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Taknemmelighed og normalitet
For en del år siden skrev forfatteren Dan Túrell et digt om hverdagen. I det digt skriver han, at han holder af 
hverdagen og remser i digtet op, hvilke små ting han sætter pris på i hverdagens stille trummerum. Det er 
absolut et digt, som jeg kan anbefale at læse eller genlæse. 

I disse uger begynder vi alle at ane en form for normalitet igen efter 1½ års corona-uro. Vi begynder lige så 
stille at turde håbe på, at vi er ved enden af denne pandemi og de evindelige 
restriktioner, op- og nedlukninger, hjemmearbejde, sociale bobler eller hvad 
pandemien har medført af begrænsninger for udfoldelse af det liv, som vi 
gerne ville leve. Jeg tror de allerfleste af os længes efter at kunne leve en 
ganske normal tilværelse, hvor vi ikke hele tiden skal være underlagt nogle 
begrænsninger. Jeg tror også langt de fleste af os glæde os til at komme til-
bage til en hverdag, som er fyldt med de ting, som vi hver især sætter pris på 
og i denne sammenhæng er der jo masser af anledninger i menigheden som 
også begynder at vende tilbage til normaliteten. 

Det var derfor jeg kom til at tænke på Dan Túrells digt om hverdagen. For godt nok er 
det en hyldest til hverdagen, men under det hele aner man også en stor taknemmelig-
hed over at hvile trygt i hverdagens rytme. Hvordan har vi det så med hverdagen, det 
stille og normale liv? Hviler vi i det og glædes over det? Det håber jeg vi gør, for hvis vi 
hele tiden skulle noget andet end hverdagen, hvad skulle det så være? Skulle vi holde fe-
rie hele tiden, skulle vi feste hele tiden eller skulle vi hele tiden have gang i den? Det tror 
jeg ikke de fleste af os ville finde særligt opløftende - i hvert fald ikke i længden! Nej, 
hvis vi kan formå at være taknemmelige over det liv og den hverdag, som vi er blevet 
en del af, så vil vi kunne glæde os over at være til, vi vil ikke kun glæde os selv, men vi 
vil også glæde de mennesker vi omgås i hverdagen. På den måde bliver vi lys, som Jesus 
siger i Bjergprædiken: ”I er verdens lys og jeres lys skal skinne for mennesker”. Og at 
være lys for andre er vel ikke det værst vi kan opnå? 

Lad mig slutte med endnu en lille sekvens fra Túrells digt: 
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng
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Søndagsskolen Hornorkester Familekoret Legestue Spejdermøde
Søndag kl. 10.15 Mandag kl. 19.30 - 21.30 Tirsdag kl.19.00 - 20.15 Onsdag kl. 9.30 - 11.30 Vaarst: Onsdag kl. 18.00 - 19.30 
    Hellum: Onsdag kl. 18.00 - 19.30

Søndag d. 4. kl. 10.00  Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen og Bente Højris i fællesskab  
 med sommerhøjskolen i Rebild.
Søndag d. 4. kl. 13.30  Dåb på Øksedal.
Søndag d. 11. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Søndag d. 18. kl. 10.00  Gudstjeneste. 
Søndag d. 25. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Per Bech

Søndag d. 1. kl. 10.00  Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen, indsamling til nødhjælp.
Søndag d. 8. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Søndag d. 15. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Søndag d. 22. kl. 10.00  Gudstjeneste v. John Kristensen.
Lørdag d. 28. kl. 9.00  Kvindetræf i Hjørring. Foredrag af Aimee Kjær Kofoed: „Coffeebeanies“;  
 og Louise Fischer-Nielsen: Oversættelse af Bibelen 2020.  
 Tilmelding senest d. 20. august til Anette Jensen.
Søndag d. 29. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Refine.

Søndag d. 5. kl. 10.00  Indsættelsesgudstjeneste.
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