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Kirken og de ældre
Det er et underligt punkt man når, når de biologiske og kulturelle erobringer
har fundet sted. Man har lært at gå, tale, tage tøj af og på, man går i skole,
tager en uddannelse, arbejder, måske gifter man sig og får nogle unger. Næste
store udviklingstrin er børnebørn. Naturligvis sker der en masse undervejs,
men der er en ret klar struktur – en livskurve, der ligesom knækker omkring
de 50. Den første del af livet er op ad bakke, masser af indsatskrævende erobringer; så går det pludselig ned ad bakke, og der er ikke rigtigt nogle særlige
opgaver forbundet med alderdommen.
…
De store opgavers tid er ovre, resten er små hop på stedet. Det er det vestlige
industrisamfunds traditionelle fortælling om menneskelivet, og hvis det går
godt, er der rødvin og golf for enden af regnbuen. Otium. Kiste. Bum.
…
Hinduen, derimod, kan se frem til den største og sværeste af alle opgaver: afvikling af sin bundethed til verden, tilegnelse af visdom, opgåen i Gud. Det
kan man mene meget om, og for den folkekirkekristne er det en noget fremmed
tanke. Men pointen er, at alderdommen ikke blæser i vinden; den er en afgørende livsfase, fuld af mening og arbejde. Og den er respekteret. “Ældrebyrde”
er ikke en regnedrengsbetegnelse – det er en, man tager på sig. Hinduens opgave er ikke den kristnes, men de gamle kristne kan måske vise os, hvordan
man går i påskesko, når man bliver gammel. For alderdommen er sågu ikke
for børn.
Ordene er skrevet af Henrik Winther Nielsen, sognepræst i Frederiksborg
Slotssogn, og er at læse på bagsiden af det grundtvigske tidsskrift Dansk Kirketidende (Nr. 5, 2014) under overskriften “Ældrebyrde”.
Hermed er bolden givet op til dette nummer af Kritisk forum for praktisk
teologi om kirken og de ældre.
For vel kan vores vestlige kultur og måske endda Den Danske Folkekirke
bedst beskrives som ungdommens, handlekraftens og udviklingens sted,
1
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mens alderdommen, eftertænksomheden og afviklingen i nogen grad stilles
uden for betragtning. Men der er dog også hos os andet og mere at sige om
sammenhængen mellem alderdommen og de ældre og teologi og kirke, end
at vi langsomt har bevæget os fra udtryk som “ældsteråd” til “ældrebyrde”.
Måske er der særlige, kirkelige opgaver og teologiske indsigter forbundet med at være ældre, og måske er de ganske godt beskrevet med Henrik
Winther Nielsens ord: “... men de gamle kristne kan måske vise os, hvordan
man går i påskesko, når man bliver gammel”.
I nummerets første artikel forfølger Karin Friis Plum alderdommen som
bibelsk motiv og konstaterer, at den også her kan opleves både som en forbandelse og velsignelse. Artiklen slutter med at påpege Det Nye Testamentes
og den efterfølgende kristendoms særlige paradoks i forhold til alder: Nemlig
at Gud i inkarnationen bliver en del af tiden og dermed “får alder”, mens
mennesker i alle aldre i samme bevægelse får evigt liv.
Herefter stiller Niels Thomsen i en meget personlig artikel spørgsmålet om
alder og teologisk indsigt til sig selv. Han konstaterer, at der er én bestemt
form for teologi, der har trængt sig på med alderen. Nemlig den teologi, der
ikke er lære, men er liv, og hermed finder han sig selv i godt selskab med
nogle af de (andre) gamle teologer, der har lagt trædesten til netop en sådan
teologi.
Johannes Nissen spørger mere alment til alderdommens teologi og lægger vægt på, at forskellige livsvilkår og ressourcer medfører, at forskellige
teologiske temaer trænger sig på; ligesom man kan forfølge disse temaer på
forskellige måder. Alderdommens spiritualitet er ofte kendetegnet ved ro, tid
og eftertænksomhed. I artiklen lægges der vægt på, hvilke forskellige menneskessyn der er på færde i samfund og kirke, og med det sidste åbnes for
nummerets anden hoveddel, som beskæftiger sig med den konkrete folkekirkelige hverdag med ældre.
Her tager Anita Hansen Engdal over med en artikel om den aktuelle pastorale og kirkelige opgave omkring ældre. Hun indleder med at påvise, hvordan kirke med og for ældre hører til de meget påtrængende fokusområder.
Der bliver flere ældre og dermed flere pårørende til ældre, og begge parter
får stadigt mere forskelligartede vilkår og udfordringer. Der bliver derfor i
stigende grad brug for koordinering på diverse niveauer i folkekirken og for
pastoral ekspertise f.eks. inden for demensområdet.
2
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Jeppe Carsce Nissen, som er præst på Sølund, tager os derefter med på besøg på plejehjemmet. Artiklen har form af new journalism, hvor vi bevæger os rundt på plejehjemmet og oplever samtaler med konkrete beboere og
personale, afbrudt af plejehjemspræstens iagttagelser og reflektioner over sit
arbejde og de ældres hverdag.
Nummeret slutter af i den sognekirkelige virkelighed, hvor Ulla Morre
Bidstrup overvejer, hvorfor det lokale arbejde med at give folk måske nye
og livsnære anledninger til at komme til gudstjeneste ofte tager sit udgangspunkt i de unge og sjældent i de ældre. Herefter spørges der til, hvad der
kunne give også de knapt så kirkevante ældre lyst til at gå i kirke. Og hermed
sluttes ringen i forhold til de indledende artiklers fokus på, hvilke teologiske
temaer livet som ældre rejser. Samtidig sluttes ringen i forhold til Henrik
Winther Nielsens ord: “… pointen er, at alderdommen ikke blæser i vinden;
den er en afgørende livsfase, fuld af mening og arbejde”.
Ulla Morre Bidstrup
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“En tid til at fødes, en tid til at dø,” skriver Prædikeren, og derimellem befinder levealderen af forskellig længde sig. Den bestemmer Gud, og i store dele
af Det Gamle Testamente er livslængden proportional med retfærdigheden.
Idealet er at dø gammel og mæt af dage – men helst uden for mange skavanker. Man vil, som mange nulevende, gerne blive gammel uden at være det.
Synet på alderdommen som en velsignelse må nødvendigvis give konfrontationer mellem gamle og unge i spørgsmål om autoritet og visdom, hvilket
kommer til udtryk i bibelske leveregler og historiefortællinger. I Det Nye
Testamente er den jordiske levealder i gudsrigets perspektiv af underordnet
karakter, men da Gud ved inkarnationen gik ind i tiden, påtog han sig også
en livslængde. Jesu alder har været omdiskuteret, men sandsynligvis hørte
alderdommens forbandelser ikke til hans lidelser. For os andre er “den store
Gaade at leve i Evigheden og dog høre Stueuhret slaae.”
Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.
Luk 2,29-32
Dette digt lader Lukas Simeon sige ved mødet med den nyfødte Jesus. Kunstneren Karl Thylmann har smukt skildret det som et møde mellem den/det
gamle og den/det nye. Den gamle mand og barnet. Den gamle pagt og den
nye pagt.
Faktisk står der hos Lukas ikke noget om Simeons alder, men ud fra paralleliseringen med såvel Jakob, 1 Mos 29,30, som Anna, Luk 2,36-37, gætter
4
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Thylmann som de fleste andre
fortolkere på, at han var gammel eller “ældre”. Så gammel,
at det var tid til at dø.
Ældre end hvad og hvem?
Ældre end Maria og Josef, ældre end Jesus. Alder er noget
relativt.
Det er vel også, hvad vi forsøger at beskrive, når vi betegner vore gamle som ældre.
De/vi er ældre end de yngre,
der taler om os, og alderdomsgrænsen rykker sig, så
vi er ældre, indtil vi bliver 90
år og gamle. Det, som tidligere hed “De gamles hjem”, er
blevet til “ældreboliger”. De
gamle boede på et hjem, de
ældre placeres i en bolig. (Her
er det så, jeg plejer at fortælle
om min farmor, der bestyrede et alderdomshjem, hvor hun boede sammen med farfar, og hvor de delte
alt med de gamle. Jeg har selv holdt jul der som barn).
Simeons velsignelse handler ikke blot om barnet, men er indvarslingen af
en ny tid, der afløser den gamle. Selv om forældrene følger Moseloven, er alle
folk nu omfattet af frelsen. “Nu” er grænsen mellem gammel og nyt, tidens
fylde. Når Jesus senere, da han er blevet ældre, ifølge Matthæus siger “I har
hørt der er sagt til de gamle”, mener han ikke nødvendigvis ældre generationer, men de, som levede og lever under den gamle pagt.
Alderen som udmåling af livstid tog sin begyndelse i tidernes ungdom.
“Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp” udtaler Eva ved Kains fødsel.
Hun har, som hendes navn betyder, givet liv, men ved Guds hjælp. Alt liv
er ifølge Det Gamle Testamente givet af Gud, hans livsånde er blæst i det,
og han bærer menneskene alle deres dage. “Lige fra fødslen blev I løftet op,
5
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I blev båret fra moders liv. Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver
grå, bærer jeg på jer, Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og
bringe jer i sikkerhed” (Es 46,3-4). Profeten kalkulerer med en livslængde,
som rummer alderdom og grå hår.
Inden for denne gudgivne horisont er der mange udsagn om alder i Bibelen: Om ungdomskraft og alderdomssvækkelse, om ungdommens ubesindighed og alderdommens autoritet, om livslængdens velsignelser og forbandelser. Det er påfaldende, hvor mange bibelske udtryk om levealder der har
vundet indpas i det danske dagligsprog.

Mytiske og sagnagtige levealdre – gammel som Metusalem
“Da Metusalem havde levet 187 år, fik han Lemek. Efter at Metusalem havde
fået Lemek, levede han i 782 år og fik sønner og døtre. Metusalem levede i alt
969 år, så døde han” (1 Mos 5,25-27).
At alder er noget relativt, fremgår klart af Første Mosebog. I Edens have
stod Livets træ, som Adam og Eva kunne spise af, indtil de kom for skade at
række ud efter frugten fra kundskabens træ.
Kundskaben, de fik del i, var blandt andet den seksuelle viden – “de opdagede, at de var nøgne” – som satte dem i stand til at forplante sig. Syndefaldsberetningen er – ved siden af så meget andet – forklaringen på, hvorfor det
evige liv i paradishaven måtte høre op. Man kan ikke leve evigt og samtidig
få børn, det ville medføre en voldsom overbefolkning.
Uden for paradishaven begynder frugtbarheden i denne fortolkning,
hvorimod den i kapitel 1’s skabelsesberetning er en del af skaberværket: “bliv
frugtbare og mangfoldige”. Slægt skal følge slægters gang, og den genealogiske tænkemåde er så gennemgribende , at himlens og jordens skabelse ses
som en genealogi, toledot.
Hvor længe var Adam i Paradis, spørger vi retorisk, og forventer intet svar,
for i evigheden er der netop ingen tid og ingen alder.
Livet med Gud i Paradis var evigt, muligheden var der i hvert fald, 1 Mos
3,22, men jo længere mennesket fjerner sig fra Gud, des kortere bliver levealderen. Dog havde de første generationer en bemærkelsesværdigt høj levealder, primært for at få den kunstfærdige litterære kronologi til at stemme.
6
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Urhistorien deles i to epoker på hver ti generationer – fra skabelsen til
syndfloden og fra syndfloden til Tera, Abrahams far. Patriarkerne fra Abraham til Josef udgør endnu et tidsafsnit med en høj levealder, som skal afspejle
deres velsignelse. Kronologien efter patriarkernes tid udmåles i geografiske
tidsafsnit og embedsperioder, ikke i livsaldre.
Der er flere forklaringer på de mytiske, høje levealdre: Måske regnes der
med anderledes “år”, måske strækkes tiden ud, for at kronologien skal passe
med generationerne, eller der findes en forestilling om en gylden tid, som
gradvis nedskrives i takt med menneskehedens religiøse forfald. Det spiller
sandsynligvis en rolle, at forfatterne til Mosebøgerne havde hentet litterær
og teologisk inspiration i de babylonske kongerækker. Kongerne var gudbilledlige og levede adskillige tusinder af år, i Det Gamle Testamente lever intet
menneskeligt dog længere end tusind år.
En alternativ myte, som er placeret som indledning til flod-historien, fortæller om den nødvendige grænse for menneskets levealder. Gudssønnerne
parrede sig med de smukke menneskedøtre og fik børn med dem. De var
kæmperne, som levede i de ældgamle dage. Den uheldige blanding af gudssønner og menneskedøtre, himmelsk og jordisk, fik Herren til at sætte en
grænse for levealderen: “Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for
evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år” (1 Mos 6,3).
Det er en noget højere grænse end de 70-80 år, vi stilles i udsigt i Sl 90,10
– et tal, som i forvejen synes urealistisk højt i forhold til den formodede levealder på de bibelske forfatteres tid.
Grænsen forhindrer dog ikke Noa i at blive 950 år, og også hans umiddelbare efterkommere lever længe. Først Josef når ned under grænsen med sine
110 år, 1 Mos 50,26, mens Moses er modellen på 120 år, 5 Mos 34,7.

Alderdommens velsignelse
Han (den retfærdige) er som et træ,
der er plantet ved bækken;
det bærer frugt til rette tid
og dets blade visner ikke.
7
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Alt hvad han gør, lykkes for ham.
Sådan går det ikke de ugudelige;
de er som avner,
Der blæses bort af vinden.
Sl 1.3-4
I store dele af visdomslitteraturen ses det gode lange liv som en belønning for
den retfærdiges trofasthed. Den, der søger tilflugt til Herren, bliver mættet
med et langt liv og skal se sin frelse, Sl 91,16. Ja, de retfærdige er så velsignede, at de selv i deres høje alder bærer frugt og er friske og grønne i forkyndelsen af Guds retfærdighed, Sl 92,15-16. De ugudelige er derimod unyttige,
så de lever ikke længe.
Visdomslitteraturen hører til den ældste litteratur i Det Gamle Testamente og har mange paralleller i egyptisk og nærorientalsk litteratur, når det
handler om at præcisere, at det går menneskene efter fortjeneste. Specielt er
det dog for den gammeltestamentlige retfærdighed, at den er knyttet til overholdelse af Loven, Sl 1. Skulle det imidlertid se ud som om retfærdigheden
ikke sker fyldest, skal konsekvenserne nok vise sig før eller siden. Ellers kan
man jo trøste sig med, at alt er tomhed og jagen efter vind.
Forestillingen om alderdom som en velsignelse faldt ganske i Grundtvigs
smag, da han gendigtede Sl 92 i Giv mig Gud en salmetunge sammen med 4
andre genfødte Davids salmer. Den gamles kræfter bevares ikke blot, men de
tager til i styrke “men i alderdommens dage herlig kræfterne tiltage hos din
gode ven”. Og endnu mere vel på den gamle digters egne gamle dage. Han
er virkelig på toppen! I 1868 udskifter Grundtvig det gammeltestamentlige
billede i sidste vers med det hjemligt nordiske stormomsuste drivhusbillede,
som nok er Grundtvigs eget syn på sin alderdom:
Se! Fra dine drivehuse
i det fri, hvor storme suse,
poder plantes ud!
Og når de som sne er hvide,
finest frugt om vintertide
bære de for Gud.

8
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I salmebogen 1953 og 2002 har man valgt at tilføje det oprindelige slutvers
som det sidste. Nu har vi så hele to vers om alderdommens velsignelser og
fortjenester!
Det er altså ikke så slemt at blive gammel. Idealet er at dø gammel og mæt
af dage. Sådan dør Job 140 år efter sin krise, måske som et ekko af patriarkerne Abraham og Isak, der ligeledes døde mætte af dage som henholdsvis
175 og 180 – årige. Også David døde i en høj alder, mæt af dage, rigdom og
ære, 1 Krøn 29,28. Gammel og mæt af dage var han dog allerede blevet længe
forinden, 1 Krøn 23,1.
At tage sig selv af dage (og dermed flytte sig ud af tiden og dens dage) er
formodentlig uhørt for en bibelsk tankegang, selv om selvmord først bliver
en dødssynd i den katolske kirke. Såvel Saul som Judas er i forvejen belastede
med foragt, og de tager ikke livet af sig for at undgå sygdom og aldersvækkelse. De dør i fortvivlelse over forspildt liv og gerning, ikke ved udsigten til
afmægtighed og lidelser, som i vore dage frister nogle til at afkorte livet ved
egen eller andres hjælp.

… og forbandelse
Selv om alderens gebrækkeligheder ikke direkte betragtes som Guds forbandelse, anses de dog for trælse og belastende.
Det pointeres, at hverken Abraham eller Moses havde aldersproblemer,
men hos Isak er alderen forbundet med svagsyn, hvilket som bekendt fik til
følge, at der blev vendt op og ned på den ældste og yngste søns arveret, og selv
om Moses’ syn og livskraft er intakt, indrømmer han dog selv, at han “ikke
kan færdes som før”, 5 Mos 31, 2.
Blomstre som en rosengård, Esajas-profetien i kapitel 35, behøver ikke at
handle om alderstegn og svækkelse, men det er dog nærliggende at se forjættelserne til blinde, døve og halte som et løfte om ophævelse af alderdommens
skavanker i Guds rige.
Øjnene er tilsyneladende specielt ofre for alderens svækkelser. Det er formodentlig også dem, der tales om i Prædikerens smukke digt (Præd 12,1-7),
om alderdom og død, når det “mørkner for dem, der kigger ud ad vinduerne”.

9
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Bag digtets metaforer gemmer sig formodentlig diagnoser som Parkinsons, knogleskørhed, paradentose, grøn og grå stær, døvhed, pigmenttab,
søvnløshed. Men smukkere end dette kan alderdommen og døden ikke beskrives:
Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage
kommer, og de år oprinder, om hvilke du siger: “Dem kan
jeg ikke lide!” før solen, lyset, månen og stjernerne formørkes, og skyerne kommer igen efter regnen.
Den dag, da husets vogtere ryster,
da de stærke mænd bliver krumbøjede,
da kvinderne ved kværnen må standse, fordi de er for få,
da det mørkner for dem, der kigger ud ad vinduerne,
da dørene til gaden lukkes,
lyden fra kværnen dør hen,
og man vågner, når fuglene kvidrer,
alle sangens døtre bliver stille;
man ængstes for bakkerne
og for farerne på vejen;
da mandeltræet blomstrer,
græshoppen slæber sig afsted,
og kapersfrugten brister,
da mennesket går til sin evige bolig,
og sørgetoget går gennem gaderne;
før sølvsnoren brister
og guldskålen revner,
før krukken knuses ved kilden
og hjulet bryder sammen og falder i brønden,
før støvet vender tilbage til jorden, hvor det var,
og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den.
(Præd 12,1-7)
Om vor tids skrækvision af alderdommen, Alzheimers og demens, også
gemmer sig i denne og andre beskrivelser, er uvist. Ingen bibelske skikkelser
beskrives direkte med svigtende åndsevner, men måske kan Joh 21,18, hvor
10
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det til Peter bliver sagt, at han som gammel skal “bindes op om” og føres
hen, hvor han ikke vil, tolkes som en demensdystopi ved siden af martyriet.

