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set på
Twitter
”SF har helt
undervurderet
Hønge-sagen.
1) Bli’r svært
at tale om andet de næste
dage. Dyrt!
2) Udstiller
også ledelse.
Hvorfor får
han lov?
3) Gratis omgang for alle
andre i #dkpol
at kritisere.
4) Nemt at
forstå kernen
i det moralske
problem.
5) Kan ikke
rigtig dø før
den 5. juni.”
KRISTIAN MADSEN,
KOMMENTATOR
OG LEDERSKRIBENT,
POLITIKEN

teo‑
logisk
tanke
”Når vi giver
afkald på
tanker og
billeder, føres
vi ikke ind i
tomhed, men
i en fylde, der
overgår alt.”
KALLISTOS WARE
(FØDT 1934),
ENGELSK
ØSTORTODOKS
TEOLOG OG BISKOP

Som del af det danske mindretal i Sydslesvig
må jeg ikke stemme til Folketinget.
Men jeg har lært, hvad europæisk fællesskab er
AF NORA MARIE ANDERSEN

GRÆNSEN ER EN DEL
af mit liv. For tre år siden
blev den konkret. Nu er
det ikke længere muligt at
smutte til Brugsen efter
en liter mælk, hvis man
ikke kan finde sit pas. Passet har nu fået
sin faste plads i pungen, for nu – tre år
efter at grænsekontrollen er blevet indført – vanker der bøder, hvis man ikke
har passet på rette sted.
Jeg er del af det danske mindretal i
Sydslesvig. Som mindretalsdansker har
jeg længe været bevidst om, at jeg har to
nationaliteter, to fædrelande og to modersmål. Men kun ét pas. Jeg er dansker, født, opvokset i og bor i Tyskland og
er en del af det danske mindretal i Sydslesvig.
I søndags var der EU-valg. Det første
valg, jeg har haft stemmeret til. Jeg må
hverken stemme til Bundestagswahl eller til folketingsvalget. Mit danske statsborgerskab fratager mig stemmeretten i
Tyskland, og min tyske bopæl fratager
mig stemmeretten i Danmark.
Jeg er en hybrid mellem en dansker og
en tysker. En smoothie af sprog, tilhørsforhold og traditioner.
Alle os, som er sydslesvigere, har hver
vores udgave af, om man føler sig mest
tysk, mest dansk eller mest af begge nationaliteter. Men det her er min version.
JEG GIK PÅ DANSK SKOLE i Tyskland,
indtil jeg tog på efterskole. Derefter startede jeg på gymnasiet i Danmark. Selvom der er danske gymnasier i Sydslesvig, havde de ikke den linje, jeg gerne
ville gå på.
Jeg mødtes stadig med de venner, jeg
taler tysk med, og havde min hverdag i
Tyskland hjemme hos mine forældre.
Det hele var, som det altid havde været.
Jeg var sammen med mennesker, som
sagtens kunne forstå mig, når der lige
blev flettet et tysk ord ind i en dansk
sætning.
Først nu er det rigtig gået op for mig,
at det ikke er en selvfølge, at største‑
delen af dem, jeg kender, kan tysk.
Da jeg kom hjem fra studietur til Iran
med højskolen, blev jeg mødt af undrende blikke, da jeg fortalte, at jeg havde
fået Fernweh. Havde jeg været hjemme,
hvor folk taler tysk på lige fod med
dansk, ville folk præcis vide, hvad jeg
mente. Jeg måtte dog lige så forvirret
forklare, at jeg havde fået en omvendt
hjemve. En ”fjern-ve”, lysten til at rejse
ud i verden igen.
Andre gange, hvor jeg ikke kan skjule,
at jeg også er tysk, er, når jeg bruger ord
som ”fysioterapeut”, Vesteuropa og
euro. Det er kun de små smil, der minder mig om, at den tyske eu-lyd sidder
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fast i mig som et tydeligt tegn på, at
dansk og tysk er blandet sammen.
Jo mere jeg møder folk, der ikke har
samme baggrund som mig, desto tydeligere bliver min egen historie. Hvor unik
en grænseovergang det er. Jeg som
dansker lever fredfyldt side om side med
mine tyske naboer.
Der ses ikke skævt til os, når min mor
og jeg taler dansk sammen i Edeka, eller
når min veninde og jeg taler dansk sammen, når vi er til koncert i Volksbad i
Flensborg.
Den grænse, jeg kender til, har en historie. I 2020 kan vi fejre 100-årsjubilæet
for genforeningen. I 1920 blev det valgt
af borgerne, at grænsen skulle ligge ved
Flensborg. Ud af det opstod der et mindretal. Tysk mindretal i Danmark og

