En adventshilsen fra kirkerne i Grevinge, Hagested, Hørby og Udby

Kalenderlyset

Om at tælle og vente
Siden 1942 har der været solgt kalenderlys i Danmark, og
nu er det en fast bestanddel af rigtig mange menneskers
markering af decembers nedtælling til jul. Måske tænder I
kalenderlyset sammen i skolen eller hjemme ved morgenbordet.
Nu har vi lavet en sang, som man kan synge, når man
sidder ved lyset. Et nyt vers til hver dag, og et enkelt genkendeligt omkvæd, så selv de mindste kan synge med…
Synes man det er vanskeligt at synge sangen alene, kan
man finde indspilninger på youtube og facebook
I de små film får du også historierne bag forskelligt julepynt: Hvorfor hænger mange en stjerne i toppen af træet?
Hvad symboliserer juletræets kræmmerhuse? Og meget
mere.
Temaerne i de 24 vers er om det, der omgiver os, og som
vi er taknemmelige for (familie, venner, dyr, gamle, børn)
og om dem, der af en eller anden grund lider (de sultne,
de stressede, dem med hjertesorger).
Lys er et ganske åbent symbol, og de allerfleste livstydninger og religioner vil kunne bruge kalenderlys og denne
sang som et symbol på håb. Det er vores tanke, at der
skal være noget almenmenneskeligt ved denne sang, så
den uden problemer kan bruges i skoler og af alverdens
mennesker.
Med ønsket om en god december
Anders Tangaa Jensen, sognepræst i Grevinge
Mikkel Vale, sognepræst i Hagested og på Tuse Næs
www.facebook.com/kirkernepaatusenaes
www.facebook.com/hagested
www.facebook.com/grevingekirke

1. december
I december der er natten
meget lang, og dagen kort.
Mørket gør mig træt og slatten,
glæden siver nærmest bort.
For at bøde lidt på skaden,
for at undgå depression,
tændes lys i hjem, på gaden,
og i en dekoration.
Tag lidt ler og ælt det gerne,
tag lidt gran, lidt mos og bånd.
Find en kogle og en stjerne.
Pynt det nu i egen ånd.
Tag en engel, der kan flyve,
sæt ved lyset, hvor der står
tal fra et til firetyve.
Så’ vi klar igen i år:
Dagligt vil jeg i december
sætte mig ved lyset her.
Tænke på de folk, der kæmper,
sørger, lider, fjern og nær.
Jeg vil også vær’ taknemlig
for det liv, der omgi’r mig:
for familie og for tem’lig
mange andre – måske dig?

Omkvæd

Derfor sætter jeg mig stille her
ved kalenderlyset, mens jeg ser
tallet et brænde langsom bort.
Det gør ventetiden god og kort.
Kære Lys,
lys for dem,
som jeg sang om
- og lys i dette hjem.

OBS!

De understregde ord
udskiftes dagligt.

2. december

3. december

En af livets bedste gaver
det er vennerne, man får,
og som blomsterne i haver
skal de plejes år for år.
Hvis du gøder, vander, luger
bli’r der frodigt, smukt og kønt.
Vær dit venskabs storforbruger
så vil det vær’ stedsegrønt.

Der er en man ik’ kan glemme
selv når man bli’r stolt og stor.
Hendes varme, hendes stemme,
hendes omsorg – nemlig mor.
Alle mødre går og slider.
Skønt de trænger til et hvil,
gør de ting, man ik’ selv gider
- og endda med kærligt smil.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

4. december

5. december

Han er stærk og kan bestemme,
men kan også være rar.
Du kan sikkert godt fornemme
at nu handler det om far.
Elsker dig, skønt han er såret.
Elsker dig, skønt han er vred.
Han har hjulpet dig, og båret
dig fra du var ganske spæd.

En familie den kan smuldre
men, skønt man er sur og vred,
står vi på hinandens skuldre.
Slægtens gang er dyb og bred.
Onkler, tanter og kusiner,
bedstefar og bedstemor,
pap- og bonus -, de velsigner
livet, li’som søs’ og bror.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Om vennerne

Om fædrene

Om mødrene

Om andre i familien

6. december

7. december

Der er naboer, kolleger,
der er dem fra samme vej
og desuden mange flere,
som slet ikke kender mig.
Er de fremmede mon sære?
Eller lig’som menigmand?
Er de tem’lig ordinære?
Eller uopdaget land?