Fertilitet og potens
Der er ingen hængebryster, åreknuder, strækmærker, inkontinens og nedfaldne livmødre i opremsningerne af alderens genvordigheder i de forrige
citater. Det er mænds erfaringer, der skrives om – til mænd. Kvinders alder
kommer kun på tale i spørgsmål om den fertilitet, som i høj grad også er et
anliggende for familieoverhovedet og hans slægts videreførelse. Således må
Saras alder nævnes i forbindelse med Guds løfter: “Mon Sara, som er 90 år,
kan få børn”? 1 Mos 17, 17 – benægtelsen er underforstået, for “Sara havde
det ikke længere på kvinders vis”, hun var forbi klimakteriet. Interessant
er det, at Sara selv kobler fertiliteten sammen med at føle begær, så det er
ikke blot vor tids fordom, at seksuel lyst betragtes som fraværende hos ældre
mennesker.
Selvom både Abraham og Sara også tvivler på den hundredårige mands
avlekraft, er det på Saras krop, miraklet sker, da “intet er umuligt for Herren”.
Ellers bliver mange bibelske mænd fædre i en høj alder. Den “livskraft”,
der tales om i forbindelse med Moses, er formodentlig også hans potens, 5
Mos 34,7.
Rigmanden Barzillaj, som bistår David, er firs år og kalder det selv for en
høj alder. Han forventer snart at dø, og de ulemper, der følger med alderen,
er for ham forbundet med fravær af nydelse, herunder seksualiteten: kundskaben om godt og ondt:
”Jeg er nu firs år, jeg kender ikke længere forskel på godt og ondt; jeg kan
ikke smage, hvad jeg spiser og drikker, og jeg kan ikke længere høre sangere og sangerinder”, 2 Sam 19,36. Barzillaj har derfor ingen fornøjelse af at
komme til hoffet i Jerusalem og bliver derfor hjemme.
Når David højt oppe i årene ikke kan få varmen, har det sandsynligvis
også en seksuel undertone, da midlet til at varme ham bliver at lægge en
jomfru i hans favn. Den smukkeste pige i Israel, Abishag, som bliver bragt til
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kongen, kan nok pleje og passe ham, men David har ikke samleje med hende,
får vi at vide, så helt varm bliver han vel ikke, 1 Kong 1,1-4.
Elisabeth, hvis historie er et ekko af Saras, er dobbelt forhindret i at få
børn. Dels er hun ufrugtbar, sådan som det fortælles om andre af den gamle
pagts kvinder, at Gud havde “lukket deres moderliv”, 1 Sam 1,5, dels er både
hun og Zakarias højt oppe i årene. Zakarias omtaler også sig selv som gammel i forbindelse med parrets barnløshed, Luk 1,18.
Guds under er så meget desto større, lige så stort som at en jomfru kan
blive med barn, derfor er Elisabeth og Maria komplementære figurer i den
store fortælling om Guds underfuldhed.
Man kunne få den tanke, at også jomfrufødslen er et dobbelt under: Maria
har endnu ikke nået puberteten og har heller ikke haft seksuelt samkvem.
Nok er livets og slægternes gang indkodet i skabelsesordenen, men Gud
tager sig også indimellem den frihed at vende op og ned på samme orden.
Derfor bliver den gamle kone og jomfruen gravide, derfor bliver lillebroderen salvet til konge, 1 Sam 16,13, derfor får den yngste tvilling førstefødselsretten, 1 Mos 27 og 38,27-30 – og derfor bliver et lille barn verdens frelser,
Luk 2,11-12 .

Autoritet og værdighed, dumhed og letsind
“Gråt hår er en prægtig krone, den findes på retfærdigheds vej” Ordspr 16,31,
og “unge mænds pryd er deres kraft, de gamles ære er det grå hår”, Ordspr
20,29.
Så er generationskløftens bane kridtet op med fromhed og muskler på hver
sin side. Vi hepper på hvert vores hold, alt efter alder.
Når retfærdigheden er proportional med leveårene, kan det være anbefalelsesværdigt at lytte til de ældre. De ældsteråd, der tales om i Det Gamle
Testamente, den forsamling, der sidder i byporten og giver gode råd og juridisk bistand, består af mænd med skæg, “zaken”. Nogle grønskollinger er de
altså ikke, selv om skægget ikke nødvendigvis er forbundet med alderdom.
Presbyterne i Det Nye Testamente, som er forløbere for de kristne præster,
oversættes også med ‘ældste’. Der er måske en forskel på at være ‘ældst’ i sin
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menighed eller ‘pastor’ for den, selv om vi på dansk bruger betegnelserne i
flæng.
Ordsprogenes Bog er en tale fra den gamle til den unge, men når respekten
for de ældre indprentes så ihærdigt skriftet igennem, f.eks. 23,22, kunne man
få den tanke, at den ikke er så selvfølgelig endda. Måske er der også en meget
praktisk og kontant omsorg forbundet med at “ære”, Ordspr 30,17. Det fjerde
bud kan handle om praktisk ældrepleje, både i Det Gamle Testamente og i
Ef 6,1-2.
Bedst er det vel at være i midten som midaldrende? Job tænker med vemod
tilbage på sine velmagtsdage, da de gamle rejste sig for ham, når han tog
sæde i porten, og de unge mænd trak sig tilbage. Men nu ler de yngre ad ham,
30,1, for hans skæbne har jo udstillet hans mangel på retfærdighed.
Den unge Elihu holder sig længe tilbage for at kommentere situationen,
mens de tre andre ældre venner forsøger at tale Job til rette, men så kan han
da ikke vente længere og må konstatere, at visdom ikke er afhængig af alder:
“Det er den Ånd, som er i mennesket, den Almægtiges ånde, der giver dem
indsigt, det er ikke, fordi de er til års, at de er vise, det er ikke, fordi de er
gamle, at de ved, hvad ret er” (Job 32,8-9) og så taler han, som ånden driver
ham til det, uden respekt for Jobs alder.
Elihu er en undtagelse, for når de gamle er vise, må de unge være dumme.
De er nemme at lokke og forføre, Ordspr 7,7.
Det er ikke kun visdomslitteraturen, som opstiller en modsætning mellem de gamle og de unge. Også den historiske litteratur kender eksempler på
ungdommens usikkerhed og letsind.
I fortællingen om Gideon, Dom 8,20, tør Jeter ikke trække sværdet mod
fjenden, fordi han kun er en dreng. Det skal der en moden mands værd og
styrke til i skikkelse af Gideon selv.
Både profeten Jeremias og kong Salomo tvivler på deres evner, fordi de er
unge, men Gud indgiver dem den fornødne kraft og myndighed. Dog ikke
ud over den vise Salomos egen livslængde. Efter hans lange liv er det ungdommen, som får skylden for hans riges smuldren. Hans søn Rehabeam vil
ikke lytte til de gamles råd om forsigtig mildhed, men foretrækker de unge
venners råd om hårdhed mod oprørerne, hvilket får rigets deling som konsekvens, 1 Kong 12. Også her aner man ældre mænd som ophav til historiefortællingen. De unge får ikke meget at skulle have sagt til deres forsvar.
13

Kritisk forum_136_Indhold.indb 13

06-06-2014 10:24:28

Karin Friis Plum

Guds alder
Langt de fleste af de her nævnte referencer er fra Det Gamle Testamente,
udtalt med en dennesidig horisont for øje. Dertil og ikke længere. I den nytestamentlige sammenhæng er det “gamle menneske” korsfæstet med Kristus,
Rom 6,6, og i lyset af nærforventningen om gudsrigets komme er spekulationer over levealder, børn, ægteskab og andre timelige sager ikke væsentlige.
Men også gudsbilledet har bevæget sig væk fra Danielsbogens “Gamle af
dage”. Ved siden af den evige skabergud og hans evige Ord, Johannes 1, betyder inkarnationen, at Gud går ind i timeligheden og får en alder. Han er det
lille barn i krybben, han er drengen på tolv år i templet, og han er den unge
mand, der dør i en alder af ? Ja hvilken? Det er spørgsmålet.
Markus og Matthæus siger intet om det, men Lukas fortæller, at Jesus begyndte sit virke i en alder af tredive år. Når vi sammenstiller den oplysning
med vores usikre viden om Herodes og Johannes Døberen, er der nogenlunde konsensus om, at Jesus dør i år 33, plus minus et par år.
Men hvorfor nævner Lukas Jesu alder, hvad enten den er korrekt eller ej?
Måske fordi den svarer til en generation og skal præcisere, at Jesus er voksen,
men heller ikke for voksen.
Den fokusering, der i evangelierne er på faderbilledet, placerer Jesus i en
generationssammenhæng: Faderen er nødvendigvis ældre både som Jesu og
vores fader, hvor gamle vi end bliver, og faderskikkelsen får også nye aspekter i form af mildhed og barmhjertighed. I Johannesevangeliet tager Jesus sin
genealogiske position på sig ved at indsætte Johannes som Marias søn: han
skal nu tage sig af ældreomsorgen, 19,27.
Jesusskikkelsen er i det hele taget anderledes voksen i Johannesevangeliet,
og hans alder er oven i købet anderledes opfattet end hos Lukas. I diskussionen om Abraham indvender jøderne, at Jesus endnu ikke er 50 år, Johs 8,57.
Det kan efter gængs sprogbrug betyde, at han er i 40erne, altså på vej mod de
50, en alder, som efter jødisk opfattelse giver autoritet.
Den tolkning får støtte af Irenæus i Adversus Haereses II, 22. Irenæus mener, at Jesu virke strækker sig over flere år end tre. Hvis Jesus var død i en
alder af omkring 30 år, havde han ikke nået en mesters alder og havde derfor ikke kunnet opnå den fornødne autoritet i forhold til modne og gamle
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mennesker. Jesus burde have gennemlevet alle aldre for at kunne være en
troværdig lærer.
Det er naturligvis sådan en intertestamentarisk og intern kristen konflikt,
som elskes af religionskritikere, der vil bruge den til at afvise alle historiske
vidnesbyrd og dermed også kristendommen helt og aldeles. På deres sider
på nettet kan man se billeder af Jesus hængende på korset som ‘fyrre, fed og
færdig’.
Ja, vi har måske en opgave for Ældresagen: Guds søn har ikke været fuldt
menneske, hvis han ikke har gennemlevet alderdommens svie, smerte, gener
og hån, så lad os få et nyt, aldersmærket Kristusbillede til brug for foredrag
og prædikener blandt ældre og gamle?
Indtil da har vi rigeligt med aldersmotiver fra bibelsk tid. Også dengang
ville man gerne blive gammel, men helst ikke være det, også dengang var der
konflikter mellem unge og ældre angående råd og dåd. Pastoralt kan vi tage
citat-skuffen med os som bonmot’er til fødselsdage, begravelser, jubilæer og
som skyts ved præsteansættelser. Der er i den forstand intet nyt under solen.
Tilbage er “den store Gaade at leve i Evigheden og dog høre Stueuhret slaa”
(Søren Kierkegaard, SKS 3, 137).

Karin Friis Plum, sognepræst.
E-mail: kfp@km.dk
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Alder som teologisk
forudsætning
Niels Thomsen

Teologi er mange ting. Efterhånden, som man bliver ældre, er der én form for
teologi, der trænger sig på. Nemlig den teologi, der ikke kan tænkes uafhængigt af troen. For med alderen som forudsætning bliver det klart, at kristendom ikke er en lære, men er som mad og drikke, man lever af. Heraf følger en
nyopdagelse af slægtskabet med nogle af de (andre) “gamle” – såsom Paulus,
Johannes og Grundtvig.

Forbemærkninger
Redaktørerne har bedt mig skrive om alder som teologisk forudsætning. Der
må nogle forbemærkninger til.
For det første:
Det, jeg har at sige til emnet, er personligt. Jeg prætenderer ikke, at det skal
være almengyldigt. Hvordan andre har det med alderdom, tro og teologi,
skal jeg ikke gøre mig klog på. Derfor har jeg også givet mig lov til at skrive
mere personligt, end jeg er vant til.
For det andet:
Ordet teologisk kan bruges i mindst tre betydninger. Den ene er den, der
har erobret herredømmet ved de teologiske uddannelsessteder ved universiteterne i København og Aarhus. Her forstås teologi som den måde, man
videnskabeligt omgås spørgsmål om Gud og om kristendom. Det er her et
absolut krav, at man holder sig inden for de rammer, universiteterne fordrer
16
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overholdt vedrørende videnskabeligt arbejde. Det er svært at se nogen forskel
mellem religionsvidenskab og teologi, når man siger teologisk på den måde.
Det er måske ikke tilfældigt, at teologi som selvstændigt fakultet er blevet
nedlagt ved Århus Universitet. I hvert fald: Høj alder er ikke en forudsætning for at kunne komme langt inden for den art teologi. Mange universitetsteologer skriver deres bedste værker, før de er 40. – Det er ikke i den
betydning, jeg kan tale om alder som teologisk forudsætning.
Den anden måde at tale om teologi på er den, der var udgangspunkt for de
fleste af vore teologiske lærere i min studietid for et halvt århundrede siden.
Der hed det, at man drev teologi, fordi der skulle prædikes på søndag. Hal
Koch sagde det energisk. Det betød ikke, at han var mindre indstillet på at
overholde de videnskabelige normer, end nutidens universitetsteologer er,
men han – og de andre – sagde det ikke så selvhøjtideligt, som man gør nu.
Hal Koch holdt kursus om historisk metode, og der lagde han historikernes lærebog i historisk metode til grund, men lærte os samtidig, at historisk
metode i grunden ikke var andet end sund fornuft sat en smule i system.
Forskellen mellem den måde at tale om teologi på og den nutidige universitetsvidenskabs er, at udgangspunkt og perspektiv er forskelligt, og at man
dengang ikke så værdineutralitet som et ideal. Vore lærere vidste godt, at
teologi var til for kirkens skyld.
Denne anden måde at tale om teologi på er nødvendig. Men heller ikke
med hensyn til den universitetsteologi, som ved, at grunden til at arbejde
teologisk er, at der skal prædikes på søndag, kan man sige, at høj alder er en
teologisk forudsætning.
Denne tredje måde at tale om teologi er i nutiden sjældent i forgrunden.
Til gengæld fylder den meget i kirkens ældre historie fra nytestamentlig tid
og frem. Her betyder teologi arbejdet med at tale sandt om Gud. Det handler
om Gud, og teologien kan her ikke tænkes uafhængigt af troen. Teologien
er værdiladet. Hvad man ønsker sig af teologien, er vis tale om Gud, udsprunget af troen. Det er i den betydning, jeg vil tale om alder som teologisk
forudsætning.
Paulus, der som altid er noget rabiat, siger det med kant: “For vel er ordet
om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det
Guds kraft– der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges
klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge,
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hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til
dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom,men
vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for
hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker
vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end
mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker” (1 Kor 1, 18-25).
Paulus har givet beskæftigelse til mange universitetsteologer og gør det
stadig, men hans tillid til den visdom, de kloge hoveder kan lægge frem, er
ikke stor.
Så til sagen: Alder som teologisk forudsætning

Paulus og Johannes
Det første, der falder mig ind, er igen Paulus, nu hans bemærkninger i 1 Kor
13,11-13:
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn,
tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg
det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi
se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg
kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver
da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.
Det er jeg med mine 76 år ved at kunne forstå. Det er så sandt, som han
skriver det, at den måde, jeg som barn talte, forstod og tænkte på, den første
enfoldighed, har jeg lagt bag mig, i almindelighed og i særdeleshed om Gud;
men sandt er det også, at jeg stadig klarere ser, at hvad jeg nu erkender, også
her i min høje voksenalder, er stykkevist og delt. Som voksen lagde jeg det
barnlige bag mig. Siden har jeg brugt megen energi på at lære at tale voksent
– også om Gud. Det har jeg brugt universitetsteologien til. Men det bliver
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mig stadig klarere, at jeg ikke er kommet i mål. Endnu ser vi i et spejl, siger
Paulus, og han glæder sig til engang at se klart. De spejle, Paulus havde at se
i, havde ikke den klarhed, nutidige spejle har, så hans billede her er ikke mere
så forståeligt, som det var på Paulus’ tid. For ham var spejlbilleder uklare,
og derfor er det, at spejlbilledet netop kommer til at vække hans længsel
efter engang at skulle se helt klart, ansigt til ansigt. Paulus forstår det som
en vækst. Selv om han som voksen har aflagt det barnlige, mangler han stadig klarheden. Den klarhed forventer han ikke skal komme af, at han bliver
mere lærd. Han sammenfatter sin længsel i forventningen om at nå frem
til den anden enkelhed, ikke barnets, men den enkelhed, der er tro, håb og
kærlighed.
I begyndelsen af det samme kap 13 har han formuleret det:
Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke
har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge,
men ikke har kærlighed, er jeg intet (1 Kor 13,1-2).
Alt det kloge, Paulus sigter til, det som mennesker, ja selv engle, kan udgrunde, alt det med at kende alle hemmeligheder og eje al kundskab, er det,
der hos den lærde farisæer Paulus svarer til, hvad man nu søger at nå gennem
den professionelle universitetsteologi. Det er ikke det, han længes efter. Hans
længsel er at bryde igennem al den lærdom og nå til den enkelhed, i hvilken
det største er kærligheden.
Som sagt: Jeg er kommet så langt, så jeg er ved at kunne forstå Paulus. Det
tror jeg har noget med alder at gøre.
Det næste, der falder mig ind, er en overlevering om evangelisten Johannes. Der fortælles, at da han var meget gammel og svag og ikke mere kunne
prædike eller fortælle sine unge venner om den tid, da han vandrede med
Jesus, lod han sig bære ind i menigheden i Efesus og havde kun dette ene at
sige: Børnlille, elsk hverandre.
Det er denne Johannes, der siden omtales som Teologen. Han har været
fisker på Genesaret sø, og han og hans bror Jakob blev kaldt Tordensønnerne.
Hvad meningen med det navn end har været, peger det ikke i retning af, at
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han skulle have været blandt de lærde. Men tilnavnet Teologen passer godt
til, at han i sin oldingealder kunne sammenfatte alt, hvad han havde at sige,
i dette: Børnlille, elsk hverandre. Han er nået igennem til den anden enfoldighed. Det er et stærkt udtryk for den tredje måde at tale om teologi på. Så
langt som Johannes er jeg endnu ikke nået.

Min egen vej
Måske kan det være oplysende, at jeg fortæller om, hvad der med tiden er
sket på min egen teologiske vej.
Efter gymnasiet vaklede jeg mellem, om jeg skulle læse klassisk filologi,
historie eller teologi. Jeg valgte teologi for at få det overstået. Jeg så i øjnene,
at hvis jeg begyndte på et af de to andre fag, ville jeg nok alligevel springe
til teologi for at få styr på det med Gud. Så var det bedst at få begyndt med
teologien, så jeg siden kunne springe til noget andet.
Jeg fik ikke styr på det med Gud i løbet af de første år. Derfor blev jeg ved
teologien, til jeg blev kandidat. Bagefter fik jeg mulighed for at læse mere
teologi i et par år i Rom og Paris. Så kom jeg hjem til det teologiske fakultet i
København. I alt holdt jeg fast ved teologi i universitetsregi i 13 år. Jeg havde
stadig ikke fået styr på det med Gud.
Så blev jeg præst i Ryslinge. Dér blev jeg nødt til at bruge af det, jeg havde
læst mig til. Det blev en læreproces på en anden måde. Jeg fik erfaringer med,
hvad der kunne bruges. Jeg sad en gang med en 15-årig pige, hvis far var ved
at dø. Jeg sagde, hvad jeg kunne sige. Hun lyttede til det alt sammen, men
brød af med at sige: “Det, du siger der, kan jeg godt bruge”. Det kom bag på
mig, med hvilken sikkerhed hun kunne udvælge det, hun kunne bruge af alt
det, jeg havde lært.
En anden gang, i den allerførste tid jeg var præst, besøgte jeg en mand,
hvis kone var død kort før jeg kom til menigheden. Han spurgte mig, om jeg
troede, han skulle se hende igen. Jeg sagde noget i retning af, at jeg troede
på, at vi fik den fremtid, Gud under os. Det var noget, jeg havde taget til
mig i slipstrømmen efter den lindhardtske debat om det evige liv. Manden
konkluderede hurtigt og klart, at så troede jeg altså heller ikke på det, og så
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passede alt det andet i kristendommen sikkert heller ikke. Der lærte jeg noget om, hvad der ikke kunne bruges af det, jeg havde med i bagagen. Da jeg
ikke mente, at manden havde ret i, at så passede alt det andet heller ikke, tog
jeg tøvende også talen om de dødes opstandelse til mig, selv om jeg dengang
ikke selv havde brug for den.
Jeg fik heller ikke i Ryslinge styr på det med Gud, men lærte noget om at
tage frem af mit forråd, nyt og gammelt, og prøve efter, hvad det kunne bruges til for mig selv personligt og mellem folk. Jeg var i Ryslinge, til jeg blev 46.
Så blev jeg forstander for Præstehøjskolen i Løgumkloster med ansvar for
efteruddannelse af andre præster. Den teologiske palet fik stadig flere farver.
Præsternes forskellighed, kirkeligt og personligt, udvidede horisonten for,
hvor forskelligartet man kunne tale om Gud, men også for, at trods meningsmæssige, “teologiske” om man vil, forskelle kunne præsterne næsten altid
tale sammen. Jeg havde engang et kursusforløb med præster fra Vesterbro,
hvor vi en dag gennemgik kursisternes indsendte begravelsestaler. Med hensyn til teologiske meninger var præsterne lige så forskellige, som præster er
flest, men deres begravelsestaler lignede hinanden i forbløffende grad. Jeg
tror, det skyldtes, at folk på Vesterbro ikke på forhånd kunne kende forskel
på missionsfolk, grundtvigianere, tidehvervske eller aktivister, men troede,
at en præst var en præst. I den situation gav det ikke mening for præsterne
ved kisten at spille på de kirkelige retningers signalord.
Vi havde stor glæde af at have lærere fra de teologiske fakulteter i København og Århus som gæstelærere. Men mange af dem gav udtryk for, at de
også havde stor glæde af at komme hos os. Præsterne tog fra på en anden
måde end studenterne. De lyttede efter, hvad de kunne bruge, og de brugte
deres dagligdag som præster til at forstå, hvad der var betydningsfuldt i den
lærdom, universitetslærerne havde med. Treenighedslæren kan være knirkende tørt stof og synes ligegyldigt når man på fakultetet i kirkehistorie skal
lære at sondre mellem homousianere, homoiusianere, homoier og anhomoier. Men når man har jule-, påske- og pinsesalmer i ørerne, bliver i det mindste en del af det vedkommende. Ligeledes får tankerne om forsoningen som
objektiv, subjektiv og klassisk forsoningslære mening, når man har brugt Hil
dig frelser og forsoner langfredag, og tankemønstrene bliver relevante for at
tale om forsoning i Sydafrika. Sådan blev der i Løgumkloster bygget broer
fra universitetsteologien til troens teologi. Alder alene gør det ikke, men den
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kristelige erfaring, som vokser med alderen, fører hen til en troens teologi.
Sådan kan man vokse i teologisk indsigt.

