Rapport til biskoppen om forløb af studieorlov fra 1.2. – 30.4. 2019
af Lisbeth Holm Filtenborg, Gauerslund

”Vi vifter våren ind med vintergækker,”
At have tre måneders studieorlov foran sig er som at have evigheden inden for rækkevidde.
Det føles som luksus at kunne slippe det daglige arbejde i tryg for visning om, at der er en dygtig vikar til at
varetage embedet så længe, foruden ens nærmeste kollegaer.
Undervejs førte jeg en litteraturliste og logbog over mine gøremål, læsninger, iagttagelser og refleksioner.
Denne rapport er blot en kort opsummering.
Orloven bød på et fortælleseminar, en stilhedsretræte med meditativ dans, foredrag, som jeg selv holdte,
og andre foredrag jeg lyttede til, provstikursus i Sydslesvig, koncerter, foruden en uge i Perinaldo i
Norditalien, hvor jeg mellem læsninger af Hildegard af Bingen vandrede fra kirke til kirke.
Jeg gik til gudstjeneste mange forskellige steder i Danmark og lod mig inspirere og opbygge.
Tre tendenser inden for fremtidsforskning
Mit overordnede fokus har været tendenser inden for fremtidsforskningen, sådan som de er beskrevet i
Birgitte Kragh Engholms debat- og brugsbog: Den fremtidsgodkendte folkekirke fra 2017. Her opregner hun
13 tendenser i den nyeste fremtidsforskning og viser med veloplagt teologisk indsigt, hvordan de har
relevans for netop Folkekirken. I min orlovsperiode valgte jeg at koncentrere mig om tre (indirekte fire, idet
et af fremtidstendenserne er det nye luksusbegreb, nemlig tid – og det var så netop den luksus, jeg så
udfoldet i min studieorlov):
1) Fra den store historie til min historie. Mennesket har altid haft behov for at være en del af større
historie. Det kan være en ideologi, en familie, et folk eller en religion. Det er ofte en historie, man
er født ind i. I dag under individualiseringens vilkår følger det moderne menneske ikke blindt en
tradition, men VÆLGER selv, hvad der giver mening og har værdi for en. Betyder det, at den store
historie er fortid? Nej, for det moderne menneske vil også i fremtiden have brug for den store
historie i en fragmenteret, splittet tilværelse med hurtige skift. Derfor spørger det moderne
menneske: Hvad har den store historie med mig at gøre? Hvis det giver mening, ja så tages den
store historie - eller med stor sandsynlighed dele af den - ind og lever videre i fornyet, styrket, men
i en individualiseret udgave. (Engholm s. 50) (Jeg tænker i denne forbindelse især på den bibelske
fortælling, sådan som den er udfoldet i både GT og NT.)
2) Fra human doing til human being – fra hjerne til hjerte. Bag dette udsagn ligger der et opgør med
vækstsamfundet, som i årtier talt om produktivitet, effektivitet og vækst.
Hvem kan producere mest?
Hvem er mest effektive?
Hvem kan skabe den største vækst? I fremtiden vil der ikke være status i at gøre meget, mere og
mest. I stedet vil der være status i at kunne finde ud af blot at være. Være i stand til at være nogen i
stedet for at gøre noget, være i stand til at tænke i værdier i stedet for i vækst, være i stand til at
stoppe op og bare være til. I fremtidens samfund vil der være status i det, der ligger hjertet
nærmest og om man kan finde ud af at trække tempoet UD af hverdagen og fokusere på væren. I
vækstsamfundet er vi kommet væk fra det værende menneske. Vi har i generationer været optaget
af at gøre, at vi næsten ikke længere kan mærke, hvem vi egentlig er og hvilke behov og ønsker, vi
har inderst inde. Der vil i fremtiden være status i, at gå off-line, søge ro og kunne finde ud af at
trække sig tilbage og bare være. (Engholm s. 80).