Man kan snuble, man kan falde
om du fattig eller rig.
Sår og sygdom rammer alle.
Kun de færreste går fri.
Tak for dem, der gør os raske,
bringer lindring, læger sår.
Trøst de men’sker, der må traske
syge rundt fra år til år.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

8. december
Om de sultne

9. december

Jeg har spist, så jeg fik hikke,
pasta, ketchup, kød og løg.
Andre mangler mad og drikke,
medicin og sko og tøj.
Tænk, hvis bedre vi ku’ dele
verdens goder rundt omkring!
Men når nogle ta’r det hele,
hjælper drømme ingenting.

Nogle mennesker må flygte
over bjerge, over hav,
fordi andre er forrykte,
fører krig og stiller krav.
For sin holdning, tro og farve
for sin sexualitet
jages folk. Det er da tarveligt! Ja, ondsindet og ledt.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Om dem, vi ikke kender

Om de syge

Om flygtningene

10. december

Om dem, der slider

11. december

Om der, der føler sig overflødige

Man kan pakke sin kalender
så man lever under pres.
Når man jager rundt, så hænder
det, at man gå ned med stress.
Der er arbejde, der tærer:
Ansvar, pligt og løftebrud.
Nogle drømme er så svære,
at man godt kan brænde ud.

Ved et afslag, føler mange
sig helt blottet for værdi.
Og man spør’ sig selv, lidt bange:
Er alt ovre og forbi?
Se, en fyring går til hjertet.
Det bliver svært at finde vej.
En forelskelse kan smerte,
hvis den anden siger: ”Nej”.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Midtvejs

12. december

13. december

Nætterne er ik’ så lange
hvis man sover godt og trygt.
Men hvis du er ræd og bange
og fyldt op med angst og frygt,
så vil natten aldrig slutte.
Gid, du får lidt trøst og mod,
og en kær ven, der vil putte
dig, og sidde ved din fod.

Som om sjælen pluds’lig dykker
i den mørke afgrund ned.
Som om hjertet går i stykker
føles såret kærlighed.
Derfor vil i dag jeg tænke
på de folk, der bliver skilt
og bedraget, og hver enke.
Gid, de heles stærkt og mildt.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Om de ængstelige og bange

Om dem med kærestesorger

14. december

15. december

Nogle mennesker er lænked’
uden grund, som vold og rov,
og bag tremmer sidder krænket
al retfærdighed og lov.
Andre men’sker er i fængsel
for et mord og tyveri.
Mon ik’ alle har en længsel
efter engang at bli’ fri?

Man kan savne sin familie,
sine venner, sine dyr.
Hvis man skilles mod sin vilje
kan ens længsel tage fyr.
Man kan drømme om en kær’ste
til man føler sig helt hul.
Det er ikke af det værste,
når man længes efter jul.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Om de fængslede

Om dem, der længes

Midtvejs

16. december

17. december

Dyr kan være vores venner:
Hund og kat, ja, hest og ged.
Skønt jeg dyresprog ej kender,
aner jeg hengivenhed.
Fælles gener, det er rammen
nærmest livets skabelon,
ja, vi har et slægtskab sammen
båret af evolution.

Der er mange kilometer
fra min gode lænestol
til galakser og planeter,
søster måne, broder sol.
Selvom de er meget fjerne
er vi samme stof: Ja, prøv
at betragte den der stjerne.
Vi er nærmest kosmisk støv.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Om dyrene

Om universet

18. december

19. december

Man kan elske hvedemarker,
skove, buske fyldt med bær,
potteplanter, byens parker,
blomsterbede, juletræer.
Planter gi’r os mad at spise,
gode huse, stoleben.
Dog især så vil jeg prise,
at de gi’r os oxygen.

