmanderne, deres familier og menighederne ved de tre 

kirker i pastoratet.  

Velkommen indenfor i Orte Kirke. 

Vi kigger indenfor i Orte Kirke, fordi kirken ser noget 

anderledes ud, end det var 

planlagt. Parkeringspladsen udenfor skulle have været 

fyldt op til sidste plads denne weekend. Kirken skulle 

have været fyldt op til sidste plads. Orte Kirkes 19 

konfirmander skulle have været her, med 

sommerfugle i maven og i det fineste tøj, man kan 

opdrive. 2 gange skulle de have sagt det lille ord ”Ja”. 

De skulle have bekræftet deres dåb med ”Ja”. 

Frisørerne ville have haft travlt i morges med at sætte 

konfirmandhår. Nu er det no gle helt andres hår, de 

sætter. Kort sagt: konfirmationerne skulle have været lørdag d. 25. april og søndag d. 26. april. Nu er de 

udsat til henholdsvis d. 27.-28. juni og d. 29. august. Og dét kan vi jo heller ikke være sikre på. Vi håber, vi 

får lov, for vi holder 2 konfirmationer hver af de 3 dage, altså i alt 6 konfirmationer ved Orte Kirke. Så dette 

er en hilsen til jer konfirmander og jeres familier. 

Vores kirketjener Ingrid med de grønne fingre har oven i købet lavet 
alterbuketter i samme farver og blomstersorter, som hun ville have gjort 
til konfirmationen. Samtidig sender vi også en hilsen til alle andre, der går i 
uvished om bryllupper og barnedåb, eller måske tanker om hvordan en 
kommende afsked i kirken med deres kære kan komme til at foregå. Og 
hilsenen er til alle, der går i uvished med tanker om sygdom, isolation og 
længsel efter fællesskaber. 

Vores dygtige kirkesanger René Kappendrup vil nu synge kirkens hilsen til 
jer, akkompagneret af vores dygtige organist Frede Thorsen. Til slut i 
videohilsenen skal vi synge ”Du, som har tændt millioner af stjerner”. 

 

Men først kommer nu sangen ”Linedanser”, en rigtig 
konfirmationssang, skrevet af Per Krøis Kjærsgaard. 

Nr. 145 i Højskolesangbogen. 

*******Sang v/ Frede og René****** 

– Ja, kigger du op, er der nok en vej. Også selvom vi alle 
sammen går lidt på line i øjeblikket! Her gik vi og troede, at 
sangen ”Linedanser” kun er for konfirmander! Men statsminister Mette Frederiksen sagde for flere uger 
siden: 
Dette med at komme igennem Corona krisen er lidt ligesom at gå på line: ”hvis vi står stille, kan vi falde, 
men hvis vi går for hurtigt frem, kan det gå galt”. 
Så – ét skridt ad gangen. 
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Det er dejligt at have venner og familie at tage de skridt sammen med, ud på linen. I Danmark lige i 
øjeblikket er vi et helt folk, der går på line. I verden er vi en hel menneskehed, der går på line. Men de 
allervigtigste skridt tager vi hver for sig: 

”Du må turde træde ud 
hvor dit liv kun er dit 
Det briste eller bære må 
dette ene skridt. 
Give fra dig hvad du magter 
da ser du 
en dag du nåede ud 
og danser til himmelens stjerneskud”. 

Og hov, så var der faktisk pludselig en himmelsk dimension i det hele. Der kom én, der gik ved siden af dig. 
En himmelsk ven. En bror. Én, der vil gribe dig, når du falder, ligesom dine forældre gjorde, da du var lille. 
Hans navn er Kristus. Hele kristenheden, hele kristentroen, har navn efter ham. 
I konfirmander og jeres familier skulle ved konfirmationen have hørt en tekst fra Johannesevangeliet læst 
op, hvor Kristus beskrives som en hyrde, der har sin flok omkring sig. Denne flok, altså alle os, beskrives 
som en flok får. Det er ikke for at være grov, Jesus kalder os får, men det var for, at det skulle være lettere 
at forstå for folk på dén tid, der bl.a. levede af at holde får. 
”Mine får hører min røst”, siger Jesus, ”og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og 
de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd”. 
Sådan er den gode hyrde. Han kalder på sin flok, han svigter ikke flokken. Han er trofast og opofrende. Det 
lover han, når man bliver døbt: 
”Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende”. 
Kære konfirmander! 
Vi glæder os til at se jer, NÅR konfirmationsdagene kommer, hvor I skal have bekræftet jeres dåb. 
Og kære alle i andre, der også længes mod åbne kirker, med gudstjenester, bryllupper, dåb og en dybfølt 
afsked med de kære: vi glæder os også til at dele jeres glæder og sorger med jer, i åbne kirker. 
Amen. 

Lad os synge nr. 787 i Salmebogen, ”Du, som har tændt millioner af stjerner”. 

*********Salme v/ Frede og René******** 

Kære alle sammen! 
Jeg ønsker for os alle, at vi snart må kunne se et liv og en fremtid uden coronaens skygge. Skyggen vil følge 
os i lang tid, så vi må holde fast ved alle de gode vaner og holde fast ved troen, håbet – og kærligheden! 

 

Fader vor, du som er i Himlene, 

helliget vorde dit navn, komme dit rige. 

Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden. 

Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, 

som også vi forlader vore skyldnere. 

Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, 

thi dit er riget og magten og æren i evighed. 

Amen. 
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Herren velsigne dig og bevare dig, 

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, 

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.  

Amen. 

Tak fordi du var med her i Orte Kirke i dag. 

Hvad fremtiden vil bringe for gudstjenester i kirkerne, ved vi 

ikke lige nu. Næste lørdag d. 2. maj skulle der have været 

konfirmation i Skydebjerg Kirke. Men vi håber at kunne 

invitere jer indenfor i Skydebjerg Kirke til en videohilsen på 

søndag! 

Pas på hinanden. Gå med fred, og må Gud være med jer! 

  


