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PRÆSTEN SKRIVER

»Unge
mennesker
nu til dags…«
Hvordan er det mon at
være ung i 2018?
Uden tvivl anderledes end
for bare 10-20 år siden.
Nutidens teenagere og unge
er »digitalt indfødte«. De er
opvokset med internettet og har alle en
smartphone ved hånden. Vi spørger måske
bekymret: Hvad betyder de unges brug af
smartphones og sociale medier for deres
liv? Bliver de stressede af at være så meget »på« hele tiden og skulle reagere hurtigt og »rigtigt« på så mange spørgsmål og
kommentarer fra klassekammerater og venner? Hvordan er det at falde i søvn med sin
smartphone ved siden af puden? Hvad gør
»online-livet« ved teenagernes muligheder
for afslapning og for fællesskab, nærvær og
fordybelse? Hvad synes de unge selv? I en
rundspørge blandt Grønnevang-konfirmander for nylig svarede 85%, at de gerne ville
ha´ mobil-fri skole… Det er da et signal.
Teenagere og unge mennesker i dag har
uden tvivl deres ungdoms-udfordringer, ligesom vi selv havde vores. Og de kan ligesom os indimellem være rastløse, flakkende
og fare lidt eller meget vild. Udfordringerne
dengang og nu kan være forskellige. Men
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en vigtig del af hjælpen er nok den samme:
At der er nærværende, rummelige og tydelige voksne, som ser de unge, lytter til dem,
tager dem alvorligt og spørger - nysgerrigt,
åbent, ikke-fordømmende. Nærvær, lydhørhed og omsorg over for de unge er et fælles kald og en fælles opgave i familierne, i
foreningerne, i skolen og i kirken.
I kirken oplever vi, at konfirmanderne og
kirkekor-medlemmer finder et særligt hvileog refleksionssted. De får mulighed for at
fordybe sig i troen, håbet og i kærligheden
- på en måde, som de ikke glemmer. Det er
fantastisk at få lov at være tæt på og være
en del af som kirke. I Grønnevang kirke glæder vi os også over at møde sognets børn
og unge i forskellige fælles projekter - bl.a.
ASSIST, Østfestivalen og i Kirke Care. Det gir´
så meget mening, både fordi vi kan bidrage
med lydhørhed, værdier og pejlemærker i
de unges liv, og fordi de unge med deres
spørgsmål og åbenhed er med til at skærpe
vores opmærksomhed som kirke.
De unge har brug for nærværende, ansvarlige voksne - i familie, skoler, foreninger og
kirke. Lad os være der for og med de unge
- sammen! Og glæden er gensidig!!
Thyge Enevoldsen

DET SKER

Hillerød
Subbuteo Klub
Når kirke og bordfodbold
spiller sammen

Koncentrationen er høj ved bordene - alle i
lokalet holder vejret, når en af spillerne lægger an mod mål og med et »knips« sender
en figur afsted langs den grønklædte bane.
Jubelen bryder ud, når der bliver scoret.
Vi er til subbuteo - en form for avanceret
bordfodbold - i Grønnevang Kirke. Klubben
er et nystartet tilbud for alle interesserede
10 - 14 årige - drenge såvel som piger. Hver
anden søndag efter gudstjenesten er der
åbent for instruktion, træning og kamp.
Der er ikke mange, der spiller spillet - omkring 30 i klubber på landsplan. Men de
taktiske finesser er med til at styrke børns
finmotorik, og så skaber det fællesskab og
hygge. Det fortæller en af de voksne in-

struktører, 37-årige Thomas Petersen, der
selv er tidligere subbuteo-landsholdsspiller.
»Jeg var med til Østfestivalen i sommeren
2017. Her snakkede jeg med Thyge (en af
kirkens præster). Jeg har længe drømt om
at starte en ny klub op, og jeg synes, det er
rigtig fint, hvis kirken kan bruges til sådan
noget også«.
Spillet var populært i 90’erne, hvor kirken
fik lavet tre spilleborde og købte små plastikspillere og bolde. Siden har det ligget i
kælderen, men er nu blevet støvet af og har
fået en renæssance - til stor glæde for både
børn og voksne.
Alle er velkomne til at kigge på - også forældre - og der er altid kaffe på kanden.
KBR

