
PRÆSTEN HAR ORDET:

DET ER HØSTTID I DANMARK
Egentlig er høst en temmelig kompleks størrel-
se, som strækker sig over næsten et halvt år fra 
slutningen af  juli og helt ind i november. Men 
tiden omkring september er den, som de fl este 
af  os forbinder med høst; og derfor fejrer en-
hver kirke med respekt for sig selv høstfester på 
denne tid. Det er næsten altid festligt med fl ot 
pyntede kirker og nogle glade gudstjenester.

Nogen ville måske indvende, at høstgudstjene-
ster har overlevet sig selv. At i dagens Danmark, 
hvor kun en meget lille del af  befolkningen er 
beskæftiget med landbrug, der giver det ikke 
den samme mening mere. Tilsvarende bor stør-
steparten af  befolkningen ikke på landet, men 
har vandret ind til byernes tryghed og komfort 
i stedet.

Men tag endelig ikke fejl. Vi er alle sammen lige 
så uendelig afhængige af  høsten som vi altid 
har været.

Det kan nemlig godt være, at de fl este af  os 
klarer alt omkring mad ved at gå ned i super-

markedet for at købe vores mad. Men hvor får 
supermarkedet sin mad fra? Der er ganske vist i 
de seneste århundreder kommet fl ere mellemled 
på, men svaret er stadigvæk det samme, som det 
altid har været: Vores daglige brød; den mad, vi 
køber, kommer helt entydigt fra høsten.

Vi kan ikke løbe fra det. Vi kan ikke gemme os 
i byerne fra det. Vi er som mennesker dybt af-
hængige af  høsten. Slår høsten fejl, kommer vi 
til at sulte. Og, ja, jeg ved godt, at vi lever i et 
så sikkert et land, så høsten VIRKELIG skal 
slå fejl, førend det påvirker os, som vi oplevede 
for et par år siden, da den varme sommer blev 
til en decideret tørke, uden at nogen af  os kom 
til at mangle dagligt brød. Men selvom vi of-
te glemmer det, er faktum stadigvæk, at vi er 
dybt afhængige af  høsten. Det er simpelthen 
der, vores mad kommer fra. 

Men at høsten hos os er så sikker, som den er, 
er dog ikke en undskyldning for at glemme den, 
men snarere endnu en grund til at holde høst-
fest og at takke.

For at takke er hvad høstfest handler om.
Takke Gud for hans gode gaver, som han så 
rundhåndet deler ud til os, så vi kan leve - og 
endda leve sikkert og trygt. Men høstfesten har 
også en anden side: I en af  de mest berømte 
høstsalmer, ‘Nu falmer skoven’ takker Grundt-
vig for høsten. Men han stopper ikke der. Han 
går videre til at også at tale om den anden høst. 
Den i paradis: 

“Da høste vi som fugle nu, 
der ikke så og pløje. 
Da komme aldrig mer i hu 
vi jordens strid og møje.”

Høstens fest og glæde minder os altså om den 
anden høst og den anden fest. Den hjemme hos 
Gud. Den som Kristus kom til vor jord for at 
vinde til os. Den høstfest, han vandt os, da han 
påskemorgen opstod fra de døde.

Må I have en rigtig glædelig høst. 

Mogens Winther Hvidring