Alderen som relativering af teologien
Det første, der kommer ud af disse overvejelser om alder som teologisk forudsætning, er da, hvad der umiddelbart kan lyde negativt: Med alderen kan
man klare sig ganske godt uden universitetsteologien både i første og anden
udgave. I første udgave, den, der er vanskelig at skelne fra religionsvidenskab, kan man interessere sig for teologi, som man kan interessere sig for
film, litteratur, videnskabsteori mm., men i forhold til tro har den ikke noget
fortrin. Noget anderledes er det med den teologi, der godt ved, at den som
forudsætning har, at der skal prædikes på søndag. Men også den har mindre
betydning, når man ikke længere selv skal stå på stolen næste søndag.
Det er en erfaring, der passer sammen med, hvad jeg i mine tidlige år
som præst var forundret, endda lidt stødt over: At nogle af de meget faste
kirkegængere, især blandt de ældre, ikke interesserede sig særlig meget for
mine prædikener. De kom, fordi der var gudstjeneste. De holdt også mere
af de gamle salmer end af de ny, jeg gerne ville promovere. Jeg fandt dengang selv, og finder det også stadig, at det er vigtigt, at nogen tænker efter,
hvordan troen og bibelen forholder sig til nutidig tænkning og den almindelige livsforståelse. Men for en del af kirkegængerne var det ikke hovedsagen.
Salmerne, som de havde taget til sig fra barnsben, genhøret af de bibelske
historier, velsignelsen, og for en dels vedkommende altergangen – var vigtigere. Dertil hjemligheden i kirkerummet og den højtid, der var ved at være i
kirke. Måske også, at der blev talt anderledes. Jeg bestræbte mig på at holde
gudstjenesterne på under en time. Konfirmanderne værdsatte det, men en
af de ældre klagede: Når han nu var kommet i kirke, fandt han, det var lidt
fattigt med 50 minutter. Jeg tror nok, de hørte efter, hvad jeg sagde, men de
hørte på den måde, at de tog til sig, hvad de kunne bruge, og hvad de ikke
kunne bruge, lod de ligge.
Jeg forstår de ældre i Ryslinge bedre i dag, end jeg gjorde dengang. Det
er det samme, der med tiden har givet mig et narkotisk forhold til gudstjenesten. Jeg hører som regel godt efter prædikenen. Ofte bliver jeg, som det
22
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engang hed, opbygget. Sommetider melder naturligvis den pensionerede,
professionelle cirkushest sig i mig, så jeg diskuterer med mig selv, om jeg
er enig eller uenig med prædikanten, men også når jeg er uenig, glæder jeg
mig over at være i kirke. Bibelteksternes forskellighed, ofte også deres delvise
uforståelighed, kalder på min undren, og undren er ikke det ringeste i en
verden, der vil have forklaring på alting. Det samme gælder de gamle kollekter. Bare det at komme et sted, hvor der uden forbehold bliver sagt godhed, barmhjertighed, skyld, synd, tilgivelse, uden at det bliver oversat, giver
en dybde, som man ikke kender fra avislæsning og fjernsynsdebatter. Den
teologiske refleksion spiller en mindre rolle, end den gjorde, da jeg var ung.
Det minder mig om en mand, jeg engang lå på stue med på Tønder Sygehus. Han var stor og tung og rar; intellektuel var han ikke. Læger og sygeplejersker var moderne og gik meget op i at forklare os patienter alt om vores
sygdom. Lægen forklarede manden meget. Han hørte efter, og da lægen var
færdig med sin udredning, sagde han: “I behøver slet ikke at sige alt det til
mig, for jeg kan alligevel ikke forstå det.” Jeg tror nok, han håbede på at
kunne blive rask, men hvordan der så ud i maskinrummet, interesserede
ham ikke. Sådan med megen ny teologi.
At indse, at det for mange forholder sig sådan, burde kunne hjælpe prædikenen og prædikanten fri af den overanstrengelse, prædiken og prædikant
er udsat for, hvis man tror, at prædikenen skal bære hele gudstjenesten. Det
skal naturligvis ikke friste prædikanten til at sjuske med sin prædiken. Det
hører nu engang med til præstens opgave i dansk kirketradition at tage den
teologiske refleksion med. Men det kan være en stor trøst, når ens prædiken
ikke bliver så klar, som man kunne ønske sig.
Summa: Med alderen bliver vigtigheden af den lærde udgave af teologi
mindre. Som ung kunne man skifte livsanskuelse, som man skiftede habit,
prøve hvordan den sidder, og kassere den, hvis den strammer, eller hvis den
ikke er klædelig. Med tiden er ens livsforståelse blevet en del af en selv, og
man er mindre interesseret i at regne ud, hvor langt den holder. Graham
Greene skrev i sine erindringer En slags liv noget i retning af, at han nu, hvor
han nærmede sig grænsen, ikke mere gik så meget op i, hvad der kunne være
eller ikke kunne være på den anden side af døden, for nu fik han det jo snart
at vide. Det kan udvides til mange af de andre spørgsmål: Hvilken teologi,
der er rigtig, hvilken kirkeafdeling, der har ret, hvilke dogmer, man skal læg23
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ge vægt på – alt det bliver mindre væsentligt. Man kan fortsat massere hjernecellerne med spørgsmål af den art, men det bliver efterhånden vanskeligt
at forholde sig til dem med den lidenskab, man kunne mobilisere som yngre.

Troens teologi –
Jeg skriver hvert år et stykke til Brødremenighedens husandagtskalender.
Det gør også 364 andre, teologer og ikke-teologer. Det har været lærerigt
både selv at skrive og at læse, hvad de andre skriver. Man skal skrive til en
bestemt dag og får tilsendt de tekster, som modermenigheden i Herrnhut
har udvalgt. Det samlede omfang af andagtstykke, bibelvers og et salmevers
valgt af skribenten må ikke overskride 350 ord. Den eneste instruktion, vi
forfattere får, er, at andagtsstykkerne ikke må være polemiske, og at det vil
glæde redaktøren, hvis Jesu navn bliver nævnt.
Det er lærerigt for det første, fordi den meget begrænsede plads gør det
nødvendig, at afstå fra retorisk udsmykning, underfundigheder og iøjnefaldende originalitet. Man må gå lige til sagen og uden omsvøb skrive opbyggeligt. Opgaven er kortfattet at sige noget, som læseren kan tage med sig denne
dag. Det er lærerigt for det andet, fordi det viser sig, at mange teologiske
spidsfindigheder falder væk, når man ikke må være polemisk. Det ses klart,
når man læser rundt i alle de andres andagtsstykker. Når polemikken bliver
skåret bort, er det mere end vanskeligt at kende forskel på tekster fra missionsfolk, grundtvigianere og andet godtfolk. Det peger i retning af, at mange
af de teologiske forskelle, som vi ellers tillægger stor vægt, kun spiller en lille
rolle, når det drejer sig om, hvad vi har at sige, når det er vigtigt. Jeg værdsætter den slags opbyggelige stykker mere nu, end jeg gjorde i min ungdom.
Grundtvig bruger ofte udtrykket: Det er soleklart. Når man så går efter,
hvad det er, der er så soleklart, viser det sig tit, at det er noget, han har slidt
med i 15-20 år eller mere. Brugt sin teologiske lærdom, der var stor, til at arbejde sig ned i et spørgsmål. Men en dag er han kommet så langt, at han fuldt
overbevist kan sige om alt det, der også for ham har set indviklet ud, at det er
soleklart. Hans lærdom er ikke blevet brugt til at udtænke noget meget indviklet. Den er tværtimod blevet brugt til at kunne arbejde sig igennem alt det
filtrede og forvirrende netværk, som vore livsforhold er blevet viklet ind i, og
24
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han er dermed nået frem til en enkelhed, der ligner den gamle Johannes´, der
kunne samle det hele i Børnlille, elsk hverandre. Eller Paulus, der lægger det,
de kloge hoveder har udtænkt, til side, og finder frem til, at til sidst bliver
kun tro, håb og kærlighed tilbage – og størst af dem er kærligheden.
Den enkelhed kan man ikke begynde med. Slet ikke, hvis man skal være
præst. Hvis man tror at kunne begynde dér, kommer man for billigt igennem. Det er jo rigtigt, at mange ting i et menneskes liv er indviklede og
vanskelige. Sorg – hvis man tror at kunne springe sorgen over og i en fart
“komme videre med sit liv”, så går glæden til sammen med sorgen. Men med
erfaring og alder kan man lære at tage sorgen med sig og nærme sig den
anden enfoldighed. Den kan vokse med alderen. Ikke barnets enfoldighed,
men den gamles.
Den anden enfoldighed giver mange glæder. En af de store er glæden over
salmebogen. Hvis man samlede Sthen, Kingo, Brorson, Grundtvig, Ingemann, Åstrup og Hans Anker Jørgensen til et konvent og satte dem til at
diskutere teologi, ville de være rygende uenige. Men lykkeligvis har vi ikke
samlet dem til konvent, men i salmebogen. Der forenes de godt. Grundtvig
gendigter de danske salmedigtere, der var før ham, foruden de tyske, engelske, græske, latinske og hebraiske. Og i kirken synger vi dem alle sammen.
Det er et mangeartet forråd, men alderen hjælper til at kunne trække på dem
alle sammen. I stedet for at hæfte sig ved forskellene bliver man taknemmelig
for mangfoldigheden. Måske fordi man i sit eget liv har brugt dem forskelligt
i livets forskellige aldre. Brorson åbner for inderlighed, Luther for evangelisk klarhed, Grundtvig binder oldkirkens tro sammen med vore fugle og
de mange blomster, Ingemann lader os som gamle gennem barnets morgensange gense den første enfoldighed.
Med alderen får vi et stort forråd, som vi kan tage det frem af, som vi får
brug for. Sommetider også, når andre har brug for det. Alderen er en god
forudsætning for at finde frem til, hvad der kan bruges af den lærde teologi.
Med alderen forstår man også skridt for skridt, at kristendom ikke er en lære,
men er som mad og drikke, man lever af.

Niels Thomsen, privatpraktiserende teolog
E-mail: nthomsen112@gmail.com
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Med et øget fokus på forskellige livsaldres særlige vilkår opstår også spørgsmålet om en teologi, der tager sit udgangspunkt i de ældres livsvilkår – så
forskellige som disse er fra de ressourcestærke til ressourcesvage ældre. En
sådan teologi må forholde sig meget bevidst til konsekvenserne af forskellige
samfundsmæssige menneskesyn i forhold til kernen i den kristne antropologi.
Her bliver blandt andet forholdet mellem de tilsyneladende modsætninger,
vækst og tilbagegang, af afgørende betydning. Som ældre kan man desuden se
tilbage på et langt, levet liv, og det kan pege på særlige teologiske temaer –
f.eks. skyld og forsoning. Endelig er den ældres spiritualitet kendetegnet ved
ro, tid og – hvor mental svækkelse støder til - ofte et særligt behov for også
at inddrage sanserne.

Teologi og livsalder
Inden for teologien har der tidligere været en tendens til at tale generelt om
mennesket. Man havde ikke blik for at udvikle en teologi, som indgår i et
samspil med menneskets specifikke alder. Dette har til dels ændret sig i de
seneste årtier, hvor man er blevet bedre til at reflektere teologisk over barndommen og ungdommen. Til gengæld er teologiske refleksioner over alderdommen stadig en mangelvare. Mens der i disse år sættes fokus på alderdom,
teologi og spiritualitet i international sammenhæng,1 er det begrænset med
danske bidrag til en teologisk belysning af alderdommen.2
I forbindelse med kristendommens formidling i relation til børn og unge
er der dukket to nye begreber op: “børneteologi” og “ungdomsteologi”.3
F.eks. taler man om tre forskellige former for børneteologi: a) Teologi for
børn – hvor man viser sin egen trosoverbevisning som underviser og fortæl26
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ler børnene om de svar, man selv er kommet frem til. b) Teologi med børn
– hvor man hjælper dem med at finde gode spørgsmål og mulige svar. c)
Teologi ud fra børnenes ståsted (eller børnenes teologi) – hvor man lytter til
deres religiøse sprog og den måde, hvorpå de forstår åbenbaringen og Guds
nærvær i verden,
De tre former er ikke nødvendigvis alternativer, men kan i bedste fald
supplere hinanden. Alligevel må hovedvægten lægges på de to sidste former. Sagt på en anden måde: Børneteologi er ikke i første række en teologi
om børn eller for børn, men en teologi ud fra barnets perspektiv. På samme
måde kan “ungdomsteologi” inddeles i tre former. Noget tilsvarende må
gælde en teologi om alderdommen eller bedre en “ældre-teologi”. Opgaven
er nemlig ikke i første række at formulere en teologi for ældre eller om ældre, men snarere en teologi med ældre og ud fra ældres ståsted. Det er ikke
ensbetydende med, at den første form er uinteressant – der vil altid være et
behov for at formidle viden om den kristne tro til mennesker – men denne
formidling står i fare for at blive reduceret til en envejskommunikation, hvor
den anden part er passiv modtager af budskabet.
Teologi “med” ældre vil i højere grad have en dialogisk karakter. Her er der
tale om to parter, som taler sammen om livets eksistentielle spørgsmål.4 Den
tredje form, teologi “ud fra” ældres ståsted, betyder, at man lytter til, hvordan ældre mennesker oplever virkeligheden. Børneteologien kan igen tjene
som inspirationskilde: Teologi “ud fra” børnenes ståsted er at se verden med
barnets øjne. Hvis vi ser virkeligheden på den måde, lærer vi, at vi alle er betydningsfulde – uanset præstationer og dygtighed – at vi alle er elskede, sådan som vi er, og at vi er kaldede til at elske. I lighed hermed betyder teologi
“ud fra” ældres ståsted en beredvillighed til at se verden med de ældres øjne.
I det følgende vil jeg vise, hvordan denne tilgang kan være en udfordring
til kirke og teologi. Det sker bl.a. gennem inddragelse af perspektiver fra kirkens diakoni og ældreomsorg. Imidlertid skal vi først overveje definitioner
af begreberne “alderdom” og “ældre”.
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Hvad er alderdom?
Der findes forskellige måder at definere alderdom på. Svend Bjerg og Else
Munck peger på flere forhold. For det første er alderdom et socialt fænomen,
som tager sin begyndelse med retten til at få pension. Den sociale norm,
som ligger bag denne grænsedragning, har at gøre med et menneskes ydedygtighed og erhvervsduelig. I alderdomsforskningen regnes med to faser i
alderdommen. Den ene (den såkaldte tredje alder) begynder med pensionstidspunktet og varer, så længe man endnu er selvhjulpen. Den anden (den
fjerde alder) betegner slutfasen med radikal afhængighed af andre menneskers hjælp. Det er kendetegnende for de to faser, at hidtidige roller og status
efterhånden ændres eller bortfalder, f.eks. erhvervsmæssigt, økonomisk og
familiemæssigt. Resultatet er ofte en uproduktiv, passiv eksistens, en mangeleksistens med social deklassering.
For det andet kan alderdom også ses som både et biologisk og et psykologisk
fænomen. I biologisk henseende kan det være svært at skelne de fremadskridende, normale aldersforandringer fra sygdom. Den psykologiske aldring
drejer sig om ændringer i f.eks. individets tilpasningsevne, intellektuelle evner og følelsesmæssige reaktionsmåde. Det særlige ved alderdommen er, at
fremtiden for den gamle er af kortere varighed. “Fremtid” betyder for det
første noget kvantitativt: et kortere åremål at leve i, og for det andet noget
kvalitativt: livsmulighederne er begrænsede.
Det kan være svært at bedømme, om de svækkelser, som den ældre løber
ind i, har fysiske eller psykiske årsager. Det er også et særligt problem, at
den sociale alder ofte svarer dårligt til den biologiske/psykologiske alder, idet
den fysiske og psykiske ydeevne ofte langtfra er udtømt med pensioneringen
(Bjerg og Munck 1985, 146-148).5
Ældres vilkår er meget uensartede. En stor gruppe af ældre fungerer godt
og har store ressourcer tilovers. Således skildrer Ældresagens blad de moderne seniorer med et særdeles aktivt liv. De dyrker sport, rejser til fjerne
lande, deltager i kulturelle aktiviteter, går i teater og biograf, til kunstudstilling osv. Det er en trend i tiden at betragte alderdommen som “en ny tid
til selvrealisering”. Stadig udvikling og aktivitet er både et krav og et ønske
(Sundbøl 2007).
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Imidlertid er der også mange ældre, der befinder sig i situationer, som kalder på en social og diakonal indsats. En af disse situationer er ensomheden.
Det er her vigtigt at sondre mellem frivillig og ufrivillig ensomhed. Nogle
mennesker vælger at leve uden familie, og andre har behov for lange perioder i ensomhed. Men ufrivillig ensomhed er et af de største problemer
i vores samfund. Mod deres vilje bliver mennesker trængt op i et hjørne af
kontaktløshed og manglende fællesskab med andre. Det kan opleves i alle
aldersgrupperinger, men er særlig hyppigt blandt ældre. En anden situation,
der kalder på diakonal indsats, er demens, der er en af de hyppigste årsager
til plejebehov i alderdommen. Det er kendetegnende for sygdomsbilledet, at
der er tale om fremadskridende tab af evne til at huske og af kognitive funktioner (Hartmann og Hildemann 2005, 455-456).

Menneskesynet
De grundlæggende spørgsmål omkring alderdommen handler om menneskesyn og livskvalitet. Hvor går grænsen mellem menneskeligt og ikkemenneskeligt liv? Hænger den sociale nedvurdering af alderdom sammen
med en fornemmelse af, at grænsen overskrides med tiltagende nedslidthed
og senilitet? Er det at være menneske defineret ved en velfungerende psykofysisk organisme og social ydedygtighed? (Bjerg og Munck 1985, 148).
To menneskesyn gør sig gældende. Ifølge det “lagdelte” menneskesyn er
det bevidsthedscentret, hjernen, der er forudsætningen for alt åndeligt og
psykisk liv. Modellen er farlig og misvisende, fordi den rummer kimen til
menneskeforagt. Hvor langt ned i rækken af lag skal man, før grænsen for
det særligt menneskelige er overskredet? Hvad med det menneske, der er
svagt udrustet i intellektuel henseende? Hvad med den handicappede og den
gamle? Er de i mindre grad mennesker, fordi deres bevidsthedsfunktion ikke
yder det maksimale? Modellen spiller på en klassisk forskel mellem ånd og
krop, bevidsthed og legeme. Er det at være menneske i særlig grad knyttet
til bevidstheden?
Det “holistiske” menneskesyn tager sit udgangspunkt i den klassiske sætning, at helheden er mere end summen af delene. Ud fra denne model får
kroppen ikke tildelt en underordnet rolle, men fungerer i sin helhed som
29
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personens udtryks- og livselement. Åndelige kræfter er intet uden tilsvarende legemlige former. Alderdom får her en ganske anden status ud fra synet
på mennesket som en helhed. Mennesket defineres ikke ved sine ydeevne,
men derimod ved en given helhed eller velgørende begivenheder, som præger det i bund og grund. Når mennesket betragtes som en helhed, kan der
ikke herske tvivl om dets menneskelighed fra først til sidst. Denne indsigt
har konsekvenser. Et gammelt og svækket menneske er ikke et mindreværdigt menneske. Et handicappet menneske er et fuldgyldigt menneske. Et foster har menneskets art (Bjerg og Munck 1985, 151-152).6
De sidste bemærkninger er et fingerpeg om menneskesynets fundamentale betydning. Her gælder det samme som i forbindelse med andre sårbare
grupper, eksempelvis udviklingshæmmede. Det grundlæggende spørgsmål
i begge tilfælde er, om mennesket er værdifuldt, simpelt hen fordi det er til,
eller om det er værdifuldt, fordi det gør nytte.7 Er menneskets værdi fundamental og iboende, eller blot funktionel og instrumentel?
Hvis man går ud fra, at menneskeværdet er fundamentalt, indebærer det,
at mennesket har værdi i kraft af, at det er til. Denne værdi afhænger ikke af,
hvad vi gør og ikke gør i livet. Hvis man derimod går ud fra, at menneskeværdet er et resultat af, hvad man gør, vil graden af funktionsdygtighed være
afgørende for, om man har menneskeværd. Kristendommen gør gældende,
at mennesket har en iboende værdi, som er uafhængig af, hvad det kan præstere.
Disse overvejelser har stor betydning for den måde, hvorpå vi betragter
alderdomssvækkede og demente personer. Ofte føler disse mennesker et tab
af menneskeværd, og udfordringen er, hvordan vi rent praktisk kan give dem
en følelse af, at de også har betydning – som dem, de er.