Har du lyst til...
... at være med til subbuteo i
Grønnevang Kirke? Så kom og spil
med og lær reglerne og teknikken
bag spillet. Håbet er, at vi en dag
kan blive så gode, at vi kan deltage i turneringer med andre klubber. Læs mere på gronnevang.dk.

Ny hjemmeside
Vil du vide mere om, hvad der sker i kirken,
så gå ind på Grønnevang Kirkes nye hjemmeside www.gronnevang.dk
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MISSION

Sejler verden rundt

MED EN
MISSION

Jeg hedder David, og lige siden jeg var barn,
er jeg kommet sammen med mine forældre
i Grønnevang kirke. I august 2016 forlod jeg
Danmark for at arbejde frivilligt ombord på
missionsskibet Logos Hope, der sejler rundt
i verden for at bringe viden, hjælp og håb.
På skibet er der 400 mennesker fra mere
end 60 forskellige nationer. Vi er meget forskellige, men én ting forener os - vi ønsker
at række ud til mennesker i hele verden og
vise dem Guds kærlighed gennem vores arbejde, når vi uddeler skolebøger, nødhjælp
eller deltager i byggeprojekter i det lokale
samfund. Det har ikke været let for mig at
rejse fra Danmark og forlade familie, venner og trygge rammer, men det er det hele
værd, når jeg ser mennesker blive forvandlet af det arbejde, vi gør på skibet.

Efter mere end et år i Afrika og Caribien har
jeg valgt at forlænge mit ophold på skibet
indtil maj 2019. Mange har spurgt mig, om
det ikke var tid til at starte på en uddannelse og udrette noget med mit liv: »Du kan
da ikke spilde 3 år af dit liv på ’bare’ at sejle
rundt«. Jeg forstår, det er velment, men jeg
tror, at der er mere i dette liv end uddannelse og arbejde. Meningen findes ikke i
et perfekt udseende, et godt arbejde, den
rette ægtefælle eller i den mest velfungerende familie. Den kan kun findes et sted
- nemlig i Jesus. I ham har jeg fundet mere
fred, glæde og mening, end jeg har fundet
noget andet sted, og jeg finder hele tiden
mere af det i hans kærlighed til mig, ja til
hele verden. Han er grunden til, at jeg sejler
rundt med Logos Hope, for jeg ønsker at se
flere mennesker opleve den glæde og fred,
som kun han kan give.
David Rejkjær Knudsen
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FAKTA

David Rejkjær Knudsen er 22 år og en
af de unge, der er udsendt fra Grønnevang kirke til opgaver i udlandet. Han
er volontør på missionsskibet Logos
Hope, der er drevet af organisationen
Operation Mission. Læs mere om hans
arbejde på www.omdanmark.org

INTERVIEW

A
TEM «
»Ung

Det er trygt og
hyggeligt at
komme i kirken
Kirkebladet har snakket med tre konfirmander om,
hvordan de synes, det er at komme i Grønnevang Kirke.

Oliver Petersen
Det er trygt og hyggeligt at komme i kirken.
Især er det godt, at man er mange sammen, som er enige om at tro på det samme.
Og så er Thyge god til at få kristendommen
ned på børneniveau, så det er til at forstå.
Efter min konfirmandtid kunne jeg godt finde på at komme i kirken, hvis jeg har det
dårligt i en periode.

Mia Lyshøj
Det er rart og trygt at komme til gudstjeneste i Grønnevang Kirke. Og det sætter tanker i gang om fortiden, og hvad man tror
på. Det bedste for mig ved at komme i kirken er, at man kan finde trøst, hvis der er
sket noget derhjemme eller i skolen. Derfor
kunne jeg godt finde på at komme i kirke

senere i livet for at søge trøst. Ellers glæder
jeg mig til konfirmandlejren og vil især huske min konfirmandtid for sammenholdet.

