
Husker De stiftsårbøgerne?

af Margrethe Horstmann
Husker De stiftsårbøgerne? Den årlige tryksag, stort set altid med samme redaktør, der
udkom ved juletid med en af stiftets kirker afbildet på forsiden, indholdet en eller et par
artikler  af  teologisk  karakter,  en  opremsning  af  årets  gang  i  provstierne  samt  en
præsentation af og afsked med årets til- og afgående præster?

Reformatoriske i udformning og indhold var de næppe, men hverdagen skal også have
sit,  og hverdage er der nu engang flest af. Ligesom nogle udforskede ”I julelampens
Skær”, læste vi i  min (og det  meste af mine børns) barndom Stiftsårbogen. Den var
yderst beroligende. Et synligt tegn på at folkekirken ikke er Gud.

Nye tider, nye skikke. I mit stift, Lolland-Falsters stift, er der barslet med et nyt koncept
til årbogen.  Vel mødt under sky på kirkesti  er den inciterende titel på hvidbogen, som
biskop Marianne Gaarden kalder den. Hermed tager hun tråden op fra forgængeren, der
afskaffede  årbogen,  men  ikke  rigtig  fik  erstattet  den  med  andet  end  et  motto:  Fra
fordybelse kommer fornyelse. Den siddende biskop forstår det som ”at fordybe os for at
blive klogere på, hvor vi står lige nu” hvorefter det ”forhåbentlig vil blive tydeligere,
hvilken retning, vi skal bevæge os i”, og at ”tiden er blevet en anden”.

I en tid, hvor sognesammenlægninger og frasalg af præstegårde foregår med lynets hast,
kunne man måske forvente, om ikke et krav om tilbagevenden til de gode gamle dage, så
måske en begrundelse for og en besindelse på, hvorfor det må være som det er. Men
sådan spiller orglet ikke. Der skrives, mest af biskoppen, men også af hendes nærmeste
medarbejdere,  den  teologiske  konsulent,  presserådgiveren  og  stiftskontorchefen,  om
indsatser,  pejlemærker,  udvikling,  udfordringer,  strategier,  engagement,  fremtids-
muligheder,  demografi,  nytænkning,  menneskelige  ressourcer  kultur,  medinddragelse,
fællesskabsstiftelse, samskabelse og perspektiver. Jo, provsterne får stadig ordet, men
efter en skabelon af på forhånd (af biskoppen) stillede spørgsmål, som de svarer mere
eller mindre beredvilligt på, og som alle handler om fremtiden, som, må vi forstå, er
uhyggelig.

Folkekirken er bygget af levende stene. Det synger Grundtvig, og det citeres hyppigt i
hvidbogen.  Men  det  klinger  underlig  halvdødt,  når  der  f.eks.  henvises  til  såvel
folkekirkens  betænkning 1544 om dens  styrelse  og til  kirkens  aktive  og engagerede
medlemmer  som  grundlag  for  den  eksistens.  Det  hører  til  gammeldaws  kirkelig
børnelærdom at engagementet består i at vi går i kirke, gerne om søndagen, for at høre
evangeliet om Kristus til syndernes forladelse. I årbogen tales der diffust om ildsjæle,
der driver samskabelse og sørger for at der opstår events på tværs af sognegrænser i



samarbejde  med  skoler,  daginstitutioner,  kulturelle  og  sportslige  foreninger  m.m.  I
modsat  fald bliver fremtiden vanskelig for kirkerne i  udkantsområderne.  Der nævnes
meget  om ”differentieret  vedligeholdelse”  af  dem,  og det  lyder  grangivelig  som om
udligningsordningen snart synger på sit sidste gravvers.

Fra  formanden  for  stiftsrådet,  et  af  disse  mellemlag,  der  med  variabel  hyppighed
etableres  for  at  ”demokratisere”  folkekirken,  der  som  bekendt  har  et  demokratisk
underskud – hvordan skulle  det  være  anderledes  med Gud som Herre  –  kommer et
indlæg, der også har været trykt som kronik.  Skal vi være kustoder, eller skal vi lave
kirke?  Det  skal  nok  forstås  som  et  forsvar  for  sognekirken  og  gudstjenesten,  men
kommer alligevel til at spille med på New Management Policy-orglet.

Demografi, storsogne, hvor der kun er gudstjeneste i kirken hver fjerde søndag, og kritik
af  manglende engagement  fra  de ”passive folkekirkemedlemmer” italesætter  hun.  Ja,
hvis der skal være en sognekirke, så må man gå hen i den. Evangeliet er som bekendt
som en drivende plaskregn, bort er borte, og nu har vi mandarinsproget. Men har man –
bevidst  eller  ubevidst  –  den  gode lutherske  opfattelse,  at  det  er  præstens  opgave  at
forkynde evangeliet, fordi vi ikke alle kan stå på gadehjørner og udråbe det, så har de
”passive”, der ikke ”laver kirke” altså også betalt kirkeskat og har dermed en begrundet
formodning om at kunne få barnet døbt, når de ønsker det.

Og er vi ikke i grunden alle kustoder når det gælder evangeliet? Vi kan kun give noget
videre, som er givet os og vore forfædre udefra, og som alt  i alt  er uforandret siden
dåbsbefalingen lød. Jeg synes, kustode er et agtværdigt erhverv, der skal holdes i ære.
Hvidbogens bidragydere ser overordnet på folkekirken som en virksomhed, der skal give
en eller anden form for afkast, også i ringe dage, dem, vi ellers synger om at vi ikke må
foragte,  og  dens  sprog  afviger  ikke  fra,  skal  vi  sige  en  hvilken  som  helst
plankommissions, også når den siger ”fællesskab” på hver anden linje.

Det  skulle  være  så  godt,  men  er  mestendels  halvkvædede  viser.  Et  spørgsmål  fra
biskoppen til en medvirkende præst ved en ordinationsgudstjeneste, der – måske – lidt
uigennemtænkt sagde: "I kan altså noget særligt her på Lolland-Falster", lød: "Og hvad
er det?" Præsten svarede: ”Det er noget med nærhed og fællesskab”. Fantastisk. Men
mon ikke også de kan hygge sig i f.eks. Viborg Stift?

Hvidbogen  minder  om  det  brev  i  Fra  Helvedes  Blækhus,  hvor  djævelen
Fangegarn/Screwtape skriver til nevøen, at han skal sørge for, at den person, han skal
rive ud af Kristi klør, altid spørger til sin gamle moders sjæl i stedet for til hendes gigt.
Det  samme  gør  sig  gældende  i  Lolland-Falsters  Stifts  hvidbog:  En  diffus,  men
økonomiseret åndelighed gennemtrænger bogen, og forsøger at sprede det gode budskab
om  samskabelse  med  fodboldklubberne.  Samtidig  taler/prædiker  bogen  om
”differentieret vedligeholdelse” af kirkerne (læs: planlagt forfald. Skulle der mon ikke
være økonomi  til  at  bemande og vedligeholde et  par  kirker,  hvis man afskaffede en



konsulent eller ti?) Men gigten – nødvendigheden af at forkynde Kristus til menneskers
frelse – ikke et ord om den. Og skyen, hvorunder kirkestien befinder sig, ligner mest af
alt himlen i John Lennons ”Imagine”.
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