Ressourcestærke og ressourcesvage ældre
Gruppen af ældre er som nævnt en sammensat størrelse. Nogle er ressourcestærke, og nogle er ressourcesvage. Ældre mennesker har meget forskellige
muligheder for at opretholde et uafhængigt og aktivt liv. Fra samfundets side
udføres der et stort omsorgsarbejde, som sigter mod at støtte de ældre, så de
så længe som muligt kan være selvbestemmende og selvstændige, idet de be30
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varer deres personlighed og værdighed. Kirkens tilbud vil tilsvarende være
af mange forskellige slags og knytter til ved forskellige niveauer, som sætter
deres præg på de ældres livskvalitet: legemlig og sjælelig sundhed, sociale
kontakter, ydre levevilkår, boform, mulighed for mobilitet samt medicinsk
og social omsorg. Ved siden af den akutte hjælp i nødsituationer – ældrehjælp i snæver forstand – gives sjælesorg, der har karakter af helbredende og
rådgivende livshjælp (besøgstjeneste, sorgarbejde etc.) samt kulturelle tilbud
(Hartmann og Hildemann 2005, 459).
Mens mange ældre sidder på plejehjem uden at kunne klare sig selv, er der
også et stort antal 60-70-årige, der udgør en uvurderlig ressource for både
kirke og samfund. For denne gruppe gælder, at kirkens ældrearbejde ikke er
et arbejde for ældre, men i langt højere grad er de ældres arbejde for kirken.
Det betyder, at der “fra kirkens side er kommet mere fokus på kvalificeret ældrearbejde, hvor der i dag er mindre behov for den klassiske underholdning
og mere behov for noget, der går mere i dybden, end man har været vant til.
Præstens rolle skifter i denne tid fra at være underholder til at være samtalepartner, når det gælder kontakten til ældre”.8

Tilbagegang eller vækst og modning
Den norske omsorgsforsker Kari Wærness (1999, 51) sondrer mellem tre
typer af omsorgsarbejde: 1) Omsorg knyttet til vækst eller resultater, f.eks.
forholdet mellem lærer og elev, eller mellem børnehavepersonale og barn. 2)
Omsorg knyttet til vedligeholdelse eller stilstand. Typisk er her kronisk syge
og funktionshæmmede. 3) Omsorg knyttet til situationer præget af tilbagegang. Typisk er her omsorg for døende mennesker. Om den sidste type siger
Wærness, at processen i sig selv kan være positiv, men den ender negativt,
idet døden er uigenkaldelig.
Den sidste type omfatter også personer, der er alderdomssvækkede og
demente. Spørgsmålet er imidlertid, i hvor høj grad ordet “tilbagegang” er
dækkende for deres situation. Man kan også spørge, om “vækst” og “tilbagegang” er modsætninger. Er det med andre ord muligt at tale om vækst, selv
om de ydre, materielle eller fysiske vilkår forringes?
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Den katolske præst og åndelige vejleder Anselm Grün påpeger, at det “at
blive ældre” hverken er en tilstand eller en proces, der kan afsluttes én gang
for alle. Det er derimod en bevægelse. Noget bliver til inde i mennesket. Noget vokser frem. “Når en person er gammel, har det to betydninger. For det
første: Han er ældet. Hans små svagheder bliver åbenlyse. Men det er kun
den ene side: Den anden side er, at han er blevet ét med sin alder. Han skal
ikke yde mere. Han kan nøjes med at være. Han er fuldt ud til stede og helt
igennem sig selv” (Grün 2012, 8).
Ifølge Grün er aldringsprocessen en positiv bevægelse. Kunsten at blive
ældre har ikke kun noget med alderdommen at gøre. Vi bliver jo ældre lige
fra fødslen – som også Augustin bemærkede. Intet ligger fast eller er statisk;
det er en lisvlang proces. Men det er ikke kun en proces, hvor vi bliver svagere, vi modnes tilligemed (s. 8). Men der findes mennesker, som ikke tør
stå ved sandheden om den livsfase, de befinder sig i. Nu til dags er vi vidne
til et sandt ungdomshysteri, og flere ældre mennesker rider med på bølgen.
De lader sig styre af de andres forventninger (s. 23). Samtidig er det vigtigt
at bemærke, at der findes unge mennesker, som åndeligt set er ubevægelige,
og der findes ældre mennesker, som er fulde af håb, begejstring, indre liv og
gåpåmod. Den indre ungdom består i menneskers holdning. Og den kommer til udtryk som dynamik, vitalitet, opmærksomhed og åbenhed (s. 25).
Ligesom Grün taler Gerhard Pedersen (2005) om alderdommen som en
modningsproces. I denne proces spiller troen en afgørende rolle som den
faktor, der kan give livet mening. “Det er denne modningsproces, som kan
gøre alderdommen til et livsafsnit, der er fuldt af udfordringer. Og så længe
der er udfordringer, og vi kan opfatte dem, lever vi” (s. 82).

At “se” det konkrete menneske
Det kristne menneskesyn sættes på prøve især i forhold til ressourcesvage
ældre. En grundlæggende forudsætning for al diakoni er accepten af mennesket, sådan som det er (Nissen 2008, 240-241).
Udgangspunktet for Jesu forkyndelse er kærligheden, der accepterer alle,
som de er. Det er den eneste magt, der er i stand til at ændre mennesker indefra. Et godt eksempel er Zakæus, der ændrer livsførelse efter mødet med
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Jesus (Luk 19,1-10). I denne og mange andre fortællinger er det en vigtig
pointe, at Jesus ændrede verden ved at give afkald på at lade forandringen
være en betingelse for, at han ville være med dem. “Han mødte verden, og
han møder den enkelte af os dér, hvor han eller hun er, og det er så netop det
punkt, hvorfra vi måske kan vokse til fuld blomstring af, hvad skaberen har
lagt i os” (Falk 1998, 59).
Det er afgørende, at vi ser mennesket som en person og ikke en ting (Lönnebo 1989, 12-13). At se mennesket som en person vil sige at se på ansigtet. Ansigtet fortæller nemlig “Jeg er nogen – ikke noget!” Virkeligheden er
ikke blot en ting, der kan vejes, måles, købes, sælges, beherskes, forarbejdes,
transporteres. Når det kommer til stykket, er det vigtigste i livet ikke til at
veje eller måle. Det er ikke DET, men DU. Hvis vi gør alt til DET, dvs. til ting,
vil livet gå til grunde. Alt har en egenværdi, ikke blot en nytteværdi. Det
gælder naturen, men det gælder i særlig grad mennesket.
Det er ikke uden betydning, hvad vi ser hos det andet menneske. I et digt
af Ellen Lissner, der handler om en gammel kone på et plejehjem, stilles bl.a.
følgende spørgsmål til hende, der hjælper: “Hvad ser du, Søster – en gammel,
besværlig og træt lille kone? – Nej, vær nu ærlig! Se nærmere til – måske
kan du finde et barn, en brud, en mor – ja en kvinde. Se mig, som sidder dér
inderst inde, det er mig, du skal prøve at se og finde.”9 Bag den besværlige,
gamle kone skjuler sig et barn, der engang legede, en kvinde, der var forelsket, og en mor, der var travlt optaget af hjem og børn. Kort og godt: en
kvinde, et menneske.
I dette digt rejses således spørgsmålet om, hvad vi ser. Det, vi ser, afhænger
af de briller, vi ser med. Er det kritiske briller, ligegyldige briller, eller måske
endda fjendskabets briller? Hvis vi giver os tid og ser på det andet menneske med overbærenhedens, forståelsens og kærlighedens briller, ser vi noget
andet.10
Hvis vi ser efter, hvad opdager vi så hos de ældre? Hvilke værdier er gået
tabt? I det følgende skal der peges på nogle af disse værdier, bl.a. spiritualitet
og bøn, tid og tålmodighed, kroppens og sansningens betydning.

33

Kritisk forum_136_Indhold.indb 33

06-06-2014 10:24:29

Johannes Nissen

Spiritualiteten i alderdommen
Alderdommen karakteriseres af en særlig spiritualitet, der både rummer nye
muligheder og nye vanskeligheder. Gerhard Pedersen (2005) peger på, at det
er en stor fordel ved livet som ældre at have bedre mulighed end tidligere for
at disponere over egen tid. Det giver bl.a. mulighed for at opdage, at mere regelmæssig læsning af bibel og salmebog kan give meget livsindhold. Man ser
nye perspektiver i de bibeltekster, man giver sig tid til at nærlæse i en daglig
rytme. Det giver også mulighed for at gå på opdagelse i nye former for bøn.
Med årene kommer bøn mere og mere til at handle om at være i stilhed for
Guds ansigt og tage imod ord og tanker, som kommer til ens sind (s. 71-72).
Men omvendt kan der også opstå nye vanskeligheder i alderdommen. Vigtig i den sammenhæng er spørgsmålet om skyld og tilgivelse. En grund til
skyld kan være børnenes anklager for de fejltrin, man har begået ved bestemte lejligheder, eller for svigtende omsorg i almindelighed. At tage imod
tilgivelse er et vigtigt moment i den proces at blive ældre. I den forbindelse
får skriftemål og tilgivelse en vigtig funktion. “At lade tilgivelsen gå ind i
sind og krop er en lang proces. Den slutter ikke, før jeg har tilgivet mig selv
og kan acceptere mig selv som den, jeg er med mine svigt og min skyld”
(Pedersen 2005, 75).
I en artikel i Kristeligt Dagblad reflekterer Jette Dahl (2012) over alderdommen og foreslår 10 ting, man kan overveje, når man kommer op i alderen. Flere af hendes overvejelser svarer til noget af det, som præsenteres
senere i denne artikel, bl.a. en ny forståelse af tiden. Men desuden henviser
hun til den gamle sindsrobøn, der udtrykker noget karakteristisk ved alderdommens spiritualitet: “Gud, hjælp mig at acceptere det, jeg ikke kan ændre.
Giv mig mod til at ændre det, jeg kan, og giv mig visdom til at skelne det ene
fra det andet”.
I den bibelske tradition ses alderdommen i et dobbelt lys.11 På den ene side
er den livets fuldendelse, på den anden side er den en smertefuld afvikling af
livet. Men tanken om mennesket som skabt i Guds billede giver den teologiske forudsætning for den særlige, kristne værdsættelse af ældre mennesker.
Set i et bibelsk lys har mennesket fået et løfte om værdighed i enhver livsalder, også i alderdommen og i døden. Det er ud fra denne stærke fremhævelse
af det enkelte menneskes værdi, at man må se de mange forskellige diakonale
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initiativer over for mennesker i løbet af historien (Hartmann og Hildemann
2005, 458).
Forholdet til den svageste gruppe af de ældre (plejehjemsbeboere) udfordrer både til personlig og samfundsmæssig stillingtagen (Sundbøll 2007).
Personlig – fordi det kan blive os selv engang, og måske er en af vore slægtninge allerede i dag i den situation. Samfundsmæssig – fordi det ser ud til,
at netop denne gruppe i dag har lavstatus. De er til besvær; ofte er de sure og
konfuse. De er kort sagt en byrde, samfundets udskud og overskud. Halfdan
Rasmussen beskriver situationen i et digt:
Du er anbragt
blandt skrammel
fjernt fra livet
du drømte om
du er udslidt
og du er gammel
du har fået
din alder dom”.12
Alderdommen er her blevet til en dom: Forfald, resignation og overflødighed. Pia Sundbøll påpeger med rette, at opgaven er at ændre vores syn på
denne sidste livsfase, så den ikke bliver til dom, men til velsignelse. Det drejer sig om at ændre denne “nedtur” til en “optur”, så man løftes op over dagligdagens stadige krav om aktivitet og udadvendthed. Nu er tiden til at se
indad, til fuldbyrdelse og modning. “Det er nu, at du skal ‘høste’ af alt dit slid
med udadvendt aktivitet og ‘realiseren dig selv’. Nu er modningens livsfase.
Tiden til den indre bøn og den indre samtale. En samtale, vi som kristne tror
og håber fortsætter i evigheden. Med Grundtvigs ord, engang skal ‘Med venner i lys vi tale’” (Sundbøll 2007).
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Tid og tålmodighed
Kristen spiritualitet er snævert forbundet med en diakonal spiritualitet, som
er begrundet i inkarnationen (Nissen 2008, 78-97). Især to træk ved diakonal
spiritualitet har betydning for holdningen til ældre og demente. Det første
træk vedrører opfattelsen af tiden, det andet har med kroppen og sanserne
at gøre.
Diakonal spiritualitet kan ses som en åndelighed med langsomheden som
fortegn. Den indebærer med andre ord en ny forståelse af tidsbegrebet – og
det er meget afgørende i samværet med ældre og demente i en tid kendetegnet ved effektivitet og travlhed. Vi mennesker kan tilsyneladende overkomme meget, men vores identitet bliver truet, når vi bliver ensrettet af teknologien. Samtidig er vi tilbøjelige til at glemme dem, der gøres overflødige
af teknologiens fart.
I modsætning til teknologiens fart står kærlighedens fart, tålmodigheden.
Den japanske teolog Kosuke Koyama (1983, 169-179) peger på, at Guds eget
tempo er skridtgang. Det er tempoet, der passer til alle dem, der med evangeliets udtryk “slider [sig] trætte og bærer tunge byrder” (Matt 11,28). Det
er det tempo, der er indrettet efter handicappede, lamme, nedbøjede og alle,
der er nedslidt på legeme og sjæl; det er også tempoet for de ældre.
Ifølge Koyama går Gud langsomt, når han vil opdrage mennesker. Hans
kærlighed viser sig ved, at han “standser op”. Det kan eksemplificeres ved
lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Luk 10,30-37). Her møder vi to
forskellige holdninger til et nødlidende menneske. På den en side står præsten og levitten. De er begge på rejse et eller andet sted hen og ser begge den
nødlidende, men de lader deres planer og projekter være vigtigere end manden og hans nød. De fortsætter rejsen og afviser dermed at høre Guds kald
til dem gennem den nødlidende.
På den anden side står samaritaneren. Modsat de to andre lader han sine
egne planer og projekter påvirke af situationen. Han forstår den menneskelige nød som Guds kald til ham, og han besvarer kaldet. Ikke blot føler han
medynk med manden, men omsætter også denne medynk i handling. Han
gør, hvad der er brug for i situationen, afbryder sine rejseplaner og begynder
at dele sine ressourcer – tid og penge – med den nødlidende. Og endelig lader
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han også sine rejseplaner påvirke af den nye situation, som det fremgår af
hans bemærkninger til kroværten.
Lignelsen viser, hvordan den guddommelige kærlighed “standser op”.
Mens mange af os “går forbi” eller “ser den anden vej”, standser kærligheden
op. Fordi Gud er kærlighed, går han med langsomme skridt. Han giver sig tid
til at tage sig af mennesker. Det ses konkret af den måde, hvorpå Jesus omgås
og hjælper de magtesløse: Børnene, de fysisk og psykisk syge, tolderne, de
prostituerede og mange andre.
At give sig god tid er en afgørende faktor i samværet med ældre. F.eks. er
det vigtigt, at præsten og kirkens øvrige ansatte ved en plejehjemsgudstjeneste ikke efterlader det indtryk, at de har travlt; også ved kaffen bagefter må de
give sig god tid til at være sammen med plejehjemsbeboerne.
Det moderne samfund er blevet et hurtighedssamfund, der river alt og alle
med sig (Schjødt 2000). Man holder krampagtigt fast, og ingen bryder sig om
at blive hægtet af. “Livet ligger hele tiden lige henne om hjørnet. Det er blot
et spørgsmål om at løbe lidt hurtigere”. På grund af hurtighedens tyranni
glemmer vi at spørge til meningen med det hele. Langsomhed er en forudsætning for eftertanke over, hvad der er væsentligt. I livets overhalingsbane
gribes man alt for hurtigt af selvforglemmelse.
Denne sammenhæng mellem travlhed, tempo og tomhed er en faktor, der
uundgåeligt påvirker ældre og demente. Eva Lindhardt gør i en kronik fra januar 2014 rede for en række samtaler med sin far Jan Lindhardt, der er ramt
af Alzheimer. Blandt andet peger hun på tidsbegrebet. Faderen føler sig ofte
stresset, fordi hans egen tidsopfattelse er præget af et moderne syn på tiden:
“Tiden er der, så skal den fyldes ud”. Jan Lindhardt hævder, at andre derimod er så heldige at have en tidsopfattelse, der kan kaldes “middelalderlig”:
“Der er noget, der skal gøres, og det tager den tid, det tager”. Dertil bemærker Eva Lindhardt, at hendes far ville have stor fordel af at være i stand til at
tænke middelalderligt på tid, for det er netop den moderne konstruktion af
tid som noget, der skal fyldes og overholdes, som gør ham så stresset.
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At lade sig berøre – om spiritualitet og sansning
Diakonal spiritualitet indebærer for det andet et positivt syn på sansningen
og kroppen. Det handler om at lade sig berøre. Det er vigtigt, at vore sanser
bliver brugt: Vi skal bruge øjnene, være lydhøre og have næse for det, der
sker, og vide, hvad der smager – og ikke mindst: Vi må lade os berøre. Uden
aktiv brug af sanserne kan diakonien aldrig blive inkluderende; derfor må
også spiritualiteten bruge sanserne (Nordstokke og Stubkjær 2005, 99).
Ældre mennesker har ofte foragt for deres egen krop på grund af dens forfald, og derfor oplever de sig selv som urørlige og frastødende. Over for disse
mennesker er berøring vigtig, især når en sådan berøring vokser ud af ægte
medfølelse, sådan at berøring er en direkte støtte også til deres oplevelse af
egen værdi og integritet (Heap 1990, 93-94). Kropskontakt og fysisk nærhed
betyder meget i alderdommen. “Rør ved mig, så jeg føler, at jeg lever var en
tekst, som lød hos teenagere i 1970’erne, og den sætning kunne i dag godt anvendes til at beskrive et stærkt behov i alderdommen. At møde kærligheden
fra sine nærmeste er modgift imod kulde og ligegyldighed, som kan snige sig
ind i et gammelt menneskes krop og sind” (Pedersen 2005, 71).
Ved tilrettelæggelsen af en gudstjeneste med ældre og demente må man
være opmærksom på, at kroppen og sanserne på mange måder er vigtigere
end ord, eller rettere: samspillet mellem ord og gestus er afgørende. For nogle
ældre er det generende og vanskeligt med helende gudstjenester og ritualer,
som inkluderer håndspålægning og lignende men det kan også føles som en
befrielse for dem, at de bliver berørt, at nogen lægger armene omkring dem
og giver dem et knus eller lægger hænderne på dem. Hvis man skal undgå at
overskride en grænse, kræver det imidlertid kløgt og respekt.
Evangelierne beskriver, hvordan Jesus viser et sansende nærvær i menneskers liv. Jesus ser menneskers nød, hører deres råb om hjælp og rækker
hånden ud for at rejse dem op, sætter sig til bords med venner for at smage
bordets gode gaver. Men dertil kommer, at Jesus også kender ligstanken fra
graven, hvor Lazarus er lagt. Denne stank får ham til at græde. “Sanserne,
sensitiviteten, bringer Jesus nær de udstødte og forkomne, syndere og toldere. Han bringer Guds rige til dem, lader dem få en forsmag på himmel,
forløsning og fred” (Nordstokke og Stubkjær 2005, 100).
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Johannes Aagaard gør i sin selvbiografi opmærksom på den forskellige rolle, sansningen spiller i henholdsvis hinduisme og kristendom (Aagaard og
Aagaard 2007, 77-79). I hinduismen søger man at lukke af for sansningen og
omverdenen. Det illustreres med fire abe-figurer, hvoraf den ene lukker med
hånden for øjnene, den anden lukker for ørerne, den tredje for munden, og
den sidste for kønsåbningerne. Gennem de yogiske teknikker øver hinduen
sig i at dø. Langsomt, men sikkert øver han sig i at lukke ned for sanserne og
trække sig ind i sig selv. Det er et udtryk for, at mennesker bliver ind-viklede.
Over for dette pointerer Johannes Aagaard, at sanserne er det sted, hvor
mennesket skaber sammenhæng mellem det åndelige og det materielle – og
en benægtelse af dem bliver derfor en undsigelse og benægtelse af både det
åndelige og det guddommelige og dermed en benægtelse af skabelsen og helheden i livet. Og dermed bliver aberne også i sidste ende en fornægtelse af
Kristus. Mennesket bliver mere og mere indadvendt og låst fast i sig selv.
I en vis forstand er det noget lignende, der sker, når man bliver gammel.
Så gennemgår man en slags yogisk proces. Man kan ikke se ret godt længere.
Hørelsen er elendig, blodpropperne tager gradvist talen, og seksualiteten visner. Sådan er det at være menneske. Og det kan vi ikke lave om på.
Men i modsætning til yogien, der tilstræber sansernes forfald, går Jesus
gang på gang i den modsatte retning. Det fortælles i Det Nye Testamente,
hvordan han møder blinde, døve og stumme, lægger hænderne på dem, stikker fingrene ind i deres mund og åbner deres sanser igen. På den måde åbner
han igen for forbindelsen mellem det åndelige og det materielle. Mennesker
bliver igen til sansende og levende mennesker. Man kan sige, at Jesus udvikler mennesker – vikler dem ud af deres indvikling og ud i det levende liv. I
kristendommen er opstandelsen en ultimativ udvikling. Jesu helbredelser er
en fantastisk foregribelse af opstandelsen og det evige liv, hvor blinde skal se,
døve høre, stumme tale og lamme danse. “Det er lige til at få håb af, når man
som mig er på vej til døden, og sanserne langsomt, men ubønhørligt lukker
ned” (Aagaard og Aagaard 2007, 79).
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At se virkeligheden på en ny måde
Diakonal spiritualitet indebærer også evnen til at se virkeligheden på en ny
måde (Nissen 2008, 88-89). I denne sammenhæng er Rom 12,1-2 af særlig
interesse. I v. 1 opfordrer Paulus læserne til at bringe deres legemer “som et
levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige
gudstjeneste”. Gudstjenesten henvender sig ikke kun til sjælen eller det åndelige, men angår hele mennesker. Den kan heller ikke reduceres til søndagens højmesse, men har med hele livet at gøre.
En anden grundlæggende opgave for diakonal spiritualitet er at se tilværelsen på en ny måde, jf. v. 2: “Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer
forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det
gode, det som behager ham, det fuldkomne”. I stedet for at gøre sig til ét med
verdens strukturer, tankegange og værdinormer skal man lade sig transformere og derigennem søge det gode i verden.
Gottfried Class (2003, 290) peger på, at opfordringen til ikke at tilpasse sig
denne verdens tankemønstre betyder kamp mod afgudsbillederne som en
vigtig åndelig opgave. Ord kan blive til afgudsbilleder, når de mister deres
enkle betydning og får en suggererende kraft. Fitness, mobilitet, ungdom,
succes og effektivitet er eksempler på sådanne ord. Med disse afgudsbilleder
undergraves samfundets menneskelighed, og det er derfor en nødvendighed
at modsige afgudsbillederne.
Kristen spiritualitet er ifølge Class en diakonal, verdensvendt spiritualitet.
Den har at gøre med Gud, som har vist sit sande ansigt i Jesus af Nazareth.
Her får vi et billede af Gud, der ikke passer til en almindelig tankegang. Gud
kommer ikke til verden i de riges slotte, men i de fattiges hytter (krybben i en
stald, ensomheden på korset osv.). Denne side af diakonal spiritualitet fremhæves særlig klart af Ulrich Bach (2006): Krybbe og kors er typisk guddommelige. Guds tegn i denne verden er ikke magt, men svaghed; ikke styrke,
men hjælpeløshed; ikke rigdom, men fattigdom.
Bach efterlyser en ny spiritualitet i diakonien, der er præget af korsteologien. “Jeg funderer over, hvordan korsteologien kan være en nøgle til forståelse
af den kristne teologi: Når jeg ikke er defineret gennem (min) præstation,
men gennem Guds ja til mig, så er intet stærkt handicappet menneske mindre – hverken mindre værd eller mindre vigtig. Når Gud selv kan komme i
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hjælpeløshed, så er hjælpeløshed ingen fejl, så er svaghed ikke slemt: begge
dele er helliget af Gud – både cheflægen og spastikeren, både sjælesørgeren
og den evnesvage – vi er der begge to; vi er alle sammen ét i Kristus” (Bach
1986, 100; min overs.). Bach formulerer sig her i forhold til handicappede,
men hans ord gælder ligefuldt den alderdomssvækkede.
Som Guds sande billede vender Jesus Kristus op og ned på vore religiøse
forventninger om, at Gud vel må være indbegrebet af styrke og suverænitet,
ophøjethed, lykke og fuldkommen harmoni! Men denne gudsforestilling
bliver problematiseret på en radikal måde i kristendommen. Gud skjuler sig
i fremmede skæbner, i den arbejdsløse, i den psykisk syge – og i den alderdomssvækkede og i den demente. Kristen spiritualitet virkeliggøres først og
fremmest i en anderledes synsvinkel: Det handler om at erkende Kristus i
denne verdens lidende mennesker.
Denne anderledes synsvinkel kommer særlig klart til udtryk i kirkens
møde med ældre og demente. I en artikel, der omhandler den teologiske refleksion i forbindelse med demens, understreger Stephen Sapp, at det at drive
teologi er “to see things as God sees them” (Sapp 1998). Det, vi ser, afhænger af
vores ståsted. Vi ser ikke tingene, som de er, men vi ser dem, som vi er. Den
måde, hvorpå vi behandler demente personer, er tydeligvis bestemt af det, vi
tænker om dem.
Meningen med demens og Alzheimer er knyttet til meningen med livet
selv, og det er ikke et videnskabeligt spørgsmål, men et radikalt teologisk
spørgsmål. Videnskaben kan give os redskaber til at leve længere og sundere,
men den er magtesløs, når det gælder at give os en mening at leve for. Vores
menneskelige tilværelse er bestemt af tre vilkår, som vi alle er underlagt: Begrænsninger (vi bliver gamle og dør), kontingens (tilfældigheder indtræffer)
og “transience” (alt forandres). Helt alment gælder det: Hvis vi ikke anerkender denne virkelighed og er i stand til at acceptere vores egen dødelighed, er
vi ikke i stand til at ledsage andre på deres rejse i alderdommen, da det for
dem uundgåeligt vil føre til døden (Sapp 1998, 28).
Sapp gør gældende, at vi i dag i højere grad end nogensinde lever i en “hyperkognitiv” kultur, og det skaber store vanskeligheder for demente personer, der mangler netop det, samfundet lægger vægt på: Erindring, fornuft,
sprog og evne til at være produktive og bidragende medlemmer af samfundet (s. 32).
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Det hyperkognitive samfund fremhæver den velfungerende hjernevirksomhed og økonomisk produktivitet som kilden til menneskets værdighed,
og det er ofte kædet sammen med begrebet autonomi. På samme måde som
demens betyder tab af kognitive funktioner, betyder det et tab at komme i
afhængighed af andre. I modsætning hertil understreger kristendommen,
at vores afhængighed af andre er noget positivt. Heri ligger der en udfordring til den radikale individualisme, som sætter sit præg på det moderne
samfund.
Kirken sammenlignes i 1 Kor 12,14-26 med et legeme, hvor lemmerne er
afhængige af hinanden. Der er intet grundlag for at ringeagte dem, der er
“mindre ærefulde”. I demensproblematikken er “erindring” et centralt tema.
Det engelske ord for “erindre” er “remember” – et ord der kan knyttes sammen med ordet “re-member”, som kan gengives ved “gen-ind-lemme”. Mennesker, som har mistet deres kognitive evner, står i fare for at blive skubbet
ud i periferien; der bliver sat spørgsmålstegn ved hele deres menneskelighed.
Men menigheden er et fællesskab, der “remember” dem ved til stadighed at
behandle dem som Guds elskede børn og det helt konkret ved at genindlemme dem, bringe dem tilbage til det menneskelige fællesskab, så de ophører
med at være glemte (Sapp 1998, 37).13
Det er et centralt anliggende i Det Nye Testamente, at Gud anlægger en
anden målestok end vi mennesker. Jesus siger ifølge Matt 11,25: “Jeg priser
dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige”. På tilsvarende måde siger Paulus
til læserne i Korinth: “Der er ikke mange af jer, der efter verdens målestok
kan regnes for de vise, de mægtigste, de betydelige. Nej, dem denne verden
regner for tåbelige, har Gud udvalgt for at latterliggøre de vise; dem verden
regner for svage har Gud udvalgt for at latterliggøre magten, og dem verden
regner for ubetydelige eller slet ikke regner, dem har Gud udvalgt.” (1 Kor
1,26-28; Anna Sophie og Paul Seidelins oversættelse af Det Nye Testamente,
1974).
I verdens øjne fremhæves de vise, de mægtige og de betydelige – i dag kan
vi tilføje: de kognitivt velfungerende, de, der har relationer til andre mennesker, de økonomisk produktive, de ikke-handicappede osv. (Sapp 1998,
38). Det, der “tæller” i Guds øjne, er imidlertid noget andet, for her ses vir-
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keligheden ud fra en anden synsvinkel – her er det de ubetydelige, de ikkeprivilegerede, de handicappede og demente, der sætter dagsordenen.
Det er forklaringen på, at teologi “med” ældre først og fremmest er en teologi “ud fra” ældres ståsted. Men samtidig indebærer teologi “med” ældre
også, at det er en opgave for kirken og alle ressourcestærke at ledsage ressourcesvage ældre på deres rejse ind i alderdommen.14
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Noter
1