Chili Romeyke
Det er hyggeligt at komme i kirken, og der
er et godt sammenhold mellem unge og ældre i kirken. Det har sat flere tanker i gang
at gå til præst, fordi vi hører om meget, vi
ikke har hørt om før.
Alle konfirmanderne har et godt sammenhold med Thyge, fordi han er god til at få
alle med og er et godt menneske. Han er
god til at forklare det, så alle forstår det.
F.eks. alt det, om hvordan Jesus blev korsfæstet. Det betyder, at jeg er blevet knyttet til kirken i min konfirmandtid og måske
kommer igen i gode og dårlige tider.
ML
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JUNIORFEST

JUNIORFEST
Kom med til juniorfest i Grønnevang
Kirke. Vi hygger,
leger, laver aktiviteter, spiser og lærer
hinanden bedre at
kende. Du er velkommen, hvis du er
fra 10-16 år – og
det er gratis! I 2018
holder vi juniorfest
den 25. maj,
24. august og
2. november.
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JUNIORKIRKEN

JUNIORKIRKEN
Hver søndag er der juniorkirke i Grønnevang
Kirke midt i gudstjenesten, hvor juniorer fra
3.-6. klasse er sammen med frivillige ledere
i kirkens ungdomslokale.
En typisk juniorkirke kan starte med en navneleg til at tø op med. Så laver vi et par
sjove lege eller konkurrencer, helst fysisk
aktive, hvor vi nogle gange har ryddet alle
borde og stole i ungdomslokalet ud til siden eller går udenfor. Ofte er der en rød
tråd i konkurrencen eller legen til dagens bibeltekst. Efter at være blevet godt forpustede og svedige sætter vi os i sofaerne, spiser

TEM
A

»Ung
«

lidt slik og snakker om dagens bibeltekst.
Til afrunding beder vi en bøn.
I en alder, hvor det ikke altid er lige så
spændende at gå med mor og far i kirke,
er det meget vigtigt for juniorerne at føle et
fællesskab med andre juniorer, derfor prioriterer de voksne ledere sjove lege og fælles
aktiviteter højt. Hvis vi, som kirke, kan give
juniorerne en god oplevelse i fællesskab
med hinanden, både under gudstjenesten
og den efterfølgende kirkekaffe, kan det
gøre, at de har lyst til at komme med alligevel. Og så er vi nået langt sammen.

FAKTA

Birgitte Sølvkjær
Der er børnekirke hver søndag i Grønnevang Kirke. Børnekirken er kirkens
forlængede arm, så alle børn kan føle
sig værdsatte og velkomne i kirken. For
at børnene kan være en del af det store fællesskab synger hele menigheden
børnekirkesangen inden prædikenen,
hvorefter børnene går ud i kirkens andre rum. Børn fra 4 år til 2. klasse er
i én gruppe og juniorerne fra 3. til 6.
klasse er i en anden.
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TEMA

A
TEM «

Johanna i Nigeria

»Ung

Man skal ikke være bange for

AT VÆRE ANDERLEDES
Det kan nogle gange være svært at få fat på
Johanna, hun svarer ikke på mobilen eller
mailen før flere timer efter, man har forsøgt
at kontakte hende.
»Jeg sætter ofte mobilen på lydløs, fordi jeg
prøver at gøre mig mindre afhængig af den
og i det hele taget af sociale medier. Jeg vil
bruge tiden på noget, som jeg føler er med
til at udfolde mig som person i stedet for
at bruge tid på at kikke på billeder og kommentarer«.
Johanna Lauritzen er 19 år, og har haft en
multikulturel opvækst. Hun er født i Hjørring, rejste som 4 årig til Jos i Nigeria med
sine forældre, som skulle arbejde som missionærer på en skole for udsatte børn og
unge. Hun har gået i en kulturelt amerikansk
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- nigeriansk inspireret skole i Afrika. Nu er
familien tilbage i Danmark, og Johanna har
- efter at have taget studentereksamen i
Nigeria - fået arbejde i Internationalt Kristent Center (IKC) i Bethesda, København.
»Jeg er lidt rodløs, efter jeg er kommet til
Danmark og skal finde en måde at leve på
her. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville, så derfor