Øjne bliver fyldt med dråber
hver gang nogen, de skal dø.
Men jeg går og tror og håber
at de spirer skal som frø;
Spirer i en anden have,
blomstre i al evighed.
Tænk, så ligner det en gave
at få skænket evig fred.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

20. december

21. december

Nogle mennesker bestemmer
mange vanskelige ting.
Og mon ikke vi fornemmer
det, når vi går rundt omkring?
Hvem gi’r lov? Hvem skal betale?
Hvem skal styre vor trafik?
Dem med magt, som kan befale,
giv dem visdom – og kritik.

Alle men’sker bør man møde
med respekt og sympati.
Men selv nogle smaddersøde
har jeg svært ved at ku’ li’.
Ret mig, når jeg går og tøver.
Og fra fordomme mig rens.
Hjælp mig, så jeg altid prøver
at behandle alle ens.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Om planterne

Om dem, der bestemmer

Om de døende

Om dem, jeg ikke kan lide

22. december
Om de gamle

Alderdom kan gi’ skavanker,
glemsomhed og nyt gebis,
dog kan friske, klare tanker
springe fra en olding vis.
Minderige juledage
fra en længst forsvunden tid
bringer sindet let tilbage,
selv når man er næsten hvid.
Derfor sætter jeg ...

23. december
Om den elskede

Det er godt at ha’ en støtte,
når man vakler og er træt.
Det er godt at gøre nytte,
trøste nogen, der har grædt.
Det er skønt at ku’ fortælle
dagens små og store ting
til en trofast ægtefælle,
eller kær’sten uden ring.

Sommetider må man væbne
sig med stor tålmodighed,
hvis nu ham, der blev din skæbne
er en bitter, vrissen ged.
Andre gange blomstrer livet:
man får mere end man gi’r.
Den medvandrer man fik givet
bliver din glædeseliksir.
Derfor sætter jeg ...

24. december
Om børnene

Juleaftensdag så tænder
vi vort lys for børn og fred;
Lys for rollinger der render
rundt, og teenagerne med.
Lys for den, de’r mild og venlig
og for den, de´r fræk og fri.
Nu kom juleaften end’lig!
Ventetiden er forbi!

Juletræet står og stråler
fyldt med hjerter og med lys.
Én går nærmest rundt og skråler,
én fordeler kram og kys,
én går rundt med nissehuen,
én har pyntet op med flag,
fordi folk i hele stuen
fejrer Jesus’ fødselsdag.
Derfor sætter jeg ...

Ekstra omkvæd til julenat
Derfor sætter jeg mig stille her
ved kalenderlyset, mens jeg be’r.
Hele lyset brænder langsomt ud
for at fejre barnet, der er Gud.
Jesus Krist
lys for os.
Tænd din flamme
kom, og byd mørket trods.

Kalenderlyssangen

Et kalenderlys er et nedtællingsapparat, der hjælper os med
at vente på jul. Man kan vente på julegaverne, festen og
familiesamværet. Men man kan også bruge adventstiden til
at tænke på andre, der venter: Syge, der venter på at blive
raske; ensomme, der venter på besøg; stressede, der venter
på hvile; sultende, der venter på mad.
Helt fra begyndelsen af den kristne adventsfejring har
”ventetemaet” været centralt, men har haft to forskellige
betydninger. For det første har man ventet på jul, hvor man
fejer Jesusbarnets fødsel. For det andet har ventetiden
været fyldt af håb. Man har nemlig ventet på, at al lidelse
en dag skal stoppe, og at jorden skal forvandles og blive ny
og en glædelig evighed skal indfinde sig.
Som skrevet i indledningen er lys et åbent og favnende
symbol for alle. Når man i kirken synger om lys og håb, så
tænker vi på Gud, sådan som han viste sig for os i Jesus,
der blev kaldt verdens lys.
Så når vi i kalenderlyssangen synger: ”Kære Lys, lys for
dem, som vi sang om, og lys i dette hjem”, så kan man forstå ordene som et alment håbstegn: Et håb om at det ender
godt, og at vores univers er et venligsindet sted, men man
kan altså også som kristen tyde det som en bøn til Jesus,
verdens lys.

Udgivet af: Kirkene i Grevinge, Hagested og på Tuse Næs
Tekst, melodi og illustration: Mikkel Vale
2020