Eksempelvis arrangeres der hvert andet år en international konference om
“Ageing and spirituality”. I Australien findes et “Centre for Ageing and Pa-
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storal Studies” og i Aberdeen et “Centre for Spirituality, Health and Disability”, der både beskæftiger sig med udviklingshæmmede og ældre/demente.
2

En af de få, som har arbejdet med emnet, er Svend Bjerg. Allerede i 1981 publicerede han artiklen “Alderdom belyst teologisk”. Selv har jeg gjort nogle
forsøg i bogen Diakoni og menneskesyn, jf. afsnittet “Ældre” (s. 268-275).

3

I en bog om religionspædagogik, som udgives i sensommeren 2014, giver jeg
en uddybning af disse begreber.

4

Jf. undertitlen på Marie Monrads og Bent Arendts bog om kirkelig voksenundervisning. Kristendom med voksne – Voksne og kirke i lære hos hinanden, Frederiksberg: Aros Underviser 2007.

5

I sin sygeplejelære taler Lissi Hansen om “aldringens trekant”. “Når man skal
vurdere et ældre menneskes funktionsevne, er det vigtigt at se sammenhængen mellem fysiske, psykiske og sociale faktorer” (Hansen 2004, 88).

6

Alderdom er – sammen med barndom – den alder, der stærkest giver udtryk
for, at mennesket primært defineres ved den historie, der har skabt det, frem
for den historie, det selv har skabt (Bjerg og Munck 1985, 153).

7

Nærmere herom i min artikel om udviklingshæmmede og kirken, Nissen
2014, 6-7. Om menneskesynet i øvrigt, se Nissen 2008, kap. 7 og 8.

8

Udtalelse af Kaj Bollmann i artiklen “De mange ældre udfordrer kirken”,

Kristeligt Dagblad 22.8. 2005.
9

Lissner 1979, 181. Der er tale om en oversættelse og bearbejdelse af et engelsk
digt.

10 Menneskesynet spiller en afgørende rolle hos de diakonale organisationer,
der arbejder med ældrepleje. Eksempelvis er fundamentet for Danske Diakonhjem “at yde omsorg for medmennesket med udgangspunkt i det kristne
livs-og menneskesyn.” Det betyder, at man på plejehjemmene ønsker 1) at
styrke det enkelte menneskes identitet og ligeværd, 2) at respektere andres
holdninger, meninger, værdier og levevis, 3) at imødekomme det enkelte
menneskes behov for fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg, og
4) at give plads til livsglæde og medindflydelse for brugere, pårørende, frivillige og medborgere. Jf. organisationens hjemmeside www.diakonhjem.dk (jf.
Nissen 2008, 274).
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11 Mere udførligt om alderdom i de bibelske tekster i Nissen 2008, 271-272. Af
særlig interesse er ApG 2,17, hvor det hedder, at ikke blot unge, men også
gamle skal have drømme.
12 Fra Halfdan Ramussens digtsamling, Fremtiden er forbi (1985).
13 Demens handler om erindring eller rettere tabet af erindring. Og der findes
en række interessante analyser af, hvad erindringen og tabet af erindring
betyder for vores forståelse af teologien. Det gælder bl.a. Gudsbilledet og
nadverforståelsen og synet på kirken som et fællesskab, hvor man “erindrer”
på vegne af dem, som har mistet erindringen. Et af de nyeste bidrag kommer
fra lederen af centret i Aberdeen, John Swinton: Dementia: Living in the
Memories of God (2012).
14 Eva Lindhardt (2014) gør med rette opmærksom på, at pårørende og personer, der på anden vis er omkring mennesker med Alzheimer eller andre
demens-former, må prøve at være medpassagerer på rejsen ind i en ukendt
egn.

Johannes Nissen, lektor
E-mail: jn@teo.au.dk
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Kirkens ældre og den pastorale
forpligtelse
Anita Hansen Engdahl

Manchet
Antallet af ældre vokser eksplosivt i de kommende år. Den nye generation
af ældre har helt andre ressourcer, vilkår, problemer og behov end tidligere
tiders ældre. Kirken må derfor arbejde struktureret på at skabe overblik over
denne udfordring og udvikle ældrearbejdet, så dens gudstjenester og aktiviteter passer til sådanne behov, og kvaliteten øges. En særlig udfordring bliver
at udvikle kirkens arbejde for demensramte og deres pårørende.

Ældrearbejdet som en folkekirkelig særopgave ?
Igennem de seneste 20 år er der inden for folkekirken ansat præster og etableret netværk og uddannelsestilbud for funktionspræster for fængsler og arresthuse, skoler, hospitaler, hospice, gymnasier, universiteter. Der er ansat
gadepræster, natkirke-, ungdoms- og korshærspræster, præster for aidsramte, hørehæmmede, åndeligt søgende og religionsmøde. På stiftsniveau findes
konsulenter for religionspædagogik, diakoni, gudstjeneste- og menighedsudvikling, mediestrategi, homiletisk udviklingsarbejde og konflikthåndtering. En massiv og forskningsbaseret indsats understøtter disse præsters
arbejde, og de erfaringer, der gøres i arbejdet, samles op og bliver til læring
for andre. Alt i alt har indsatsen givet et stort kvalitetsløft på disse specifikke
områder og er dermed blevet medvirkende til, at tilgrænsende fagområder
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ser folkekirken som en seriøs og kvalificeret samarbejdspartner. Selv om der
i samme periode er ansat mange sognemedhjælpere og diakoner, har folkekirkens mange ældre medlemmer ikke overalt fået samme opmærksomhed
som fx. børn, unge og alvorligt syge; men også inden for kirkens ældrearbejde er der brug for en forskningsbaseret og struktureret indsats for at løfte
kvaliteten af arbejdet.
Den offentlige sektor har for længe siden erkendt, at de kommende ældre
årgange ikke blot er flere i antal end nogensinde før, men også indset, at disse
ældre har helt andre livsvilkår, behov og forventninger end tidligere tiders
ældre. Det uddanner og tilrettelægger stat, region og kommune deres indsats efter. På samme måde tager markedet beskik af de såkaldte “nye ældre”:
Dagbladene har særlige ældretillæg med annoncer for alt fra bedsteforældre/
børnebørn-rejser, usynlige høreapperater til tandlægebehandlinger i Polen;
biografen har senioreftermiddage og Ældresagen er landets hastigst voksende interesseorganisation.
Folkekirken må også melde sig på banen og på alle organisationens niveauer – sogn, provsti, stift såvel som nationalt – arbejde strategisk med, hvordan
man er kirke for og med ældre. Der bør afsættes uddannelses-, udviklingsog forskningsmidler til området og samarbejdes med andre inden for det
geriatriske forskningsfelt. Ligeledes bør folkekirken være repræsenteret i alle
relevante tværfaglige netværk, så kvaliteten af arbejdet øges. Alt dette skal
ikke ske, fordi folkekirken skal sælge et produkt eller være servicekirke for
en specifik aldersgruppe. Det skal ske, fordi vi er nødt til at tage alvorligt, at
de ældre fremover udgør en tredjedel af folkekirkens medlemmer, og at de er
en del af de troendes forsamling, men de har særlige livsvilkår og udfordringer, som man skal tage hensyn til. Desuden skal det ske, fordi ældre har krav
på det samme kvalitetsniveau som andre grupper i menigheden. Evangeliets forkyndelse, sakramenternes forvaltning og diakoniens tjeneste bidrager
med noget livsvigtigt til disse mennesker, og selv om vi fortrøstningsfuldt
beder om Helligåndens tilstedeværelse ved plejehjemsandagten, kan vi ikke
tillade os at tænke, at den også samarbejder og forbereder sig sammen med
personalet på afdelingen.
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Udfordringens omfang
Det er ikke bare en vigtig opgave, folkekirken skal tage på sig, men også i
omfang en anseelig opgave. En opgørelse 1. januar 2014 over folkekirkens
medlemsskare viser, at der er knapt 4,42 millioner medlemmer af folkekirken, og at hen ved 25% af dem er mere end 60 år gamle (jf. figur 1). Denne
procentvise aldersfordeling svarer forholdsmæssigt til den sammensætning,
der er i befolkningen som helhed. Derfor kan de befolkningsfremskrivninger, som Danmarks Statistik har foretaget af den danske befolkning, også
anvendes specifikt på det folkekirkelige område. Dog med det forbehold, at
markante ændringer i antallet af dåb eller udmeldelser af folkekirken kan
ændre billedet. Hvis fremskrivningerne imidlertid bliver til virkelighed, vil
procentdelen af ældre medlemmer af folkekirken stige støt frem til år 2040.
Til den tid vil op imod 35% af medlemmerne være over 60 år i landets yderområder. Kun i de største byer ser mønstret anderledes ud.
Figur 1. Medlemmer af folkekirken
1.1. 2014
Aldersgruppe
0-9 år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
90-99 år
100-109 år
110 år +

Antal
439.170
554.629
509.982
494.807
636.001
592.763
582.277
387.046
178.283
37.922
944
1

Procent
10
13
12
11
14
13
13
9
4
1
0
0

(Kilde: www.statistikbanken.dk)
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Men tal og strategier gør det ikke alene. Man kan med fordel kaste et sociologisk blik på, hvilken rolle kirken har spillet i de ældres liv, og hvad der nu
betinger dens mulighed for at forkynde for ældre anno 2014.

Fra alder-dommelig til sen-moderne
Kirken har altid særligt taget sig af de ældre, men ikke altid på samme måde.
For at få et overblik over, hvor kirken skal bevæge sig hen, er det også nødvendigt at kaste et sociologisk blik på udviklingen i de ældres forhold og
forventninger til kirken og vice versa igennem de sidste 80 års samfundsændringer. Frem til 1950-70 var kirkens arbejde med og for ældre en temmelig
overskuelig opgave. Levealderen var lav og de ældre derfor få. De fleste boede
til deres død i egen bolig tæt på kirken, eller de var på aftægt hos familien.
Herved indgik de i kirkens almindelig gudstjenesteliv søndag formiddag. De
udslidte og meget syge sognebørn over 60 år og uden aftægtens mulighed
blev placeret på sognets lokale alderdomshjem mellem kendte ansigter. En
gang imellem kom præsten forbi for at holde en andagt, der til forveksling
lignede en fromesse i kirken. Andre gange kom han for i fortrolighed at tale
ansigt til ansigt med et menneske, hvis navn og historie han kendte bedre
end de fleste. Dernæst gik præsten på hjemmebesøg hos andre ældre og enlige i sognet, og i december gik pigekoret Lucia-optog ved en komsammen i
præstegården. Det var det. Alderdommen var nu og dengang den dom, alle
kunne vente sig – et fælles eksistentielt vilkår, som ingen peb over, for de
havde haft deres tid og ventede sig ikke mere.
Da velfærdssamfundet fra omkring 1970 byggede nye, store plejehjem
centralt beliggende i de nye storkommuner, løsrev man også sognets ældste
og svageste fra det lokalsamfund og dermed også det trosfællesskab, de var
en del af. Kirken fulgte i nogen grad med udviklingen. Over rådighedsordningen “betjente” man disse plejehjem ved at dele andagter og gudstjenester
imellem præsterne. To, fire, måske seks gange om året gæstede hver præst
kommunens plejecentre. Beboerne var nu så svage og så mange, at det som
præst var vanskeligt at holde styr på ansigter og livshistorier. Præstens individuelle besøg hos sognebarnet blev nedprioriteret til fordel for nye pastorale opgaver som børneundervisning, sognerejser, litteraturkredse – opga50
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ver, som mange præster fandt større udfordring i eller mere meningsfuldt
at bruge tid på. Hjemmebesøgene blev ofte forbeholdt de ældre, som forblev
i eget hjem – eller egen seng – inden for sognegrænsen. Samtidig begyndte
man at ane, at der blev større og større forskel på ældre. Der var velfungerende ældre, som grundet uddannelse og gode arbejdsvilkår var særdeles
velfungerende frem til de var 80 år, og de blev spist af med gode lysbilledforedrag om præsters oversøiske rundrejser eller andre gode foredrag til kaffe og
kage. Men der var stadig gruppen, der var kommet på arbejdsmarkedet som
14-årige og var syge eller udslidte i en alder af 60 år.
Forbedrede forhold inden for samfunds- og privatøkonomi, fysisk og psykisk sundhedstilstand, øget uddannelsesniveau har været medvirkende til,
at der i det senmoderne samfund fra omkring 1990 er sket et paradigmeskifte i synet på ældre borgere. Der tales nu om, at den ældre generation kan
opdeles i en 3. og 4. alder. De ressourcestærke og selvhjulpne ældre mellem
60 og 80 år, der stadig har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller på anden
måde er fuldstændig selvhjulpne, aktive og velfungerende, rubriceres som
værende i 3. alder. Mange af dem er velhavende på friværdi og kapitalpension. De rejser jorden rundt, efteruddanner sig, er på golfbanen og er frivillige
i Kirkens Korshærs genbrugsbutik, mens de forbereder sig på at blive gamle.
Nogle af dem når at blive 90 år eller mere, før de bliver afhængige og plejekrævende og dermed rykker ind i den 4. alder. Andre går imidlertid direkte
fra arbejdslivet eller en førtidspension og ind i den 4. alder. De lever ofte på
et eksistensminimum og har ikke nødvendigvis noget familiært eller andet
socialt netværk. Mange af dem er syge og isolerede eller bor på landet uden
mulighed for indkøb eller transport.