Deraf inspirationen til overskriften: ”Vi vifter våren ind med vintergækker,” som kom af en dag
sammen med mit knap etårige barnebarn, hvor vi plukkede vintergækker og hun jublende viftede
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med dem, som flag. For som den tyske professor Hartmut Rosa skriver, så har vi glemt at lytte og
lade os overvælde.
3) Fra rejsen udad til rejsen indad. I fremtiden vil vores rejse ændre sig. Vi vil ikke længere i samme
grad være optaget af at rejse ud, men af at rejse ind. Hverdagen er krævende nok, så derfor vil vi
ikke længere have brug for at komme UD på endnu flere krævende oplevelser. Tværtimod har vi
brug for at rejse IND og finde pauser. Både kroppen og sindet har brug for pauser og derfor vil
rejsen i fremtiden gå indad. Det moderne menneske har ikke brug for mere larm, men flere pauser.
Det længes efter at blive mødt med et sprog, et ritual, et sted og et nærvær, der giver mening for
det, så det kan gribe de pauser Folkekirken tilbyder. (Engholm s. 102)
For mit eget vedkommende var studieorloven netop en tiltrængt pause i et travlt (slidsomt) og varieret
(fragmenteret) arbejdsliv.
Den første fremtidstendens (Fra den store historie til min historie) blev kombineret med
1)

Fordybelse i kunst og litteratur, teologiske og samfundsrelevante emner med henblik på at udvikle
”Det folkelige foredrag.”
2) Fordybelse i de bibelske fortællinger med henblik på at udvikle ”Bibelhistorie for voksne” som
mundtlige fortællinger, der kan gøre de bibelske fortællinger relevant.
En uvidenskabelig empirisk undersøgelse af, hvordan de store bibelske og religiøse fortællinger og danske
fortællinger gøres relevant.
I orlovsperioden var der indlagt syv foredrag, som jeg skulle holde diverse steder i landet og i forskellige
sammenhæng. Fra Lemvig i nord til Løgumkloster i syd over Ringe på Fyn til Frederikssund på Sjælland.
Foredragsemnerne spændte fra ”På hat med H.C., Thøger og Benny” – om H.C. Andersen, Thøger Larsen og
Benny Andersen, et litterært foredrag med oplæsning og fortælling, over ”Syv bibelske kvindeskikkelser i
lyst og nød – en dramafortælling og Bibelhistorie for voksne og et mere biografisk foredrag, der hedder:
”Fire generationers kvindeliv, ” hvor det individuelle kvindeliv i forskellige tidsepoker i min egen slægt,
bliver sat ind i en tidshistorisk kontekst, der omfatter den russiske revolution, to verdenskrige og indtil i
dag, – frem til et anderledes reflekterende foredrag med titlen: ”Den der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad
gør du?” Med den første fremtidstendens (fra den store historie til min historie) i baghovedet, blev dette
pointeret i foredragenes indledninger og manede til eftertanke:
Hvorfor læser vi?
Hvorfor kommer vi overhovedet for at høre et foredrag om en afdød forfatter og dennes værker?
Hvilke eksistentielle spørgsmål stiller de?
Hvorfor bliver vi grebet af bibelhistorien eller historien i det hele taget?
Når man fortæller, opdager man, at der er ”huller” i fortællingen, man bliver nødt til at udfylde. Hvordan
man udfylder disse ”huller” afhænger dels af den indre samtale, man har med sig selv og sit liv dels af
konteksten.
Min konklusion efter hvert foredrag og den efterfølgende diskussion er, at det er muligt at tematisere og
aktualisere ældre litteratur, så et moderne menneske gribes af fortællingen på en sådan måde, så det
opleves, som om tiden ophæves. I fortællingens rum begynder en samtale mellem den fortælling, der lyttes
til og det lyttende menneskes eget liv. Når fortællerne gør fortællingen levende – med vigtige pauser,
stemmeføring, mimik og kropssprog, foruden et flydende sprog, og et godt billedsprog, så muliggøres den
indre samtale hos den lyttende mellem det hørte og ens eget liv. Dette gælder i høj grad også for
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prædikenen. Det er desuden vigtigt med struktur i fortællingen, så man skærper sin opmærksomhed
omkring de vigtigste pointer i ens egen fortælling, og hvordan den kan spille sammen med tilhørerens egen
historie. Det er præstens opgave at bygge bro mellem eksistensfortællingen og Kristusfortællingen.