Jeg vil bruge tiden på
noget, som er med til at
udfolde mig som person
i stedet for at kikke på
billeder og kommentarer

ville jeg tage et år, hvor jeg bare arbejdede.
Så søgte jeg jobs et par steder forgæves,
men så fik jeg i IKC dette job, der passer så
godt til mig med min baggrund. Det var virkelig et tegn fra Gud, der viste, at Gud har
en plan for mig og sørger for, at alting sker
som det skal«.
»Jeg identificerer mig ikke helt med en bestemt kultur eller land, jeg hører ikke rigtigt
hjemme et bestemt sted, så jeg har lært, at
jeg bare er mig selv. Jeg kan bringe min tro
ind i det, for når man er kristen, så er det
en stor del af ens identitet, så har man ikke
en specifik kulturel identitet i verden«.
»Man skal ikke være bange for at være anderledes og lidt udenfor, selv om det kan
virke skræmmende lige i øjeblikket, for man
opdager, når man ser tilbage, at det egentlig var en positiv ting af være anderledes.
Man får et andet perspektiv på, hvad der er
vigtigt i livet, at man ikke behøver at gå op i
at se godt ud for andre, at gå i det rette tøj
osv. Men det er hele tiden en udfordring«.
»Mine fremtidsdrømme er at ændre verden,
men det lyder selvfølgelig meget dramatisk.
Jeg tænker også på at være missionær. Jeg
vil gerne lære nye kulturer at kende og kun-

ne hjælpe mennesker og forkynde evangeliet. Det er helt naturligt for mig, fordi jeg er
opvokset med det - det er mit liv.
Der er mange ting, jeg gerne vil, bl.a. lave
noget kreativt, tegne og male eller lave en
film, eller skrive en bog, men jeg ved ikke,
om det er realistisk. Eller studere psykologi«.

Du har nogle spændende billeder på
væggen, har du selv lavet dem?
»Ja. Jeg vil gerne udtrykke konflikten mellem det gode og det onde inde i os selv,
og også mellem samfundet og de undertrykte, der udnyttes på grund af andres grådighed. Hvis jeg kunne få folk til at tænke
over, hvordan de lever, ville jeg gerne blive
kunstner. Men jeg er bange for, at hvis jeg
studerede kunst, så kom det til at handle
om at sælge det, og sådan skal det ikke
være for mig«.
Hvilken betydning har din tro for dit liv
»For mig betyder det at være kristen, en
frihed og tryghed i at vide at jeg aldrig er
alene, fordi Gud er med mig, og at jeg ikke
har grund til at bekymre mig om fremtiden,
fordi den er i Guds hænder«.
LSK
Foto: Finn Hansen
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OMID O SHADI

VENSKABER, TRO OG
HISTORIER KNYTTES PÅ
KRYDS OG TVÆRS
Omid o Shadi betyder håb og glæde på farsi. Det er et fællesskab for farsi-talende
fra Iran, Irak og Afghanistan i Grønnevang Kirke. Det begyndte i 2014 og udviklede
sig hurtigt.
Om fredagen hygger vi med morgenmad, undervisning, forbøn og samtalegruppe,
og vi har også dåbshold, der får undervisning før deres dåb. Det er rigtig spændende. Mange kommer også til søndagens
gudstjeneste, hvor de kan få oversættelse til farsi. Det er spændende for os som
kirke at være midt i. Mennesker med et
andet sprog og kultur blandet sammen
med danskere, som har lyst til at gøre
en forskel.
Vi oplever meget sammen. Sidste år var
vi bl.a. en kortege på ni biler, der kørte til
fodboldkamp, udstyret med fribilletter,
sandwich og sodavand. På vores Facebook-side er der videoer fra en anden
udflugt, vi havde til Jægerspris. Her kan
du høre sange i bussen på farsi. Venskaber, tro og historier knyttes på kryds og
tværs.
Claus Øland-Christensen
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Læs mere på Facebook/ Omid o Shadi Grønnevang Kirke - Hillerød

