
Hyrdebrev

af Andy Tromler

Snart bliver alting godt igen. Snart skal vi igen give knus og gramse på dem vi godt kan
lide. Eller bolle, hvis vi har husket at indhente samtykke først. Det skal man nemlig. Lad
ikke frygten tage over.  En dag bliver det sommer – også i  statskirken. En dag giver
Mette lov.

Hvor  herligt  lød  biskoppernes  bløde  Ecco-sko  hen  over  bjergene!  Hvor  herlig  den
svuppende lyd af 10 biskoppers hæle som blev slået sammen! Der udgik en befaling
Sundhedsstyrelsen, og vi adlød. Og hvor vi stod fast! Ingen kirkeminister eller politiker
kunne få os til at åbne kirken igen i påsken. Vi skulle jo også hente maling i Jem & Fix.

Vi stod nemlig last og brast med hele Danmark. Nu står vi imidlertid ikke længere så
meget last og heller ikke helt så meget brast, for nu skal vi gerne have det til at se ud,
som om vi hele tiden har kæmpet for at kirkerne skulle stå åbne. Det er lidt svært at
forstå, men det er politik, forstår I nok!? Men engang efter Corona-krisen må vi nok til at
overveje, om ikke vi skal stå last og brast med dem, der aldrig kommer i kirke – og
derfor lukke kirkerne igen i påsken 2021?

Nå, hvor kom vi fra? Jo, det er længe siden vi sidst har skrevet hyrdebrev. I har sikkert
savnet os. Vi har valgt at ligge i flyverskjul nogle uger, men nu føler vi, at I har brug for
at se os handle. Så bare vent: Vi skal nok få åbnet kirkedøren på klem, så I kan komme
ind at tænde et lys – eller måske hellere sådan et batterilys, som man tænder i bunden, så
man ikke får sodpartikler i lungerne?

Det bliver i al fald godt alt sammen engang. Kærligheden er stærkere end døden – eller:
det er i al fald rart at elske. Men alt står i Mettes hånd. Og indtil hun siger ”go”, skal I se
på lidt flere kedelige online-gudstjenester og måske læse Folkekirkens påskehilsen én
gang til. Og så håbe, selvom vi har lukket håbets hus. Men det sidste behøver vi ikke
træde mere i, for det har vi jo lige forklaret jer!

Gud bevare os!
Bispekollegiet

Bispekollegiet er selvfølgelig fiktivt, da vi jo ikke har noget bispekollegium i Den danske
Folkekirke
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