At yde og nyde –
Orloven handlede ikke kun om at yde, men i høj grad også om at nyde, få fyldt på, hvilket i høj grad skete
gennem de foredrag, fortællinger og forestillinger, jeg var tilhører på. I flæng nævner jeg ”Rødhalsen” –
musikalsk fortælling frit efter Selma Lagerlöf af Stine Michel, ”Kunsten at dø” påskebetragtninger af Brita
Haugen; Fortælleseminar med Vestjyske Fortællere og freelance fortæller Kari Brinch. Kunstforedrag af
billedhugger Laila Westergaard, J. S. Bachs Johannes passion i Københavns Domkirke med Københavns
drengekor.
Og ikke at forglemme: Provstikursus med Vejle provsti til Breklum i Sydslesvig. Jeg valgte at deltage, selv om
jeg havde orlov, dels fordi jeg havde været med i arbejdsgruppen og dels fordi flere af foredragsholderne
greb direkte ind i tematikken for min orlov. Hans Jørgen Lundager Jensens foredrag: Religion, kirke,
romantik og fantasy” var en gennemgang af en Steven Spielberg film ”Ready Player One” om en befolkning
som er dybt optaget af at spille computerspil og som lever sig ind i den virtuelle virkelighed. Man skal til
paradislandet Oasis og finde et Påskeæg (opstandelsessymbol).
HJLJ talte om at filmen er udtryk for en længsel efter en genkommende genfortryllelse af verden gennem
fortællinger bl. a. Afmytologiseringen er død. Et af de mest fortrylle(n)de steder vi har er kirken, for her
gælder der særlige regler. Det er vejen ind i krd. Her er netop fortællingen, ritualerne vejen ind til en
genfortryllelse. I den forbindelse nævnte HJLJ den engelske forfatter Chesterton og dennes bog
”Orthodoxy” fra 1908, hvor Chesterton plæderer for miraklerne.
På mange måder er det netop dét, vi ser ske i dag med bl. a. Charlotte Rørths bogudgivelser: ”Jeg mødte
Jesus” og ”Vi mødte Jesus.” Ikke at der nødvendigvis kommer flere spektakulære mirakler, men at kirken i
fremtiden vil stave et nyt rum frem for disse erfaringer. I en samtale med Provst Thomas Reinholdt
Rasmussen taler de om, at disse oplevelser er ”påmindelser” om det guddommelige, hvor teologien er
nødvendig som den fornuftsbårede del, når følelsen farer ud over stepperne. (Rørth, s.212f)
De to sidste af de tre valgte tendenser Fra human doing til human being – fra hjerne til hjerte (fra vækst til
værdier) og Fra rejsen udad til rejsen indad endte jeg med at behandle under et og koble med det tredje
fordybelsesområde.
3) Fordybelse i kristen spirituel litteratur med henblik på at udvikle nye gudstjeneste/andagtsformer
for åndeligt søgende. Men også for at forstå og støtte mennesker i deres åndelige og personlige
udviklingsproces.
Meditativ dans og stilhedsretræte.
Under min studieorlov deltog jeg i en stilhedsretræte med meditativ dans på Ådalen v/Randers.
Overskriften for retræten var ”Hvis ikke hvedekornet bliver lagt i jorden og dør, bliver det kun det ene korn;
men hvis det dør, bærer det mange fold”. (Johs 12,24).