DET SKER

ET DRYS LETHED
Temaaften om fællesskab v/ Grethe Muff Enevoldsen
Tirsdag 1. maj 2018 kl. 19.30 – 21.30 inviterer kvinde-				
klyngen i Grønnevang Kirke til en spændende aften om det kristne			
fællesskab - drysset med lidt lethed.
Hvordan støtter vi hinanden uden at føle, at vi ikke slår til?
Vær med til en aften fuld af opmuntring, hvor vi lader »burde« og »skulle« ligge
hjemme i skuffen.
Læs mere på Facebook/Kvindeklyngen Grønnevang Kirke – Hillerød.

SOMMERUDFLUGT

Lørdag den 5. maj
kl. 9.00 - 17.00

I år går kirkens sommerbustur for voksne til Hornsherred og Nordsjælland. Vi skal til
Skibby og høre Bjarne Nielsen, der er ud af en gammel købmandsfamilie, fortælle over
emnet »Købmand gennem 100 år«. Vi spiser frokost på Gerlev Kro, hvor der også
bliver mulighed for indkøb af smågaver. Derfra kører vi mod Kulhuse og tager færgen
til Sølager.
I Hundested skal vi se sandskulpturer. Vi kommer også forbi byens kendte ishus.
Husk at have penge til at købe en af deres lækre is, der serveres i hjemmebagte vafler.
Vi er tilbage ved kirken ca. kl. 17.00.
Tilmelding kan ske i kirken, til Birgitte J. enten direkte i kirken eller på mail: 		
sognemedarbejder@gronnevang.dk eller på mobil 30 66 73 55. 			
Pris 250 kr. som betales inden afgang, på selve dagen.

SOMMERFEST

FOR HELE FAMILIEN

Lørdag den 16. juni fra kl. 14.00
Kirkens sommerfest afholdes traditionen tro med
boder, gratis hoppeborg og sjove og spændende
konkurrencer. I cafételtet kan købes lagkage, kaffe,
te og sodavand under hele festen.
14.30 Koncert med Voices of Gospel.
17.00 Koncert med Spirekoret og Grønnevangkoret.
17.30 Grillmad.
18.00 VM fodboldkamp Danmark-Peru 						
på storskærm.
Der serveres gratis snacks 							
under fodboldkampen.
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GUDSTJENESTER

JUNI

MAJ

APRIL

DATO

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

8.

1. søndag efter påske

10.00 Thyge Enevoldsen

15.

2. søndag efter påske

8.30 Claus Øland-Chr. | Fromesse
10.00 Claus Øland-Chr. | Gospelgudstj.

22.

3. søndag efter påske

10.00 Claus Øland-Christensen

27.

St. Bededag

10.00 Thyge Enevoldsen | Konfirmation
12.00 Per Bohlbro | Konfirmation

28.

Lørdag

10.00 Thyge Enevoldsen | Konfirmation

29.

4. søndag efter påske

10.00 Per Bohlbro

6.

5. søndag efter påske

10.00 Thyge Enevoldsen

10.

Kristi Himmelfartsdag

10.00 Per Bohlbro

13.

6. søndag efter påske

10.00 Claus Øland-Christensen

20.

Pinsedag

10.00 Thyge Enevoldsen

21.

2. pinsedag

10.00 Per Bohlbro | Konfirmation

27.

