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PRÆST: Ja … velkommen, alle sammen. Vi er samlet her i dag for at holde barnedåb
for  en  sød  lille  dreng.  Og  dåben,  det  er  jo  der,  hvor  vi  hører,  at  Gud  elsker  os
allesammen, både børn og voksne … og Gud er slet ikke nogen vred Gud, han er en
rigtig rar Gud …

DÅBSFAR: (afbryder) Jaja, blabla, vi har ikke hele dagen vel.

PRÆST: Så, nu … starter vi.

PRÆST: Anton Noah Felix Frederiksen, forsager du Djævelen og alle hans gerninger ...

DÅBSFAR: Nej, stop lige!

PRÆST: Hvad er der?

DÅBSFAR: Du har ret, Camilla. Villads er bedre. Villads Elias August.

PRÆST: Villads Elias August …

DÅBSFAR: Lad os lige tage en time-out og sparre lidt. Jeg vil gerne have Anton med!

DÅBSMOR: Jeg er lidt vild med Liam.

DÅBSFAR: Liam Villads Anton, så?

PRÆST: Hør her – der er andre i kirken end jer ...

DÅBSFAR: Du får da dit honorar, ikke?

PRÆST: (undrende) … Næh?

DÅBSFAR: Mattias foreslog jo Gandalf

DÅBSMOR: Ej, Carsten, man kan altså ikke kalde et barn for Gandalf!

DÅBSFAR: Gerhardt kunne godt blive populært fremadrettet.

DÅBSMOR: Gynther Gerhardt Gandalf!

DÅBSFAR: Dét synes jeg, vi bør implementere.

PRÆST: Gynther Gerhardt Gandalf  Frederiksen,  Forsager du Djævelen og alle hans
gerninger og alt hans væsen?



DÅBSFAR: Nej! Nej, det er ikke godt nok! Lad os lige gå i tænkeboks. Har vi haft en
dialog omkring Laban?

PRÆST: Jeg har altså skrevet Anton Noah Felix i kirkebogen.

DÅBSFAR: Så lav det om.

PRÆST: Jamen til hvad? I ændrer det jo hele tiden.

DÅBSFAR: Og hvad så? Er det måske ikke dit arbejde?

PRÆST: Jo, men altså --- folk sidder og venter –

DÅBSFAR: Ved du hvad, fister, du begynder faktisk at irritere mig lidt! Hvad kalder du
det her show, du har gang i?

PRÆST: En … en gudstjeneste?

DÅBSFAR: Ja, guds- tjeneste, ik' oss'? Tjeneste! Som i: Dugør os en tjeneste!

PRÆST: Arhh, sådan kan man nu ikke bare ...

DÅBSFAR:  (afbryder)  Husk  lige  på,  at  der  er  rimelig  hård  konkurrence  på
religionsområdet. Og nogle religioner byder faktisk ind med en langt bredere vifte af
mere markedsorienterede produkter.

DÅBSMOR: Ja, for ikke at tale om de flotte dragter!

DÅBSFAR: Camilla, skal vi ikke lige sætte det her på høwld, og så gå over og facilitere
en evaluering af moskeen ovre i Jernbanegade?

PRÆST: Lige midt i gudstjenesten?

DÅBSFAR: Ja, hvis du vil holde på kunderne, så skulle du nok overveje at profilere dig
med en lidt mere resultatsøgende service!

PRÆST: (bedende) Hør nu – I kan da ikke bare gå midt i dåbsritualet. Tænk dog på
barnet.

DÅBSFAR: Fuck nu barnet! (lægger barnet hårdt ned i døbefonten).Ved du hvad? Du
er nødt til at spille spillet! Innovation! Disruption! Synergi! Dem, der ikke kører på den
store klinge, de taber på den lange bane!

PRÆST: Hva' for en bane?

DÅBSFAR: Hva' for en … ? Du fatter bare ikke en nanometer, vel? Jeg snakker om den
måde, du kører denne her bonderøvs-biks på. Tag nu denne hersens bygning. Domkirke
eller hvad i kalder det. Så meget real-estate på den bedste grund i Viborg, bare så du
kan køre dit lille show her hver søndag. Det er jo latterligt!

DÅBSFAR: (visionært - til sig selv) Gud, hvor ville jeg gerne have fingrene i det her sted.
Jeg  ku'  virkelig  lave  noget  på  det.  Der  ku'  være  butikscenter.  Eller  nogle  lækre
luksuslejligheder – økologisk café i underetagen. Det er godt nok spild af plads, det her.



PRÆST: (Ved at blive irriteret) Hør lige her, Hella Djøf, det her er en kirke, ikke en
aktiebørs! Det her sted er grundlagt på noget, der er en smule mere bestandigt end …
disruptionrådet.

DÅBSFAR: Er det det?!

PRÆST: Ja, det er det faktisk! Noget, der er temmelig meget mere meningsfyldt end
luksuslejligheder og butikscentre!

DÅBSFAR: Nådada, ja, hvis du siger det. Men så kom med det: hvad er din deal, hvad
er dit game, hvad er dit pitch?

PRÆST: Jamen se på jer selv. I knokler hele livet for at tjene penge nok til at få et par
år, hvor I kan vælte omkring på en strand eller en golfbane, men hvad har I egentlig
gjort for at sikre jer selv EFTER pensionen?

DÅBSFAR: Efter pensionen??

PRÆST: Jeg taler om Himmeriget

DÅBSFAR: Himmeriget – er det ikke der, Mads og Trine har sommerhus?

DÅBSMOR: Himmerland

DÅBSFAR: Nåh ja.

PRÆST:  Efter  et  hårdt  liv,  synes  I  så  ikke,  I  skulle  forkæle  jer  selv  med lidt  varig
sikkerhed? Vi snakker livsstil, wellness, synergi. Fremadrettet (peger manende ud imod
den lysende fremtid.)

DÅBSMOR: (rådvild, henvendt til dåbsfar) Hvad er det, han snakker om?

DÅBSFAR: (interesseret) Giv mig lidt space, giv mig lidt space!

PRÆST: Hun har ret, tænk over det. Tag en strategisk dialog med din egen åndelige
rådgiver.

DÅBSFAR: Det lyder faktisk som en fremtidssikret handleplan på sigt.

PRÆST: Og om ikke andet  -  så  tænk da på lille  Gynther  Gerhardt  Gandalf.  (tager
barnet og rækker det til moderen)

DÅBSFAR: (henvendt til moderen) OK skat – det, jeg tænker, er: hvad med, at vi sikrer
os på forskellige felter og spreder ham ud på lige dele buddhisme, islam, jøde, hindu og
så videre, men bibeholder majoriteten her i Folkekirken?

DÅBSMOR: Ja, det lyder som en god, procesorienteret strategi.

DÅBSFAR: Super! Så er det det, vi går med!

PRÆST: Godt så! Gynther Gerhardt Gandalf Frederiksen, forsager du ...



DÅBSMOR: (afbryder) Men så burde vi tænke mere over i sådan noget som Johannes
Abraham Rajesh.

DÅBSFAR: Peter Abraham Sanji lyder ret nice.

DÅBSMOR: Hvad med Andreas Josef Naresh?

PRÆST: OK, ved I hvad – gør det selv. Her er vand, her er ritualbogen. Jeg går over på
Latinerly og får en bajer!
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