”Og nu kom Kjørmes Knud”
Hold da op, hvor er det bare koldt derude. Det er blevet vinter for alvor. Minus 12 har det været i nat, tænderklaprende, bidende koldt.
I dag skinner solen fra høj, blå himmel. Dårende smukt er det landskab der har iklædt sig sneens smukke
skrud.
Det er kyndelmisse om ikke så længe.
Et andet navn for kyndelmisse er Kjørmes Knud. Ham, den, det, der kommer i sangen ”Sneflokke kommer
vrimlende”. Som barn troede jeg faktisk, at der var tale om en mand, siden har jeg lært, at Kjørmes Knud er =
kyndelmisse.
På Kjørmes Knud, den 2. februar er halvdelen af vinteren gået og selvom jeg holder af vinteren, så gør jeg det
på baggrund af, at jeg ved, at det bliver forår, sommer, efterår. Hver tid har sin helt egen skønhed.
For datidens landbosamfund betød vejret meget. Det gør det også i dag – er der noget vi kan bruge tid på at
tale om, så er det vejret.
Der var omkring kyndelmisse diverse varsler og traditioner, frugttræer skulle piskes med ris for at sikre en
god høst. Stærk blæst på kyndelmisse ville være rigtig godt, for det betød at vinterfoderet ikke slap op.
2 ting blev markeret ved kyndelmisse: Maria renselse 40 dage efter Jesu fødsel samt lysenes messe, hvor man
velsignede alle de lys der skulle bruges det kommende år.
Mange steder fejres kyndelmisse. Vi har her i Ruds Vedby ikke en særlig kyndelmissegudstjeneste, men i år
den 2. februar kl. 17.00 holder minikonfirmanderne gudstjeneste i Ruds Vedby Kirke – efterfølgende er der
spisning i sognegården. Så har de afsluttet deres minikonfirmandforløb.
Når man mange steder markerer kyndelmisse, så er det næppe på grund af Marias renselse, men ganske givet
fordi vi nordboere i denne mørke tid har brug for en markering af, at nu vender det. Nu er vi halvvejs gennem vinteren. Der står kyndelmisse som en vejviser, at det går mod lysere tider. Heldigvis.
Det er da også synes jeg, værd at kippe med flaget for, at det snart er forår. Snart skyder erantis og vintergæk
op – bitte små forårsbebudere. Åh, hvor jeg dog bare glæder mig, for uh, hvor er det bare koldt derude.
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