Trinitatis søndag

8.30 Claus Øland-Chr. | Fromesse
10.00 Claus Øland-Chr. | Lovsangsgudstj.

3.

1. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

10.

2. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

17.

3. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

24.

4. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen
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GUDSTJENESTER

OKT

SEPTEMBER

AUGUST

JULI

DATO

KIRKEÅRET

GUDSTJENESTE

1.

5. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

8.

6. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

15.

7. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

22.

8. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

29.

9. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

5.

10. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

12.

11. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

19.

12. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

26.

13. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

2.

14. søndag efter trinitatis

8.30 Claus Øland-Chr. | Fromesse
10.00 Claus Øland-Chr. | Lovsangsgudstj.

9.

15. søndag efter trinitatis

10.00 Thyge Enevoldsen

16.

16. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

23.

17. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro

30.

18. søndag efter trinitatis

8.30 Thyge Enevoldsen | Fromesse
10.00 Thyge Enevoldsen | Gospelgudstj.

7.

19. søndag efter trinitatis

10.00 Claus Øland-Christensen

14.

20. søndag efter trinitatis

10.00 Per Bohlbro
Se opslag om transport til
gudstjenester mm. side 15.
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DET SKER

DRIVHUSET
Drivhuset er et
fællesskab for voksne
i Grønnevang Kirke
Vi mødes til temaaftener, film, udflugter m.m.
Kristi Himmelfartsdag, 10. maj, besøger
vi Per Bohlbro (sognepræst ved Grønnevang
Kirke) og hans kone Tove.
Vi mødes ved kirken kl. 14.30.
Du kan læse om Drivhusets andre arrangementer på kirkens hjemmeside
eller på programmet, som kan hentes i kirken.
Mange hilsener og på gensyn Lis Limborg tlf. 4921 0432,
Edel Sloth Olsen tlf. 2679 0665, Kirkens kontor tlf. 4824 0010

MAD OG
MEDITATION

Onsdag d. 11. april
og onsdag d. 16. maj
kl. 18.00 - 20.00
Har du lyst til et fællesskab omkring et enkelt aftensmåltid og
en times stilhed bagefter, er du
velkommen i kirken

Vi spiser sammen under afslappede
former og derefter, ca. kl. 19, har
vi en tid sammen i kirken med bøn,
sang, refleksion og stilhed.
Maden koster 30 kr., den er tilberedt,
når vi kommer, men vi hjælpes
ad med at rydde af bordet,
før vi går ind til andagten.
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ADRESSER
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Udgives af Grønnevang 			
menighedsråd.

REDAKTION
			
Lone Stonor Kristensen, Maria Legarth,
Ole Tornvig-Christensen og Karin Ravnborg.
FORSIDEBILLEDE
Konfirmander med deres mobiltelefoner.
Foto af Finn Hansen.
NÆSTE KIRKEBLAD			
udkommer ca. 1. oktober 2018.
Deadline for stof til næste blad er
1. august 2018 og sendes til redaktionen på kirkens adresse eller (helst) på
e-mail til kirkeblad@gronnevang.dk
LAYOUT & TRYK:
Team Lynderup · Falkevej 4
6920 Videbæk · tlf. 9717 3408
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TRANSPORT TIL
GUDSTJENESTE
Har du behov for at blive hentet og
bragt hjem - så giv kirketjeneren besked, tlf. 4824 0010.
Søndagsgudstjenester - ring mellem
8.30 - 9.00. Aftenmøder - ring samme dag mellem 10.00 - 12.00.