dansk mindretal i Tyskland, som jeg er
en del af. Der er blevet lagt mange nye
grænser i verden siden 1920, men det er
kun få, der er blevet afgjort ved en folkeafstemning som den dansk-tyske.
Jeg ser min grænse, den dansk-tyske
grænse, som to sprog, historier og nationaliteter, der er flettet ind i hinanden.
De to sprog og kulturer er smittet af på
hinanden.
Hvor ville det da være skønt, hvis det
var sådan i hele Europa. Så ville der blive snakket lidt hollandsk i grænseområdet til Tyskland, lidt tjekkisk ved grænsen til Polen og lidt fransk ved grænsen
til Italien.
Jeg ser grænser som flydende overgange mellem sprog og kultur. Det ville give
en større forståelse og sammenholds-

kraft, hvis man kendte til hinandens
kulturer og i det mindste kunne føre en
simpel samtale på naboens sprog.
Lad os ikke lukke Danmark endnu mere ude af det internationale fællesskab.
For vi, der går på højskole, ved, at i fællesskab kan man bære tunge laster og
byrder, så længe vi står sammen om det.
Jo mindre vi ved om hinanden, jo længere bliver afstanden mellem os. Så min
opfordring er: Tag ud og rejs i Europa!
Nyd, at du ikke skal søge visum eller
veksle valuta!
Vi ved ikke, hvordan fremtidens Europa ser ud, så benyt dig af det, mens du
J
stadig har muligheden! 
Nora Marie Andersen er elev på Silkeborg
Højskole.

ordet

Tak, fordi I kæmper
for lov og orden
AF STEEN SKOVSGAARD
ordet@k.dk

”Lovløsheden tager
overhånd (...).”

Matthæusevangeliet 24, 12

I DAG ER DET dagen for FN’s fredsbevarende styrker. Styrkerne, som
har deltaget i utallige missioner over
hele verden, fik i 1988 tildelt Nobels
fredspris. Siden da har den 29. maj
været dagen for FN’s fredsbevarende
styrker.
Der er god grund til at huske og
takke de soldater, som kæmper for
fred og lov og orden ude i verden. De
forsvarer grænser, der er vigtige. I
slutningen af Matthæusevangeliet
taler Jesus om de sidste tider og siger: ”Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold
for de fleste.”
De ord fortæller, hvad grænser er
til for. De skal værne om kærligheden. Uden grænser bliver kærligheden kold. Derfor er grænserne også
en del af paradiset. Vi hører i Første
Mosebog, at Gud Herren satte grænser for de første mennesker. Han
skabte det smukkeste Paradis, med
træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, men så siger Gud til
mennesket:
”Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt
og ondt må du ikke spise af, for den
dag du spiser af det, skal du dø!” (1.
Mos. 2, 16-17).
Hvorfor skabte Gud et træ, som
mennesket ikke måtte spise af? Er
det da så i sidste ende ikke Guds
egen skyld, at mennesker lader sig
friste og falder i fristelse? Hvorfor
kunne Adam og Eva ikke bare være
helt frie og gøre, som de ville, og
som de havde lyst til?
Fordi det er en del af det at være
menneske. Det er grænserne, der gør
os til mennesker. Lov og orden og
grænser værner os og er med til at få
livet og kærligheden til at blomstre.
Man kan sammenligne det med
vand, der stille strømmer op af et hul
i jorden. Hvis man lægger en rist hen
over vandet, og vandet får modstand, så bliver vandstrømmen stærkere. Og hvis man begrænser det
endnu mere og lægger flere riste
henover, vil vandet til slut rejse sig
som det smukkeste springvand. Sådan får grænserne livet til at sprudle
og lykkes.
Så lad os ikke foragte grænser eller
begrænsninger – men takke for dem.
Og i dag særligt takke for dem, som
forsvarer grænserne og opretholder
J
lov og orden. 

Steen Skovsgaard er tidligere biskop
i Lolland-Falsters Stift.

kronik | Folkekirken har et stort uforløst potentiale til at blive en samlende kraft og katalysator for fællesskaber på tværs af skel.

