
 

 

 

 

Messe for en engel 

 

Elskede, hvor er du? Tag min hånd og sæt 

dig. Du er fundet, fald til ro på denne 

bænk.  

 

Husker du synet af Venedig, smagen af 

appelsin, fornemmelsen af kys og 

kærtegn? Har du genset barndommens 

verden, hvor alt var besjælet? 

 

Elskede, som nu er i alt, læg dig som en 

ring om mit hjerte. Sig, hvad du ser – 

hvorfor det blev dig og ikke mig, hvorfor 

jeg er her og ikke der? 

 

Mindes du fortsat den første sommer? Har 

du mødt glæden, som trumfer sorg og 

smerte? Størst af alt er kærligheden. Der 

er evigt liv for den, som elsker evigt. 

 

 

 

 

 

 

Himlen over Langenæs 

 

Vi sled asfalten tynd i fjerne byer, 

fantaserede om at leve der, afprøve et 

andet liv. Men vi slog rødder her, blev ét 

med dette sted.  

 

Fra vore ruder så vi ind i himlen, den over 

Langenæs. Blev blændet af solen fra syd 

og fulgte skyerne fra vest. 

 

Langenæs Kirke ligger på jorden under 

denne himmel. Også kirken er groet 

sammen med det, den står iblandt. 

 

Den himmel, der skues fra bænken, kan 

også studeres i kirken. Den pryder 

glasudsmykningen mellem kor og skib; 

den oplyser motivet gennem kirkens 

ruder.  

 

 

 

 

 

 

Bænk til eftertanke 

 

Fremmede ukendte, dvæl ved de døde og 

giv plads for de levende. Du holder andres 

liv og efterliv i dine hænder. 

 

Så du den nynnende dame, den lidende 

herre, det legende barn? Har du overvejet, 

hvorfor hun synger, hvad der smerter 

ham, og hvor barnet er i sin leg? 

 

Sæt dig og mærk solen varme eller regnen 

falde. Fornem kraften i universet, som 

bærer dig og andre. 

 

Tårer skal flyde og vrede flå os itu, men 

alt har sin tid. Bænken er en kirke i det fri. 

Et sted for gensyn med levende og døde; 

en port til den storhed, som heler og 

forsoner. 
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