GRØNNVANG KIRKE
Tolvkarlevej 76 Tlf. 4824 0010
3400 Hillerød · kirke@gronnevang.dk
PRÆSTER
Thyge Enevoldsen · tlf. 5115 5349
Tolvkarlevej 16 · 3400 Hillerød
ten@km.dk
Per Bohlbro · tlf. 2370 7867 · pb@km.dk
Træffes bedst tirsdag - torsdag kl. 11.30
- 12.30.
Claus Benny Øland-Christensen 		
tlf. 2627 9916 · cboe@km.dk
KORDEGNEKONTOR
Frederiksværksgade 39B · 3400 Hillerød
tlf. 7023 0393
Åbningstid mandag - fredag kl. 9 - 12.30
samt torsdag kl. 16 - 18.
KIRKETJENERNE
Lisbeth Tornvig-Christensen og
Marilyn Sørensen · tlf. 4824 0010
kirketjener@gronnevang.dk
Træffes i kirken tirsdag - fredag kl. 10 - 12.
ORGANIST
Inger Merete Tuxen · tlf. 4089 5308
organist@gronnevang.dk
SOGNEMEDHJÆLPER
Birgitte Jensen · tlf. 3066 7355
sognemedarbejder@gronnevang.dk
BØRNE- OG UNGDOMS-		
MEDARBEJDER
Julie Witt Hansen · tlf. 2152 2238
ungdomsmedarbejder@gronnevang.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Ole Tornvig-Christensen · tlf. 4062 6256
formand@gronnevang.dk
MISSIONÆRER
Elisabeth og David Serner
serner1@gmail.com
David Rejkjær Knudsen
david.rejkjaer.k@gmail.com

Nyt

Grønnevang

• SIDE 15

Grethe Enevoldsen,
organisationskonsulent og stress-coach:

JA TAK TIL LIDT
KAOS OG SVIPSERE
Indrømmet: Jeg er ikke vild
med rod og kaos, - slet ikke
faktisk, Jeg kan godt lide at
have styr på det, der sker i
mit liv og også det, der skal
ske. Jeg har været så meget
fan af orden og kontrol, at jeg
næsten har kunnet bilde mig selv ind, at det
meste i livet kan kontrolleres, hvis bare jeg
gør mig umage, forbereder mig og arbejder
hårdt nok for det.
Det har taget mig pænt lang tid at lære, at
det ikke er rigtigt. Livet har vel, siden Adam
og Eva røg ud af Paradisets have, været en
ustyrlig størrelse. Det er uharmonisk, ukontrollabelt og rigtig uordentligt, og det klogeste er at lære sig at leve med, at det er
sådan det er på godt og ondt.
Tag nu for eksempel menneskelige relationer. Alle steder hvor der er liv, har uro
og kaos det med at snige sig ind igennem
»sprækkerne«. Jeg er blevet tilhænger af
at skrue ned for grublerier, når der er sket
»svipsere« i mine relationer til andre mennesker. Altså naturligvis bortset fra de svipsere, jeg skal tage mig af og reparere på. De
findes jo absolut også.
Men at gruble længe over ting der er sket,
sagt og gjort, og som jeg alligevel ikke vil

eller kan gøre noget ved, har aldrig givet
mig noget godt. Det er yderst sjældent, at
jeg har oplevet at få store nye åbenbaringer
ved at tænke længe og meget over en oplevelse eller en samtale, som har været træls.
Jeg husker faktisk ikke én eneste situation,
hvor masser af tanker fik alt til at falde fint
på plads. Til gengæld kan jeg fint genkalde
mig situationer, hvor grublerier har fungeret
som et fedt sugerør, der blev stukket lige
lukt ned i min livsglæde og energibeholder,
som på den måde ret hurtigt blev tømt.
Bibelen opfordrer os jo også til at slippe
bekymringer og grublerier og gå videre ud
i dagligdagen, med alle dens krav, uforudsigeligheder og komplikationer. Ud i en dagligdag, hvor ikke alt lader sig planlægge, og
som måske også ville blive halvkedelig, hvis
det var muligt...
PS: Og så skal man måske også lige huske,
at der i kaos er en kæmpe kraft, som både
kan skabe og forandre.
Og, at hvis der ikke er lidt kaos ind imellem,
sker der ikke rigtig noget - og hvem gider
lige det?
Grethe Enevoldsen