De ældres udfordringer og behov
Uanset social status og individuelle vilkår er der anno 2014 også mange
hårde vilkår, som ældre i både den 3. og 4. alder er fælles om. Lejlighedsvis
græsser de på tilværelsens overdrev, fordi de rammes af sygdom. Ufatteligt
mange er palliative patienter i op til 10 år eller mere på grund af en uhelbredelig kol-, cancer- eller demenssygdom. Disse mennesker behandles ambulant eller ved korte indlæggelser, men passes ellers i eget hjem af et palliativt
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team og måske 20 forskellige sosu-assistenter, der sammen med en ukendt
vagtlæge tilser dem lejlighedsvis. Og er man ikke selv ramt af sygdom, er
man måske ægtefællen, som må følge den syge i både op- og nedture. Man
bliver ufrivilligt bundet til rollen som plejende ægtefælle, mens det fælles
hjem ligner en mellemting mellem en hospitalsstue og hjælpemiddelcentralens lagerrum. Fælles er disse ældre også om de brud og tab, livet har budt
på i form af skilsmisser, uvenskab eller bare det vilkår, at børn og børnebørn
har valgt at bosætte sig i Kina, mens vennerne er flyttet til Toscana. I takt
med, at mange ældre bliver nær de 100 år, oplever mange, at de mister voksne
børn. Som kvinder har visioner om og planlægger efter den perfekte fødsel,
planlægger ældre det perfekte otium og den smukke død i rette tid i den
rigtige rækkefølge; men vil man ind og ud af verden på den måde, kan man
næsten kun blive skuffet.
På plejehjemmet sidder akademikeren – som efter en hjerneblødning ikke
kan bevæge kroppen – med sit velfungerende hoved. Her kan hun sidde fanget i egen krop mange år frem. Hun kender ingen, for hun er placeret på
et hjem i en anden landsdel end dér, hvor hun har boet. Børnene har bragt
hende dertil. Ved siden af hende sidder den lettere demente frisør i et velfungerende hylster af en krop. Han er fra den lokale kommunes yderområde. De
to beboere har aldrig haft meget tilfælles, men i dette tvangsægteskab har
de endnu mindre. Deres afdeling støder op til et lukket demensafsnit, hvor
beboere og deres afmægtige pårørende også venter præstens ankomst. Fælles
for plejehjemsbeboerne er, at de i dag ikke bor på stuer og med mange fælles opholdslokaler, men derimod i små lejligheder med eget køkken og bad.
Her kommer dygtigt plejepersonale ind for på minuttet at give beboeren den
mest nødtørftige pleje. Og de har hverken tid til eller nødvendigvis nogen viden om ældre kristnes tro. Det længerevarende nærvær og samtalerne overlades i stigende grad til frivillige fremmede. De pårørende er først hjemme
fra arbejde, når de ældre er lagt i seng.
Mange ældre i både den 3. og 4. alder har – som ældre altid har haft – for
megen tid til at tænke over alt det, som var og som ikke er mere; alt det, som
ikke blev til, hvad det skulle have været. For nutidens ældre er der færre døde
børn at sørge over, men til gengæld så mange flere bristede relationer til levende og nu døde. Den både fysiske og eksistentielle ensomhed og afmagt er
måske større end nogensinde før. Mange ældre lever i lange skygger af sorg
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og manglende livsmod, og sammenlignet med andre aldersgrupper har ældre den højeste selvmordsrate. Ikke sjældent er præsten, sognemedhjælpere
eller mennesker fra menighedsplejen og onsdagsklubben de eneste vidner til
den drejning, en ældres liv kan tage. Undertiden er præsten det eneste menneske underlagt tavshedspligt, som den ældre vælger at betro sig til, for den
praktiserende læge er ny hver gang, og hun har blot 10 minutter til rådighed.
Det samme gælder hjemmehjælperen – og socialrådgiveren kan man kun
henvende sig til via internettet.
Hvad de ældres forhold til kirke og kristendom angår, har en del hele livet gået trofast i kirke og kan deres bibelhistorie og salmer lige så vel som
mange præster, mens langt de fleste ældre først for alvor skal til at finde vej
til kirkens bygninger for ikke at sige ind til gudstjenesten. På plejehjemmet
er andagten reduceret til et tilbud blandt mange i de separate lejligheder,
og kun når personale og frivillige bærer med, er det muligt for beboerne at
deltage i tilbuddet.

Tværfagligt indsatsområde
En udvikling, som beskrevet ovenfor, stiller helt nye krav til kirkens prioritering og præsternes og andet personales og de frivilliges måde at tilrettelægge og udføre deres forpligtelser på. Mange steder i landet er man begyndt at indrette sig på de nye forhold og har et struktureret samarbejde
på provstiplan og med kommunen. Til eksempel har plejehjemmet Sølund i
København gennem mange år haft sin egen præst. I Ringsted-Sorø provsti i
Roskilde stift og flere andre steder er der ansat en sognepræst, der – som en
kvoteret del af sin sognepræsteansættelse – har særligt ansvar for ældrearbejdet i provstiet. Ligeledes er der flere steder på lokalt niveau et struktureret
samarbejde mellem præster, sognemedhjælpere, diakoner, menighedsplejen
og plejehjemmets ansatte, interesseorganisationer som Ældresagen, patientforeninger og ældreråd, så man i fællesskab tager hensyn til de ældres behov
og formåen. Som eksempel kan den ihærdige indsats for demente og pårørende som foregår i fx. Holstebro, Voldhøj og Ikast nævnes. Så arbejdet med
at øge kvaliteten er i gang, men (for) mange steder er det kirkelige ældrearbejde stadigvæk lagt til rette, som levede de ældre i tiden før 1950 eller i vel53
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færdssamfundets distancerende servicesamfund. Her får nogle få udvalgte
ældre til nød et besøg, og andagten på plejecenteret er en forkortet højmesse
med forkortet søndagsprædiken, som et utal af præster forestår på skift. På
demensafsnittet kommer præster også på skift, synger for på tre selvvalgte
salmer – og går igen. Det kaldes med et andet ord for “betjening”, og sådan
benævnes den pastorale opgave da også oftest i stillingsopslag i Præsteforeningens Blad. De velfungerende i den 3. alder får folkelige foredrag onsdag
eftermiddag i sognegården, ældreudflugter og tilbydes strikkeklubber i kirkens krypt. Velment og uden tvivl til glæde for ufatteligt mange, men måske
kan kirken yde en endnu bedre indsats og øge kvaliteten af sit arbejde.

På nationalt niveau
På nationalt niveau kan man øremærke puljer inden for Kompetenceudviklingsfonden og de folkekirkelige videns- og udviklingsfonde til det geriatriske område og på samme måde bede de pastorale uddannelsesinstitutioner
om at opprioritere området.

På stiftsniveau
På stiftsniveau vil man – i lighed med de religionspædagogiske konsulenter –
kunne ansætte en vidensperson på området, der kan rådgive sogne, provstier
og de enkelte præster samt foranstalte opbygning af netværk for relevante
personer i stiftet. De skal have særlig viden om og lyst til at arbejde med disse
udfordringer og selv knytte netværk til lignende konsulenter i andre stifter
og i udlandet. Stiftsfonden kan vælge at understøtte arbejdet økonomisk,
og biskoppen vil kunne prioritere studieorlover, temadage, skaffe midler til
præster, der ønsker at tage en masteruddannelse inden for geriatri, etc.
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Provst- og sogneniveau
På stifts-, men særligt provsti- og sogneniveau bør der skabes overblik over
de udfordringer og de ressourcer, der er lokalt inden for ældreområdet. Eftersom mange provstier efter Strukturreformen 2007 er sammenfaldende
med de nye storkommuner og tillige kan være ansættelsesområde for kirke
funktionærere og i nogle sammenhænge funktionsområde for præster, vil
det oftest være mest hensigtsmæssigt. Og der vil på mange områder i forvejen være en løbende dialog mellem provst og kommune. Kommunen vil ligge
inde med langt de fleste oplysninger omkring:
•
•
•
•

Ældregruppens sammensætning, indkomstfordeling, boformer,
sundhedstilstand, antal og art af plejeboliger
Diverse befolkningsmæssige fremskrivninger og kommunale tiltag
– herunder planlagt ældrebyggeri på området
Navne på diverse kontaktpersoner inden for social- og sundhedssektoren (fx. hjemmeplejen/demenskoordinatorer)
Formidle kontakt til ældreråd, interesseorganisationer og frivillige

Provst og provstiudvalg vil i forvejen ligge inde med oplysninger om, hvilke
ressourcer kirkerne i provstiet råder over, og som allerede anvendes eller kan
anvendes særligt på ældreområdet. Det gælder til eksempel:
•
•
•
•
•

Antal af ældregudstjenester og plejehjemsgudstjenester
Pastoral normering i provstiet som helhed og i de enkelte sogne
Øvrige kirkefunktionærers normering og arbejdsbeskrivelse i relation til ældre (fx. sognemedhjælpere, diakoner)
Budget/regnskabsposter og målsætning, der relaterer til ældrearbejdet
Overblik over den fremtidige økonomi og personalenormering i
provstiet/kommunen

I lighed med biskoppen vil også provsten have mulighed for at gøre ældreområdet til et særligt satsningsområde og – for lokalfinansierede midler
– kunne oprette en hel eller delvis særpræstestilling på provstiniveau. På
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samme måde vil provsten kunne understøtte et eller flere sogne, hvis lokale
forhold gør det særligt påkrævet at have en målsætning og handleplan for
det geriatriske område. Uagtet ansættelsesformen er det altafgørende for arbejdet, at der i provstiet er en præst, sognemedhjælper el. lign., som har til
opgave at være koordinator og udvikler af ældreområdet. Det er umuligt for
kommune, plejehjemsledelse, frivillige organisationer m.fl. at samarbejde
med 35 præster, der hver især har en større eller mindre interesse i og viden om ældre. Men hvis der som udgangspunkt skal planlægges og udvikles
sammen med én præst, som er interesseret i og uddannet inden for området,
kan samarbejdet blive frugtbart.

Ældrekoordinators arbejdsopgaver
En sådan kirkelig koordinator for ældrearbejdet kan med fordel stå i spidsen for ovenstående kortlægning af udfordringer og ressourcer. Dernæst
kan vedkommende tage kontakt til de enkelte plejehjemsledere for at få et
formaliseret samarbejde i gang. Hos plejehjemslederne vil den kirkelige
koordinator få et samlet overblik over fx. senge- og aflastningspladser, demensboliger og dagscentre, visiteringskriterier, personalenormering og frivillighedsgrupper og få kontakt til ansatte som frivillige koordinatorer, som
fx. kommunens demenskoordinatorer, der igen kan oplyse om omfanget af
demensramte og deres pårørende. Plejehjem, hjemmepleje og demenskoordinatorer vil også ofte kunne give et bud på, hvor mange af disse der har en
kristen baggrund og kunne have glæde af kontakt til kirken.
Den kirkelige koordinator skal ikke varetage alt ældrearbejdet i provstiet,
men netop koordinere og udvikle det og sætte det på dagsordenen. I relation
til Kirkeministeriets såkaldte “blå betænkning” (Betænkning 1477, Opgaver
i sogn, provsti og stift, Kirkeministeriet – juli 2006) skal koordinatoren give
bud på, hvad der kunne være ældrearbejdets missionale, gudstjenestelige,
diakonale og undervisningsmæssige aspekt.
Koordinator har også til opgave at stå i spidsen for og organisere små teams
af præster, kirkefunktionærer og frivillige ved hvert plejehjem i provstiet. I
stedet for, at man på et plejecenter i kommunen i årets løb får besøg af 8 præster, der deles om andagterne, kan man med fordel organisere sig, så hvert
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plejehjem dækkes af et team bestående af eksempelvis to præster, to kirkemusikere, én sognemedhjælper med særlig interesse for opgaven samt en fast
række af frivillige. Koordinator kan rådgive teamet, videreformidle uddannelsestilbud, kontakter og viden til dem, men også holde inspirationsdage i
provstisammenhæng for ansatte og frivillige, forestå sogneaftener, hvor man
lærer midaldrende voksne at tale med deres forældre om sorg og ældres trosforestillinger eller tage en undervisningstime for konfirmander om samme
eller lære menigheden generelt om, hvordan man møder demensramte eller
deres pårørende. Ofte vil kirkens undervisningsmæssige og diakonale indsats her i sig selv blive til mission.

På sogneniveau
En ældrekoordinator i provstiet og et team omkring hvert plejehjem løsriver
ikke den enkelte sognepræst fra sognets ældre på eller uden for plejehjem.
Tværtimod sætter provstikoordinators arbejde netop de øvrige sognepræster i provstiet fri til at være til rådighed for de ældre, der har brug for besøg.
Selv om man ikke forestår plejehjemsandagterne, er der intet til hinder for,
at man tager på individuelt besøg hos en af sognets ældre, der er nu er på plejehjem. Tværtimod. På samme måde sættes præst og kirkeligt personale fri
til sammen med til eksempel menighedsplejen at definere og udvikle ældrearbejdet på sogneniveau ved at definere det gudstjenestelige, det missionale,
det undervisningsmæssige og det diakonale aspekt for sognets ældregruppe.
I en tid hvor (leve)vilkårene for ældre ændrer sig kraftigt, ændrer til eksempel også kirkens diakonale opgave for de ældre sig. Det diakonale er
måske ikke kun hjemmebesøg, underholdning eller julehjælp eller i det hele
taget altid at gøre noget for ældre. Diakoni for folk i den 3. alder er måske
i stedet at bruge dem, der ellers føler sig overflødige og uden relationer. Det
kan være, det er den ældre, men friske, Kirsten, der skal være frivillig ved
børnearbejdet, for hun har ingen børn i sit liv. Per er tidligere tømrer, men
er blevet fyret og erklæret overflødig på arbejdsmarkedet. Nu vil han gerne
være altmuligmand, når der skal laves rekvisitter til gudstjenester og arrangementer, for det giver ham identitet og værdighed. Holger er tidligere
journalist og vil gerne redigere kirkebladet. Lone kan ikke holde til arbejdet
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som køkkenassistent, men hun vil gerne tage ansvar for at bage fire gange om
måneden. Finn er tidligere dansk- og musiklærer og vil gerne sidde med i en
kirkemusik-/prædikengruppe i sognet.
For ældre uden så mange ressourcer er det diakonale behov måske at få
hjælp med internettet, blive kørt til den nærmeste butik 15 kilometer væk
eller til hospitalet og plejehjemmet 40 km væk, og hvor deres ægtefælle nu
er. Det undervisningsmæssige aspekt kan til eksempel ligge i at lære en ny
generation af ældre (68’erne), som tænkte sig evigt unge, at tackle tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, sygdom eller sorg. Og ikke mindst i Jesu navn
at pege de pletter af værdighed ud, som tidens “du er hvad du gør” ikke har
det store blik for.

Kirken og demensramte
I dag lever ca. 90.000 danskere med en demenssygdom, og tallet vil i 2030
være fordoblet, hvis ikke der findes en måde at forebygge eller standse sygdommens udvikling på. Demens kaldes også for “de pårørendes sygdom”,
fordi den har en karakter, hvor også de nære pårørende særligt belastes. Antager vi, at blot fem nære pårørende til hver demensramt er berørt, er der
allerede nu næsten en halv million mennesker, der er berørt af sygdommen.
Det er kirken nødt til at forholde sig til.
Det er derfor heller ikke noget urimeligt krav at stille, at ansatte i folkekirken har en vis grad af viden om demenssygdomme, og at der i provstiet
findes en, der har særlig viden om demens og kan rådgive andre. Hos Nationalt Videnscenter for demens (www.videnscenterfordemens.dk) kan alle
fagfolk få rådgivning om emner, der relaterer til sygdommenes karakter, de
demensramte og deres pårørende. Man kan begynde med at gennemgå deres
nye e-learningsprogram – “ABC Demens” -, der giver helt basal viden. Ligeledes kan man downloade en app til samme formål. Demens er desuden defineret som en palliativ sygdom. Hos Palliativt Videnscenter (www.pavi.dk)
kan man downloade rapporter, få overblik over netværk, projekter og kurser
(også for præster) og finde og købe film og bøger til undervisningsbrug. Ligeledes kan man rekvirere foredragsholdere og undervisere fra begge steder.
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Koordinator vil her kunne sætte projekter i gang lokalt om udvikling af
demensgudstjenester eller musikandagter på plejehjem, deltage i erindringsværksteder og tilsvarende tiltag i sognekirker, idet netop gudstjeneste og ritualer og musik ofte er noget, den demensramte og de pårørende sammen
kan mødes om langt hen i sygdomsforløbet. Ligeledes kan koordinator rådgive præster i forbindelse med begravelsestaler over demensramte, fordi en
sådan nødvendigvis – hvis den skal give mening for de nære pårørende – må
have en anden karakter end mange andre begravelsestaler. Koordinator kan
foranstalte, at der 21. september (der er national huskedag) fejres gudstjenester flere steder i provstiet for demensramte og deres pårørende. Og ikke
mindst inden for demensområdet er det vigtigt at få lært præster, ansatte og
frivillige, hvordan de håndterer ægtefællernes sorg, taler med børn om deres
sorg over at se bedsteforældre være i kroppen, men ude af sindet, ligesom det
kan være en opgave at oprette særlige sorggrupper eller hjælpegrupper for
pårørende.
Inden for demensområdet er det særligt udtalt, at den diakonale opgave er
en anden, end kirken traditionelt definerer den. Her kan menighedspleje og
frivillige teams gøre en stor indsats i evangeliets navn. Det bedste, man kan
gøre for den demensramtes ægtefælle, er ofte at passe den demensramte en
time eller to om ugen, så ægtefællen kan komme til at købe ind, køre til læge
eller frisør. Eller – hvis den demensramte er kommet på plejehjem – tage på
besøg og holde den demensramte i hånden nogle timer en uge, så ægtefællen
kan tage en kort ferie med familie eller venner. Eller bare holde den pårørende med selskab, fordi det er så hårdt at sidde alene time efter time, dag ud
og dag ind hos en, der er alvorligt ramt af sygdommen.
På sogneniveau vil der i menigheden ofte være mennesker, som arbejder
inden for ældreområdet og måske særligt demensområdet og det palliative
område. Ofte vil de have en stor interesse i at være en ressourceperson for
kirken, og deres indgang til kirkelivet vil da gå via deres profession.

Anita Hansen Engdahl, lektor, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
E-mail: aen@km.dk
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Præstens på besøg på
plejehjemmet
– erfaringer og refleksioner fra en
plejehjemspræst

Jeppe Carsce Nissen

Gennem præstens øjne kommer artiklens læser med til samtaler, samvær og
gudstjenester på plejehjemmet. En række konkrete nedslag beskriver mødet
med institutionens hverdag såvel som med dets personale og med det enkelte menneske, som lever og dør der. Stemninger, lyde og lugte bliver i artiklen forsøgt brugt til at videreformidle øjeblikke af stor alvor. Mellem linjerne
findes overvejelser over døden og livets skrøbelighed, men også erfaringer
af håb og nærvær.