Men trods åbne døre i kirker og sognehuse har kirken en voldsom underrepræsentation af mennesker på kanten af samfundet

Er kirken for de stærke blot?
KRISTELIGT
DAGBLADS
KRONIK
29. MAJ 2019

AF MORTEN SKOV
MOGENSEN
Generalsekretær
i KFUM’s Sociale
Arbejde og medlem
af Rådet for Socialt
Udsatte

KIRKEN HAR SÅ MEGET AT GIVE i kraft
af sin stærke håbsfortælling og et menneskesyn, hvor ethvert menneske er
ubetinget værdifuldt. Men når vi kigger
rundt i kirker og sognehuse, så kan det
se ud til, at folkekirken henvender sig
mest til de privilegerede.
For tiden tales meget om ulighed i
sundhed. Og ulighed i retssikkerhed. Vi
bør også tale om ulighed i folkekirkeindgange. For alt for få af de mennesker,
som er svært stillet i samfundet, møder
folkekirken. Og kirken rækker i praksis
alt for begrænset omfang ud til mennesker på kanterne.
Der findes mange gode tiltag med diakonipræster, gadepræster, korshærspræster, familiearbejde, samarbejde
med sociale caféer og væresteder, børnekirke i udsatte boligområder og andre
sociale diakonale indsatser. Og det er
vigtige og værdifulde samarbejder, men
dog kun nålestik i det store folkekirkelige billede. Der er brug for mere volumen
i arbejdet. For behovet for rummelige
fællesskaber er desværre meget stort.
Kirken har åbne døre, og enhver kan
gå ind. Men selvom døren er åben, kan
dørtrinnet være for højt for rigtig mange
mennesker. Der er en usynlig barriere,
som afholder mange mennesker fra at
bevæge sig ind i kirkerummet eller sognegården.
Vi ved fra undersøgelser, at socialt udsatte mennesker føler sig diskrimineret
af sundhedsvæsenet. De føler sig ikke
hørt, taget alvorligt og mødt, der hvor de
står. Derfor fravælger nogle helt at gå til
for eksempel egen læge.
Rapporten ”Socialt udsattes møde

WWKirken

har så meget
at byde på i
et samfund,
hvor vi i
stigende
grad har
tendens til
at omgive
os med
mennesker,
som ligner
os selv.

med sundhedsvæsenet” dokumenterer,
at sundhedsvæsenet og socialt udsatte
patienter ikke forstår hinanden. Og at
strukturelle forhold, såsom organiseringen og personalets pressede arbejdsbetingelser, kan bidrage til en indirekte
diskrimination, der rammer socialt udsatte særligt hårdt. Socialt udsatte risikerer også at blive stemplet og stereotypificeret på grund af deres udsathed,
misbrug, udseende og væremåde.
Undersøgelsen i forhold til sundhedsvæsenet finder ikke tegn på, at diskriminationen sker systematisk eller intentionelt. Det til trods føler socialt udsatte
mennesker sig diskrimineret og stigmatiseret i mødet med sundhedsvæsenet.
Tilsvarende barrierer findes utvivlsomt mellem folkekirken og dem, der
står svært stillet i samfundet. Når man
tumler med livet, for eksempel på grund
af stress, misbrug, hjemløshed, psykiske
lidelser, ensomhed, arbejdsløshed eller
bare er lidt skæv, så har man en tung
rygsæk, som fortæller, at man ikke slår
til. Og så er det ikke let at overskride den
usynlige barriere ind til kirkerummet eller sognehuset. Selvom arrangementet
er åbent for alle.
Derfor må kirken turde bevæge sig
mere ud af kirkerummet og sognehusene og møde folk, hvor de er – med den
bagage, de har med sig.
FOLKEKIRKEN MANGLER brobygning,
hvis den vil være noget for dem, der står
på kanten af fællesskaberne. Og der er
desværre rigtig mange mennesker, som
kan have brug for at møde nogle medmennesker. Omkring 350.000 mennes-