Meditativ dans er dans med kroppen. Som inspiration til retræten læste jeg ”At danse livet” – om Brita
Haugen og rituel dans. I dansen får kroppen taleret. Hvordan kan man beskrive og kommunikere en mystisk
erfaring, som dybest set er unævnelig, i en sekulær forståelsesramme? Der er risiko for, at det hellige går
tabt, hvis man f.eks. udelukkende benævner den mystiske erfaring som et psykologisk fænomen.
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Dansen er en eksistentiel erkendelsesproces, som går gennem kroppen. Kropslige erfaringer er ikke
umiddelbart enkle at beskrive og forklare med ord. Når vi alligevel forsøger at omsætte disse erfaringer til
sprog og betydning, ligger det lige for at anvende symboler og metaforer, som indfanger dansens
grundlæggende karakter. Ord bliver krop og krop bliver ord. Dansen bliver en fysisk metafor for livet.
(Skovsbøl, s. 96)
Både når det drejer sig om rituel dans og meditativ dans (som foregår i stilhed) danser man i rundkreds.
Cirkelformen forbinder begyndelsen med slutningen, fortiden med fremtiden, løftet med indfrielsen. En af
deltagerne på stilhedsretræten på Ådalen sagde efterfølgende: ”Hvilken fantastisk måde at lære hinanden
at kende på. – uden ord.”
Danselederen, Søster Angela, en tysk nonne, som havde boet mange år i Danmark, førte øvet ordet og
dansen. Kroppen får ret til at tale, når fortællingen går gennem kroppen. Fortællingens hvad behøver
kroppens hvordan for at kunne fortælles som noget konkret, der reelt sker. I dansen findes desuden en
mystisk dimension som for nogle kan blive en ny indgang til kristen tro. (Skovsbøl, s.104 og 105).
Retræten gav trætte ben og førte nye indsigter med sig, som de oven for nævnte, blandt andet en større
bevidsthed om krop og tro. Kombineret med inspiration fra Rie Frilund Skårhøjs og hendes bog: Andagter
og Meditationer med kroppen, åbner det for nye perspektiver i eksempelvis meditationsgudstjenester og i
den personlige andagt, så vi ikke kun beder med hovedet og munden, men også lydløst med kroppen.
Få uger senere ventede en uge i Italien, hvor læsningen kunne fortsætte ad de spændende spor, der var
blevet lagt. Mageløst at være til en sen eftermiddagsgudstjeneste i en italiensk kirke og pludselig kunne
synge med, fordi melodien er kendt: Skriv dig Jesus på mit hjerte (DDS 208)…… Imens kunne jeg kigge op på
en statue af Jesus, der peger på sit hjerte og vide, at vi er skrevet ind i hans.
Afslutningsvis:
Studieorloven var på mange måder en lystvandring ad de to spor. De flettede sig ind og ud af hinanden.
Den ene dag bevægede jeg mig af fortællingens spor, den næste af det mere meditative og opdagede,
hvordan de to spor gensidigt belyste, berørte og befrugtede hinanden.
Jeg vil slutte denne beretning med at beskrive en af de danse, vi dansede under retræten. Alle de dansende
fik udleveret et farverigt tyndt chiffon tørklæde. Vi skulle knuge det i vores hånd til en lille kugle – som et
frø. Uendelig langsom skulle vi åbne vores hånd og se hvordan tørklædet som en blomst foldede sig ud.
Pludselig opdagede jeg med kroppen, dét jeg fortæller, når jeg fortæller ”Syv bibelske kvindeskikkelser i lyst
og nød.” Dér siger jeg et sted om Sara og Rakel. ”De havde båret håbet med sig som et lille frø, knuget det,
men ingenting spirer i vores lille fedtede svedige hånd. Man må lægge det fra sig, begrave det, lade det dø
og da kan det ske, at spirer større og mere fantastisk, end man havde turdet håbe på.”
Så kom Påsken 2019, hvor jeg i år ikke skulle prædike, men kunne vandre fra gudstjeneste til gudstjeneste
og lade mig fylde, inspirere og opbygge af den største fortælling om kærlighed og livets sejr over døden.
I en studieorlov bliver hvedekorn lagt i jorden……
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