Samtalerne
Det første, der møder mig, er lugten. Lugten af plejehjem er som ingen andre.
Der er linoliumsgulvene og det duftfri rengøringsmiddel. Der er køkkenet
og den voldsomme lugt af traditionel dansk mad til 200 mennesker. Der er
medicinen, som på en mærkelig ikke-måde også lugter. I aktivitetsafdelingen lugter der af nybagte boller. Oppe på afdelingerne er lugten anderledes.
Der lugter stadig af linoliumsgulve og medicin, men der lugter også af røg
fra nogle af lejlighederne, og så lugter der på en mærkelig måde af hjælpe60
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løshed. Hvordan lugter et menneske, der er faldet sammen over sin morgenmad? Ved et bord ligger Tove og sover hen over sin yoghurt. Hun har stadig
sin ostemad i hånden, men kaffen er skubbet ind midt på bordet. Over for
hende sidder Elin. Hun følger opmærksomt med i, hvad der foregår omkring
hende, og da jeg træder ind, fanger hun mit blik. Hele hendes udtryk er et
råb om hjælp, og jeg går hende i møde med et smil. Hun peger på damen, der
ligger ind over bordet, og spørger mig, hvad hun skal gøre. Pludselig er det,
som om hele formiddagen udspiller sig for os på et øjeblik. Sosu-assistenter
og sygeplejersker går forbi med målbevidste skridt. Tove vågner og spørger,
hvor hun er, og Elin ånder lettet op. Tove tager en bid af ostemaden, der klæber til tandprotesen. Ved et andet bord prøver Jørgen at rejse sig op, og en afløser, der ikke ved bedre, hjælper til. Så står Jørgen lidt henne ved elevatoren,
inden en af de faste sosu’er hjælper ham hen at sidde igen. På storskærmen
kører der Matador eller et eller andet. Birgit spørger, om jeg vil hjælpe hende,
og jeg lover at skaffe noget personale. Tove er faldet i søvn igen, og Elin er
bange igen. Jeg prøver at berolige hende og forklarer, så godt jeg kan, at Tove
bare sover, og at Elin ikke skal bekymre sig. Jeg får vristet mig fri og stikker
hovedet ind på kontoret, der viser sig at være tomt. Ud på gangen igen og
kigge efter personale. Ulla, der er sygeplejerske, kommer ud fra en lejlighed
med fuld beskyttelsesdragt på, som hun tager af og putter direkte i “urent”.
“Hvis du skal tale med Marie, skal du pakkes ind”, siger hun. Marie har en
infektion, men er ude af karantæne i morgen. Det er svært at være præst bag
en ansigtsmaske, så jeg beslutter mig for at vente til i morgen. Jeg er allerede
træt i hovedet, og jeg er slet ikke kommet i gang. Inden jeg går, husker jeg
at sige til Ulla, at Birgit spørger om hjælp. Så er det videre op på 5. sal, men
jeg kan ikke overskue at vente på elevatoren, mens Elin kigger på mig, så jeg
tager trappen. På vej ud af døren hører jeg Ulla tale venligt til Birgit, og jeg er
imponeret over, at hun kan formidle tryghed og omsorg, selvom hun nu står
med et endnu et bleskift, der ikke er med på timeskemaet.
Oppe på 5. er der mere ro. Daniel sidder ved et bord og hjælper Lona med
at spise. De andre ser fjernsyn eller småsover. Jeg skal tale med Erik, der lige
er flyttet ind. En blodprop har givet ham delvis lammelse, og nu får han mad
gennem en sonde og er bange for at dø. Kirsten er glad for at se mig og går
med ind hos Erik for at introducere mig. Kirsten er dygtig, men jeg har aldrig
kunnet vænne mig til den måde, hun råber til beboerne på. Da Kirsten er
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gået, trækker jeg en stol fri fra væggen og sætter mig ved siden af Erik. Hans
kørestol står vendt mod vinduet, men han har lukkede øjne. Der er stille i
rummet bortset fra Eriks vejrtrækning og sondemaskinen, der bipper med
et mærkelig, uforudsigeligt interval. Efter lidt tid rækker jeg hånden frem og
aer Erik på hånden. Hans øjne åbnes, og han drejer hovedet over mod mig.
Med besvær siger han det, jeg allerede ved, men som får en særlig fylde, når
det bliver sagt. “Jeg er bange”. Jeg nikker og klemmer forsigtigt hans hånd.
I første omgang bliver jeg bare siddende. Der er ikke så meget at sige, synes
jeg. På den ene side kan jeg godt forstå, han er bange, men på den anden side
er der ikke meget mere tilbage i hans liv end sondemad, bleskift, infektioner
og smerter. Jeg bliver ved med at ae Eriks hånd, og han kigger ned på vores
hænder og så dybt ind i mine øjne. Jeg skal sige noget, og det skal helst være
snart. Jeg begynder at tale, og inden længe kører munden på mig. Jeg sidder
rigtig dårligt, så det ender med, at jeg sætter mig på knæ ved siden af hans
kørestol. Der, på gulvet ved siden af en døende mand, taler jeg om døden og
det store mørke. Men jeg taler også om lys og tilgivelse. Jeg taler om Guds
kærlighed til lige præcis ham. Jeg siger til Erik, at Gud kender ham og er hos
ham, netop nu hvor han er bange. Jeg taler også om dom. Ikke en menneskelig dom, men dom som en udfrielse. Væk skal være vores fejl og svigt. Og væk
skal være vores angst og vores smerter. Jeg taler til Erik om, at Gud vil finde
det tabte barn i ham. At hvis Erik har gjort noget, som gør, at han frygter at
møde Gud, så ved Gud det allerede, og der skal også være tilgivelse for det.
Jeg fastholder igen, at det er klart, at han er bange, men at Gud har lovet at
passe på os, og at vi aldrig skal være alene. Så er vi stille lidt igen, og sondemaskinen siger bip. Erik har lukket øjnene, og jeg synger lige så stille “Lille
Guds barn, hvad skader dig”. Så beder jeg Fadervor og lyser velsignelsen.
Mine knæ gør ondt, og Erik er træt, så jeg aer ham lidt på kinden og lover at
komme igen. Og så går jeg.
Elinor, som også bor på 5 sal, skal bare have læst evangelieteksten op, og
så synger vi en salme og beder fadervor sammen. Anna på 3. sal er blevet
indlagt igen. Jeg vasker hænder og spiser frokost. Eftermiddagen går med
at skrive en bisættelsestale. Erik og slutlinierne fra “Lille Guds barn, hvad
skader dig?” bliver det sidste, jeg tænker på den dag.
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Og når hans sol for dig går ned,
arver du al hans herlighed.
O, Gud ske lov!

Samværet
Noget andet, man lægger mærke til, er lydene. I nogle lejligheder brummer
en vekseltryk-madras for at forebygge liggesår. Ude på gangen blander lyden af de tændte fjernsyn sig med lyden af en insisterende bip-lyd, fordi en
af beboerne har trykket på sit nødkald. Fjernsynet kører også i fællesstuen,
hvor det prøver at overdøve opvasken, der skal ordnes inden frokost. Der er
næsten aldrig nogen, der snakker. Sosu-assistenterne taler altid meget højt.
Og så er der en, der råber om hjælp. Det er Lars. Han gør det hele tiden, så det
er blevet en lige så fast del af lydbilledet som nødkaldets “bip”. Han råber om
hjælp, fordi han ikke kan finde ud af, hvor han er, og han holder kun op, hvis
man holder ham i hånden. Om sommeren, når vinduerne er åbne, kommer
der nogle gange en ind fra gaden, der vil gøre os opmærksom på det. De ser
helt vilde ud i øjnene, fordi de tror, der er en, der råber om hjælp. Det er der
selvfølgelig osse, men ikke mere end alle de andre. Bare mere højlydt.
Lone har boet på Sølund i et par år og kommer rimeligt fast til gudstjenesterne. Jeg besøger hende en gang imellem og snakker med hende om stort
og småt. Da hun flyttede ind, brugte hun rollator, men efter et fald og en
indlæggelse sidder hun i kørestol. Jeg plejer at lade Lone styre samtalerne
for hun har altid så meget på hjerte. Nogle gange er det politik eller noget fra
historien, vi taler om, andre gange kommer vi ind på lidt af det, der gør ondt.
Lone er en af de få, som ikke på den ene eller anden måde er ramt af demens
eller lignende, og det er en daglig kamp for Lone at bevare sin værdighed.
Det er en selvfølge for Lone, at man spiser sammen med de mennesker, man
bor sammen med, men det er også svært. Lones bordherre har svært ved at
holde maden i munden, og lige overfor sidder Dora, som piller ved alting. I
går var der en, som fik nok, og slog Dora. Personalet kom farende til og hjalp,
men stemningen var ligesom ødelagt. Nogle var oprørte eller bange. Andre
frydede sig eller græd. Lone bebrejder personalet, og hun bebrejder kommunen. Jeg lader hende tale og håber, det kan hjælpe at få lov at tale det igennem.
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Jeg har en enkelt samtale til den dag. Lis ligger for døden, og personalet
har spurgt mig, om jeg ikke vil kigge ind til hende. Jeg banker omhyggeligt
på og træder forsigtigt ind i lejligheden. Radioen kører på P2, og da jeg har
sat en stol hen ved siden af Lis’ seng, skruer jeg ned for radioen. Lis reagerer
på stilheden ved at røre lidt på sig og jeg rører forsigtigt ved hendes hånd for
at vise hende, at hun ikke er alene. Øjnene åbnes, og efter lidt tid drejer Lis
hovedet og ser mig. Jeg introducerer mig selv som præsten og forklarer, at
jeg har lovet personalet at sidde lidt hos hende. Lis nikker samtykkende og
lukker øjnene igen. Da jeg efter et par minutter begynder at synge salmen
“Her vil ties, her vil bies”, åbner Lis øjnene igen og betragter mig indgående.
Jeg synger halvdelen af salmen og beder så Fadervor. Lis lukker øjnene, men
åbner dem igen, mens jeg synger resten af salmen. Så sidder vi stille en tid,
indtil Lis siger et enkelt ord: “Vand”. Jeg væder omhyggeligt den lille vatpind-agtige svamp, der ligger til formålet, og giver Lis lidt vand. Lis kigger
intenst på mig, og da vatpinden er tør, åbner hun munden igen, og til min
store overraskelse siger hun med klar og myndig stemme: “Det skal være
koldt”. Så kan det nok være, præsten kommer i gang. Ud og finde friskt og
koldt vand, og personalet kigger undrende på mig. Da Lis har fået lidt koldt
vand at drikke, spørger jeg hende, om jeg skal lyse velsignelsen for hende, før
jeg går, og det takker hun ja til.
Om eftermiddagen er der alsang i salen. Der altid masser af mennesker,
men Lone skal ikke nyde noget.
Jeg læser højt i aktivitetsafdelingen. Det kunne være Karen Blixen eller
Halfdan Rasmussen, men det ender for det meste med Benny Andersen. Det
er altid hyggeligt. Selv Dora falder til ro. I hvert fald indtil Jørgen begynder at
kommentere. Der er ikke ondt skabt i ham, men det er godt nok irriterende.
Hvis det bare var hans kommentarer, kunne jeg ignorere det og fortsætte,
men der bliver altid reageret på det. Nogle bliver forvirrede, hvem skal vi
lytte til nu? Hvorfor læser manden op af en bog? Andre bliver vrede på Jørgen og beder ham i mindre pæne vendinger om at være stille. Så reagerer
han på det. Det er på en mærkelig frustreret måde, meget sorgfuldt. Det er
allesammen mennesker, der prøver at fylde deres tid ud med lidt samvær og
noget andet end “De røde heste”. Lars er f.eks. tit med. Når der bliver læst
højt, er han ikke bange.
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Efter højtlæsningen er der lidt hyggetid, hvor snakken går. Og så er der opbrud. I små grupper hjælpes beboerne tilbage til afdelingerne. Folk er glade,
og nogen holder hinanden i hånden. Jeg får sagt pænt farvel til de fleste og
forlader som den sidste lokalet. Lidt nede af gangen sidder Ingrid. Hun er
faret vild. Så nu har hun sat sig på en bænk. Ingrid har krogede hænder,
men har det ellers fysisk fint. Demensen har ramt hende nådigt, for så vidt at
Ingrid næsten altid smiler. Det er som om hun er taknemlig for noget, som
hun ikke kan huske hvad er. Jeg sætter mig hos hende et øjeblik og spørger,
om hun var glad for højtlæsningen.
Ingrid tager min hånd og kigger mig dybt ind i øjnene. Selvom der egentlig
aldrig er rigtigt stille på plejehjemmet, er det her et stille øjeblik. Vi sidder på
bænken sammen, og så begynder tårerne at trille ned af Ingrids kinder. Der
er ingen ord. Bare en kroget hånd, et smil og så en hel masse tårer. Lidt senere
følger jeg Ingrid hjem. Da jeg sidder på kontoret den eftermiddag, prøver
jeg at genkalde mig stilheden. Ingrid siger næsten aldrig noget, men hendes
tårer overdøvede for en stund både alsang og nødkald.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
(Brorson 1765)

Gudstjenesterne
Da jeg startede på plejecentret Sølund, kom jeg fra et vikariat oppe i Grundtvigs Kirke på toppen af Bispebjerg. Når der var gudstjeneste, nød jeg altid de
sidste sekunder inden præludiet, for der kunne man høre ikke bare de 3x3
bedeslag, men også selve maskineriet, der trak klokkerne. En dyb, rumlende
lyd inden hvert slag. Der var en særlig stilhed i de sekunder. Man kan næsten
sige, at stilheden blev skarp. Jeg ved selvfølgelig ikke med de andre kirke-
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gængere, men for mig var det næsten det bedste øjeblik sådan en søndag
formiddag.
Søndag eftermiddag er der gudstjeneste. Jeg og min kirketjener stiller alteret op og sætter stole i rækker. Omkring en halv time før gudstjenesten starter, begynder de første kirkegængere at komme. Det er for det meste dem,
der kan gå selv, eller dem, der er så heldige at have en pårørende, der vil med.
Resten af kirkegængerne kommer ned til gudstjeneste i små grupper. 3. og
4. sal kommer sammen. 1. sal sender næsten aldrig andre end Knud, der
insisterer på at komme. Lidt i to er vi for det meste en 15-20 stykker, og der
er en forventningsfuld stemning. Inden vi går i gang, går jeg rundt og siger
velkommen i kirke til hver enkelt af beboerne. Det giver mening at trykke
hånd og sige velkommen, og det hjælper de mest demente med at finde lidt
ro. Og så har jeg købt en klokke, eller rettere en syngeskål. Den klinger længe
og klart, og den bruger vi inden gudstjenesterne på Sølund.
Snakken går stadig lidt, når det første slag lyder på klokken, men der bliver faktisk stille, når bedeslagenes andægtighed lyder, og så er gudstjenesten
i gang. Det er første søndag efter Helligtrekonger, og jeg taler om uvorne
unger og om velfriserede børn i matrostøj. Mest af alt taler jeg dog om hjælpeløshed.
I løbet af ugen er jeg stødt på så mange forskellige former for hjælpeløshed,
og da jeg læste teksten om de små børn, tænkte jeg, at måske er det netop det
at være hjælpeløs, der kendetegner de små børn. Jeg slutter prædikenen af
med at fortælle om Gud, der har lovet at være hos os, når vi er som de små
børn, hjælpeløse.
Nadveren er altid noget særligt. Vi bruger nadverritual C, med korsvar og
hele udtrækket. Jeg troede til at starte med, at det stod i vejen for beboernes
oplevelse af kirke, men med tiden har jeg indset, at den lange liturgi giver tid
til at være i gudstjenestens rum, uden at de demente skal bruge kræfter på at
følge med. Til nadveren oplever særligt de svært ramte et kort øjeblik af det
mest andægtige og intense nærvær, og selvom det sker, at en kirkegænger
ikke ved, hvad de skal gøre med brødet og vinen, har jeg endnu ikke oplevet
at stilheden blev brudt.
Vi slutter altid med en dansk sang som postludium og nyder at lade det
blive lidt løssluppent efter den alvorlige stund.
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Blæsten går frisk over Limfjordens vande,
rusker dem op til vågen flugt,
jager dem mellem de favnende strande,
fylder med toner hver en bugt.
Og sømanden synger bag sit rat
på krydstogt fra Nordsø til Kattegat.
(Erik Bertelsen 1939)

Skrøbeligheden
Livets skrøbelighed er en konstant følgesvend på plejehjemmet. Smerter,
sorg, afsavn og tab er en del af hverdagen. Den store fjende på plejehjemmet er ikke døden, men skrøbeligheden. Hvor rammer det næste tab? er det
spørgsmål, som plager mest. Vil jeg komme til at gå, synge eller spise igen?
Yasmin, en sygeplejerske fra 4. sal, hiver fat i mig i kantinen. Kunne jeg få tid
til at kigge op til Elly. Hun er gået i “terminal”. Det betyder i al sin faglighed,
at Elly er kommet hjem fra hospitalet med en lungebetændelse, som det er
besluttet ikke at behandle, og at Elly fra nu af og til sin død skal modtage
kærlig omsorg og pleje. Da jeg kommer ind til Elly, lægger jeg med det samme mærke til stilheden. Vekseltryk-madrassen brummer, og ude på gangen
lyder nødkaldets “bip”. Alligevel er der stille hos Elly. En stille venten. Jeg
skramler med en stol og sætter mig så tæt på sengen, jeg kan. Elly’s hånd er
kølig, og hun reagerer ikke, da jeg forsigtigt aer den. Ellys vejrtrækning er
besværet. Jeg sidder hos Elly en times tid. Jeg synger lidt, men har svært ved
at bedømme, om jeg synger højt nok, eller om jeg bare sidder og synger for
mig selv. Det bliver til både “Sov sødt barnlille” og “At sige verden ret farvel”.
Ind imellem bevæger Elly sig lidt, og jeg prøver at være så opmærksom, jeg
kan, på de signaler, hun sender. Jeg beder også fadervor og lyser velsignelsen
for Elly, inden jeg går. Ude på gangen taler jeg med personalet. Yasmin er der
ikke, men jeg lover at kigge forbi en gang til, inden ugen er omme. Da jeg
kommer op til Elly næste gang, er hun vågen. Jeg sætter mig hos hende og
introducerer mig. Jeg spørger hende, om der er noget bestemt, hun gerne vil
tale med en præst om, og hun ser længe på mig, inden hun med et suk siger ét
ord. “Børn”. Så kigger hun væk. Stilheden brøler af os begge to, og jeg prøver
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at trække vejret dybt i larmen. På væggene hænger der billeder af det, jeg går
ud fra er børn og børnebørn, men der er ikke flere ord.
Næste uge er Elly død. Jeg får ikke lov til at forestå bisættelsen, for de pårørende vil gerne bruge deres egen præst. Yasmin og jeg bruger en pause på
at tale om Elly og om, hvordan hun kom herfra.
Det sker i hvert fald en gang om ugen, at jeg ser en hvid kiste, der sammen
med to alvorlige mænd er kommet for at hente en afdød beboer.
Så er der samtale med de pårørende, taleskrivning og bisættelse. Nogle
gange er der ikke nogen pårørende, og så taler jeg med personalet om, hvem
den afdøde var. Det er vel som i så mange andre præstestillinger. Jeg prøver
at finde en vinkel på den afdødes liv, og jeg prøver at fortælle et menneske.
En ting, tror jeg, er anderledes end ude i de fleste almindelige kirker. Døden
kommer næsten altid som en befrielse. En velkommen gæst. På plejehjemmet sker det aldrig, at døden river et menneske for tidligt bort.
Før døden med sin istap-hånd
gør skel imellem støv og ånd,
bortvifter hjertets varme,
indslumre skal jeg da med lyst,
som barnet ved sin moders bryst,
i dine frelserarme.
(Grundtvig 1845)

Efterskrift
Erik lever stadig, og på grund af sondemaden har han fået lidt kræfter tilbage.
Vi taler sammen om hans tid som menighedsrådsformand, og han har også
været med til et par gudstjenester. Erik har dog også haft sin første alvorlige
infektion, og vi er begge på det rene med, at han er hjælpeløs. Ingrid smiler stadig, når jeg ser hende, og tårerne og den stilhed, vi oplevede, bliver mellem os.
Dora er stærkt svækket nu, og Lis er død. Yasmin skal snart på barselsorlov.
Jeppe Carsce Nissen, præst på plejecenteret Sølund
E-mail: jcni@km.dk
68

Kritisk forum_136_Indhold.indb 68

06-06-2014 10:24:30

Gamle kirkegængere og nye gudstjenester – et utænkeligt match?

Gamle kirkegængere og nye
gudstjenester – et utænkeligt
match?
Ulla Morre Bidstrup

Når det fortrinsvis er ældre, der deltager i højmessen, er der mindre grund
til at overveje, om ældre kunne have brug for og lyst til andre gudstjenesteformer! Sådan synes ræsonnementet at lyde, når der (ny)tænkes i gudstjenesteformer i Den Danske Folkekirke, hvor det er ganske andre aldersgrupper,
der er i fokus. Men ældre folkekirkemedlemmer er lige så forskellige som alle
andre, når det handler om kirkegang og menighedstilknytning, så der er god
grund til også at overveje, i hvilke livssituationer og sammenhænge ældre har
brug for og lyst til at gå til gudstjeneste.