ker i Danmark føler sig ofte ensomme.
Kortvarig ensomhed er ikke farlig. Men
ensomhed kan blive en ond cirkel, som
fører til stigende isolation, hvor mennesker får vanskeligere ved at være sammen med andre, fordi man tror, at man
ikke har noget at tilbyde. Det ødelægger
ikke bare livskvaliteten, men kan være
direkte skadeligt for helbredet.
4 procent af befolkningen kan ifølge
en stor undersøgelse betegnes som socialt udsatte. De kæmper med massive
problemer og fortæller om en voldsom
følelse af at være udenfor, ikke blive
værdsat og have brug for hjælp fra fællesskabet.
Yderligere 18 procent er ramt af forskellige udfordringer i livet og kan opleve, at de står på kanten af de fællesskaber, som andre danskere mødes i.
NÅR MAN IKKE DELTAGER i samfundets
fællesskaber, er det sjældent, fordi man
ikke ønsker at være med. Men forudsætningerne kan være svære, og adgangen
til fællesskaberne kan føles vanskelig.
Fællesskaber bidrager med noget meget betydningsfuldt i menneskers liv,
fordi vi er en del af noget større. Udfordringen er, at vi ofte ender i fællesskaber, hvor vi i stor stil ligner hinanden, og
dermed kommer vi ubevidst til at ekskludere de udsatte mennesker.
Vi kan alle være stærke eller svage og
have sociale udfordringer i perioder af
vores liv. Folkekirken skal derfor ikke
komme som den stærke og hjælpe de
svage. Vi skal som medmennesker åbne
vores liv og fællesskaber for hinanden.
Folkekirken bør derfor i højere grad

opsøge og invitere mennesker indenfor i
fællesskabet. Det kræver, at kirken
tør bevæge sig ud på ukendte møde‑
steder. Det sker i dag i form af blandt andre gadepræster, diakonipræster og andre tiltag – men i alt for begrænset omfang.
Enhver kirke bør have en plan for,
hvordan den proaktivt vil møde sognets
forskellige indbyggere. Ethvert sogn bør
spørge sig selv: Ser vi i menigheden faktisk bredden af sognets befolkning?
Ligesom sognet afrapporterer om økonomien på de forskellige områder, kunne det være en fast procedure at udarbejde en plan for, hvordan kirken proaktivt vil række ud til alle samfundsgrupper. Hvordan der arbejdes med at nå de
mennesker, der mangler i flokken. Og ligesom regnskabet for pengene gøres op,
så bør det sociale diakonale regnskab
gøres op en gang om året.
Nogle kirker har på forskellig vis undersøgt sognets demografiske forhold
for at blive klogere på, hvem der bor i
sognet – og hvordan kirken kan nå bredere ud. Menighedsrådene kan overveje, om spaghettigudstjenester, kirkekoncerter og foredrag skal suppleres af tiltag, som taler til andre målgrupper end
de faste kirkegængere.
DET ER IKKE NØDVENDIGVIS LET at
etablere fællesskaber med ensomme,
hjemløse eller mennesker, som kæmper
med psykiske problemer. Kirken skal
have viljen til at være rummelig, vove
sig ud af kirkerummet og håndtere bøvl
og besværligheder. Første skridt er at
beslutte sig for at sætte det på dagsorde-

nen. At ville skabe nye netværk og fællesskaber. Måske skal man tage små
skridt, udvikle nogle pilotprojekter og
løbende evaluere og justere indsatsen.
Det kan oplagt foregå i samarbejde
med de kirkelige ngo’er, for eksempel
KFUM’s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær med flere.
Hvorfor omfavner folkekirken ikke i
højere grad de organisationer, som vi
ved kan fungere som katalysatorer for
mødet mellem mennesker? De diakonale ngo’er har en stor viden om mennesker på kanten og er vant til at samarbejde med kommuner, andre civilsamfundsorganisationer og sogne.
VI VIL MEGET GERNE i tættere dialog
om, hvordan vi sammen kan inkludere
den del af befolkningen, som er underrepræsenteret i folkekirken i dag.
Det kræver vilje og mod at nå ud til
de mennesker, der står udsat i vores
samfund. Det kalder på nye tilgange og
samarbejdsformer mellem sogne og
provstier og de folkekirkelige organisationer.
Tiden kalder om noget på nye modeller for samarbejde og mødesteder, og vi
skal kende vores besøgstid. Folkekirken
kan i højere grad blive en samlende faktor og katalysator for fællesskaber på
tværs af skel.
For kirken har så meget at byde på i et
samfund, hvor vi i stigende grad har
tendens til at omgive os med mennesker, som ligner os selv. Men en folkekirke, der også i praksis rækker ud til mennesker på kanten, kommer ikke af sig
J
selv. Her må vi stå og gå sammen.