Vi ved, det er noget, de ældre holder af...
I december 2013 blev en ny undersøgelse fra Gallup af danskernes kirkegang
offentliggjort og sammenlignet med tal fra 1996. Sammenligningen viste,
at den brug af kirken, som kan betegnes som “jævnlig”, er stigende. Det er
særligt gruppen af danskere, der opsøger kirken 1-2 gange om ugen, der er i
vækst, samtidig med, at andelen af danskere, der kommer i kirken 1-3 gange
om måneden, er stabil. Der er i undersøgelsen tale om kirkegang i bredeste
forstand, hvor også babysalmesang eksempelvis er medregnet.
Offentliggørelsen af resultatet foranledigede en række interviews. F.eks. i
Kristeligt Dagblad d. 21. december under overskriften “Flere går fast i kirke”.
Et stort østjysk bysogn kunne bekræfte tendensen, og én af sognepræsterne
forklarede den bl.a. med følgende tiltag:
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Børnegudstjenesterne lægger vi på ugentlige hverdage, for vi
ved, at børnefamiliernes weekender ofte er bookede til noget
andet. Og så ved vi, at de ældre sætter stor pris på den klassiske højmesse, så vi gør meget ud af at holde et højt musikniveau om søndagen. Det er noget, de ældre holder af.

Med særligt henblik på ungdomsgudstjenester
Går man jobopslagene igennem på de sidste sider i Præsteforeningens Blad,
hvor menighedsråd søger ny præst, dukker ønsket om en særlig indsats omkring gudstjenestefornyelse for de unge meget ofte op. Tilsvarende er en stor
del af de kvoterede stillinger på tværs af sogne eller for hele provstier tit helliget gudstjenesteudvikling for og med de unge eller børnefamilierne.
Såvel reaktionen på den nye undersøgelse som de mange jobopslag vidner
om en enorm slagside i den folkekirkelige indsats. Den består i, at børn, unge
og børnefamilier er genstand for et hav af nye og kreative tiltag og udviklingsarbejde, med alle de midler, dette kræver, mens ældre antages at være
tilfredse med det bestående og traditionelle. De ældre er derfor ikke en gruppe, der opfattes som tilsvarende interessant eller relevant, når det handler
om at (ny)tænke gudstjeneste og kirkegang.

Hvorfor glemmer vi de ældre?
Grundene til, at det forholder sig sådan, er ikke svære at få øje på.
For det første inspirerer ønsket om fremtidssikring af et levende, folkekirkeligt gudstjenesteliv selvfølgelig til primært at fokusere på dem, der har den
længste fremtid for sig. Så vidt cost-benefit-analysen...
Men for det andet har den østjyske sognepræst selvfølgelig gjort samme
iagttagelse som de fleste andre – nemlig at den gruppe, der er flest af ved den
traditionelle gudstjeneste, altså højmessen, er ældre.
Men hvor interessant er denne konstatering i grunden, når det kommer
til behovet for gudstjenestefornyelse for ældre? For at de fleste kirkegængere
ved højmessen er ældre, betyder ikke omvendt, at de fleste ældre holder af
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højmessen. Det er der faktisk intet, der tyder på er tilfældet, eftersom langt
de fleste ældre folkekirkemedlemmer trods alt ikke frekventerer højmessen
jævnligt.

Kirkegangarter
Der findes flere måder at gå i kirke og være menighed på, som jeg i det følgende forsøger at beskrive under fire overskrifter.1 En sådan kategorisering
gør sig selvfølgelig skyldig i en voldsom forenkling, og mange af os abonnerer da også på to eller flere af måderne, og endnu flere af os skifter mellem
kirkegangarterne gennem livet.
En første kirkegangart består i at være højmessemenighed. Højmessemenigheden er kendetegnet ved at søge sognets faste søndagsgudstjeneste med
stor trofasthed. Der er tale om at gå i kirke af vane. Her findes en stor del af
gruppen af danskere, der går i kirke 1-2 gange om ugen og 2-3 gange om måneden formentlig. Højmessemenigheden er ofte meget lokalt forankret eller
har måske løst sognebånd til fast yndlingspræst og “shopper” ikke rundt.
Den sætter pris på kontinuiteten og den “føljeton”, som kirkeårets tekster
og salmer udgør, og lægger ofte vægt på at være en del af en fast og velkendt
menighed. Højmessemenigheden er mange steder solidt repræsenteret i menighedsrådet og er – sammen med præsten – tit optaget af, hvordan de andre
former for kirkegængere kan blive “rigtige kirkegængere” – det vil sige blive
højmessemenighed ligesom dem selv.
Det kan dog også tænkes, at en god del af gruppen, der går i kirke 1-2
gange om ugen eller 2-3 gange om måneden, findes i en anden måde at være
menighed på. Nemlig segmentmenigheden. Segmentmenigheden er karakteriseret ved at have præferencer for et særligt gudstjenesteligt udtryk, som
den gerne opsøger i mange forskellige sogne og kirker. Et eksempel er gospelmenigheden, som holder af gospelsang og gerne tager langt for at være en
del af netop denne form for gudstjenester. Et andet eksempel er pilgrimsmenigheden, som deltager i gudstjenester på ture, kurser og i fjerne sogne, hvis
gudstjenesten indgår i pilgrimsgang. Et tredje eksempel kunne være natkirkemenigheden, hvis medlemmer som oftest hører til én bestemt natkirke,
men også gerne opsøger netop denne form for gudstjenestedeltagelse, hvis
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de f.eks. er på besøg i en anden by. En fjerde segmentmenighed findes blandt
de “finkulturelt” orienterede, som går til forfatterprædikener eller gudstjenester, hvor klassiske musikværker eller komponister udgør en væsentlig ingrediens. Endelig er der selvfølgelig segmentmenigheder, som i mere direkte
forstand er defineret af deres segment – f.eks. i ungdomskirkerne eller kirker,
som har tilknyttet en korshærspræst.
Herefter vil vi vende os til en gruppe af gudstjeneste- og menighedsdeltagere, som til gengæld sjældent hører til i gruppen af kirkegængere, der kommer
i kirken 1-2 gange om ugen – eller 2-3 gange om måneden for den sags skyld.
Nemlig den biografiske menighed. Der er tale om en lejlighedsvis gudstjenestedeltagelse, der er karakteriseret ved at finde sted, når man er inviteret til
den som gæst ved ét af de biografiske kasualier, der markerer overgange i den
enkeltes livsforløb – dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse. Eller når
man selv inviterer til en sådan begivenhed, naturligvis. Det er antageligt den
mest udbredte form for kirkegang i Den Danske Folkekirke, og selvom repræsentanterne for denne gruppe er blevet kaldt meget grimt gennem tiden
– fra fire-hjuls-kristne over lejlighedskristne til skrabelodskristne – holder
de langt overvejende trofast fast i deres folkekirkemedlemskab. Denne form
for kirkegang er ikke overvejende lokal, da man jo netop går til gudstjeneste i
den kirke, som invitationen lyder på. De, der er i centrum for kasualiet – brudeparret eller en afdøds efterladte familie, eksempelvis – knytter sig også ofte
langt mere til præsten, som står for kasualiet og dermed ofte for en samtale
forud for kasualiet, end til menigheden og sidder sjældent i menighedsrådet.
Den biografiske menighed ønsker derfor jævnligt den samme præst, som
sidst de fik et barn døbt f.eks., uanset om denne præst måske er flyttet til et
sogn i en anden del af byen.
En sidste form for menighed kunne betegnes som kalendermenigheden.
Det er også en lejlighedsmenighed, som ikke går i kirke af vane – i hvert
fald ikke automatisk, fordi det er blevet søndag – men som meget gerne
går i kirke, hvis der er “noget særligt”, som den har skrevet i kalenderen.
Der er typisk tale om sognets særlige gudstjenester og traditioner. Det kan
være fastelavnsgudstjenesten med udklædte børn og tøndeslagning, kyndelmissegudstjenesten med levende lys, friluftsgudstjenesten i pinsen eller
høstgudstjenesten med pyntet kirke og allehelgengudstjenesten, hvor navnene på årets døde i sognet mange steder læses op. Kalendermenigheden
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er i modsætning til den biografiske menighed tit meget trofast over for den
lokale sognekirke og er opmærksom på den sammenhængskraft, som udgår
fra den. Kalendermenigheden er af samme grund ikke helt sjældent repræsenteret i menighedsrådet, da den rummer mange af lokalsamfundets aktive
Tordenskjolds soldater i foreningsliv og bestyrelser.

De ældres kirkegangart
Der findes ikke tal, der fortæller os, hvilken kirkegangart de ældre foretrækker. Vi kan kun henholde os til de subjektive erfaringer og iagttagelser, vi
kan have gjort os. På baggrund af mine erfaringer og iagttagelser tør jeg
dog godt fremføre den påstand, at de ældre (og her tænkes på 65+) så udpræget fordeler sig på alle de fire ovennævnte kirkegangarter og på diverse
kombinationer af dem. Som tidligere nævnt hører en del af de ældre til højmessemenigheden, ligesom der er mange ældre, der hører til i segmentmenighederne. Det gør sig eksempelvis gældende for pilgrimsmenigheden eller
andre menighedsformer, der lægger vægt på spirituel praksis. Det gør sig
også gældende for en del af den finkulturelt orienterede menighed.
Men langt den største del af ældre folkekirkemedlemmer agerer tilsyneladende fuldstændigt som de øvrige aldersgrupper: De går i tiltagende grad i
kirke med anledning. Det sker som biografisk menighed, hvor de ældre går
til barnedåb, konfirmationer og bryllupper hos familien og andre og som
oftest tillægger disse begivenheder meget stor betydning. Blandt andet fordi
de biografiske kasualier kan samle generationerne (og det er der mindre og
mindre, der kan), og fordi de biografiske kasualier giver traditioner videre
og her er et område, hvor mange ældre synes, de har en opgave og gerne vil
medvirke. Endelig går de ældre – af indlysende grunde – til langt flere begravelser end de øvrige aldersgrupper.
Samtidig udgør de ældre en væsentlig del af det, jeg her har kaldt kalendermenigheden. Det er ikke mindst de ressourcestærke efterlønnere og yngre
pensionister, som ofte lægger store kræfter i de lokale miljøer – herunder
menighedsråd 2 og lejlighedskirkegang. Mange af disse har gennem et travlt
arbejdsliv ikke gået i kirke hver søndag af vane og kommer måske heller aldrig til det. Men de kommer, når de har skrevet i kalenderen, at der er noget
73

Kritisk forum_136_Indhold.indb 73

06-06-2014 10:24:30

Ulla Morre Bidstrup

særligt på færde i den lokale kirke, og når de måske kan yde en praktisk,
frivillig håndsrækning eller i hvert fald bakke op om fællesskabet, når der
sker noget i deres by/sogn/område.

Flere biografiske kasualier særligt for ældre?
Hermed er der givet en beskrivelse af et gudstjenestemønster for ældre, som
rummer lidt flere nuancer end konstateringen af, at højmessen er noget, vi
ved, de ældre holder af. Tilsvarende vil ærindet i det følgende ikke være at
lave alle ældre om til højmessekirkegængere, men i stedet at tage udgangspunkt i deres vidt forskellige gudstjenestemønstre eller kirkegangarter, hvor
lejlighedskirkegang i bredeste forstand antageligt bliver mere og mere almindeligt. Og når (også) de ældre tilsyneladende i tiltagende grad går i kirke med
anledning, kunne man overveje, om man kan give dem flere anledninger?
Det kunne man for det første overveje for den biografiske menigheds vedkommende. Findes der begivenheder eller situationer i ældres livshistorie,
som kunne kalde på en lejlighedsgudstjeneste, et kasualie?
–– For mange hører sygdom med til det sidste livsafsnit. Ofte også alvorlig
sygdom f.eks. i form af kræft, som i mange tilfælde lykkeligvis kureres
eller holdes i ave. Det er dog i alle tilfælde en stor belastning både for
den syge og omgivelserne at gennemleve et krævende behandlingsforløb
præget af svækkelse og uvished. Nogle af landets sygehuspræster har de
sidste år genopdaget det oldkirkelige ritual for salvning af syge. Der er
tale om velsignelse af og fælles forbøn for den syge og samtidig for de
pårørende om, at de alle med Guds hjælp må kunne bære den svære tid
sammen. Der er ofte tale om en handling, der foregår i et mere intimt
og privat rum end kirkerummet, men det foregår som en lille gudstjeneste. Det må siges at være en meget meningsfuld form for biografisk
lejlighedsgudstjeneste, som man kunne forestille sig tilbudt også af andre præster end sygehuspræsterne.
–– Runde bryllupsdage er blevet en stilfærdigt opdaget anledning til at gå
i kirke sammen med gæsterne og sige tak for det lange liv sammen. I
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områder særligt i Sønderjylland findes en forholdsvis stærk tradition for
kirkelige markeringer af eksempelvis guldbrylluppet. Skal der være tale
om bryllupsdage af ædelmetal og diamanter, fejres disse bryllupsdage
selvfølgelig af ældre, og også her er det oplagt at indbyde til gudstjeneste, hvor det ønskes.
–– Arbejdslivet fylder meget for vores selvopfattelse, som det til fulde afslører sig i udtrykket “hvad skal du være, når du bliver stor?” Med til livet
som ældre hører at miste den del af identiteten. Pensioneringen er et
underlig overset jordskred i mange menneskers liv. For nogle medfører
den lettelse og gnidningsløs nyorientering mod den nyvundne fritids
muligheder. For andre er den forbundet med tristesse og stort identitetstab og rastløshed. Og for de fleste optræder disse modsatrettede
sindsstemninger sikkert side om side. Ville det være muligt at skabe
tradition for en lille gudstjenestelig markering ved pension for dem, der
ønskede det? En “fyraftensgudstjeneste” én gang for alle?

Flere årlige lejlighedsgudstjenester særligt for ældre?
Det samme spørgsmål kan nu stilles til de ældre som kalendermenighed.
Kunne man forestille sig eksempelvis årlige gudstjenester, som særligt gav
ældre anledning til at skrive kirkegang i kalenderen?
–– Fejringen af årets særlige gudstjenester inddrager ofte børn. Det være
sig børn som den primære målgruppe, f.eks. ved fastelavnsgudstjenesten, eller traditioner for, at minikonfirmanderne eller børnekoret
medvirker f.eks. ved høstgudstjenesten eller gudstjenesten første søndag
i advent, som så bliver en slags familiegudstjenester, hvor mange generationer samles med overvægt af børnene og deres forældre. Man kunne
dog også overveje en årlig gudstjeneste, hvor det ikke var børn og forældre, men børn og bedsteforældre, der var i fokus. En bedsteforældrebørn-gudstjeneste i stil med de dage, der afholdes i snart sagt enhver
børnehave. Her kunne traditionsoverdragelse og -fællesskab både være
et formål og et emne. Her byder flere bibelske beretninger og vinkler sig
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til: De gamle giver den religiøse fortælling og praksis videre til børnene
eller de unge. Det sker f.eks., hvor den gamle profet eller præst rækker
tro og ritual videre til den unge (f.eks. Eli og Samuel (1 Sam 3)). Eller
den gamle tyder barnet og dets liv religiøst – som en del af Guds fortælling (f.eks. Simeon og Anna (Luk 2, 22)). Eller man kunne pege på
fortællingen om Jesus i templet (Luk 2,41-52) som en slags modfortælling, hvor det for en gang skyld er den unge, der belærer de gamle. Ved
en sådan gudstjeneste kunne de ældre desuden delagtiggøre børnene i
deres tidlige erindringer om kirken eller i den opfattelse, de har fået af
kirkens og troens betydning i deres nuværende alder.
–– Tidspunktet for fejring af gudstjenester kan have stor betydning for,
hvem der appelleres til. Tidlige morgengudstjenester er næppe det optimale for børnefamilier eller for unge mennesker, som ofte bruger formiddagen til langsom opvågnen. Til gengæld er der ikke mange B-mennesker blandt de ældre. Man kunne f.eks. godt gå ud for at se pinsesolen
danse, selvom man ikke går sent i seng, men i stedet står tidligt op. Her
kunne man holde pinsegudstjeneste i det fri eller i kirken med syvsoverne efter en morgenvandring, hvor man måske kunne høre fugle.
–– Tosomheden har fået sin egen kalendergudstjeneste i form af Valentinsdag, hvor der i mange sogne knyttes an ved vielsen med invitation af
det kommende eller forløbne års brudepar. Mange ældre er ikke længere
to. Den meget omtalte singlekultur, som betyder, at der findes sogne,
hvor der er flere husstande bestående af én person end af flere personer
(men hvor den eneste alternative gudstjeneste, der udbydes nogle steder,
ikke desto mindre stadig bærer navnet “familiegudstjeneste”!?), er ikke
kun et resultat af nye livsmønstre og prioriteringer hos unge mennesker.
Den er også et resultat af, at en stor del af befolkningen lever længere,
og at efterladte ægtefæller dermed ofte lever en længere årrække som
enlige. Endelig er skilsmisser blandt ældre et oftere forekommende
fænomen. Det kunne overvejes, om der ved siden af tosomhedsgudstjenesten også er brug for en ensomhedsgudstjeneste eller rettere singlegudstjeneste, som bestemt ikke behøver at have karakter af et nødråb,
men tværtimod kunne sætte ord på, at der ikke findes nogen som helst
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livsform eller livssituation, der lader det kristne menneske alene. Fordi
det hører til i et fællesskab, og fordi det hører til Gud. Man behøver i
den sammenhæng ikke lede længe efter bibelske tekster og billeder.

Gamle kirkegængere og nye gudstjenester – et oplagt
match
Som nævnt har man i folkekirken længe været optaget af en gennemtænkning af, hvilke livsmønstre og hvilken spørgen efter livstolkning og orientering der findes blandt unge og af, hvordan unge derfor kunne have brug
for og lyst til at gå til gudstjeneste. Ovenstående er tænkt som en opfordring
til at gå i gang med samme opgave, når det handler om de ældre folkekirkemedlemmer. For det billede, det indledende citat fra den østjyske sognepræst
tegner af de ældre folkekirkemedlemmer som en stor, homogen, højmessefejrende gruppe, som “vi ved, hvad holder af”, holder ikke stik. De ældre
folkekirkemedlemmer en gruppe, der er cirka lige så differentieret som alle
andre, lige så anledningsorienteret som alle andre, og som der i øvrigt bliver
flere og flere af. Ingen tvivl om, at man vil skulle “kysse en del frøer” i form af
misforståelser af og mere eller mindre forklarlige forskelle på, hvor behovet
er – præcis som det er tilfældet i arbejdet med gudstjenester for unge – men
foreløbig er der ikke mange, der har ulejliget sig med at spidse munden og
har stillet sig selv opgaven.
Med til opgaven hører en gennemtænkning af, om anledningerne har
tyngde nok til at bære et ritual. Det gælder i særlig grad, når der er tale om
biografiske kasualier, der oftest er individuelle og indeholder en form for
kasualvelsignelse, og som er meget traditionsbundne. Graden af “tyngden”
er sædvanligvis proportional med graden af anledningens betydningsfuldhed og almenhed.
Endelig er ritualer kendetegnet ved3 ofte at være overleveret til os af andre – også andre generationer – og endda rumme elementer, som vi måske
ikke til bunds forstår betydningen af eller baggrunden for. Det er derfor ikke
lige sådan at beslutte sig for at “opfinde” et ritual til tiden og lejligheden,
selvom man kan konstatere, at ritualer hele tiden opstår og/eller indgår i
nye sammenhænge. Hvilke ritualer og anledningsgudstjenester, der kan lade
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evangeliet lyde i de ældres liv og dermed blive virksomme og levedygtige,
lader sig under alle omstændigheder sjældent endeligt afgøre ved teologernes
skriveborde.
Hvilket bestemt ikke betyder, at de ikke skal omkring netop dem for at
blive teologisk gennemarbejdede og velfunderede.

Noter
1. Se I anledning af… Kasualierne mellem levet liv og forkyndelse, Aros, 2012,
af Ulla Morre Bidstrup for en mere udførlig beskrivelse af disse fire former
for menighedsformer og gudstjenestedeltagelse.
2. Se Steen Marqvard Rasmussens undersøgelse af forskellige typer menighedsrådsmedlemmer i “Meninger med menighedsråd” i skriftserien Perspektiv på folkekirken, nr. 3, 2012.
3. Se f.eks.: Ritual and religion in the making of humanity af Roy A. Rappaport, Cambridge University Press, 1999, s. 32-50 om ritualets kendetegn.

Ulla Morre Bidstrup, Ph.d og lektor ved Folkekirkens Uddannelses og
Videnscenter.
E-mail: umb@km.dk
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