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For hele folket
„Se, jeg forkynder Eder en stor glæde, 

som skal være for hele folket“, således be
gyndte forkyndelsen af juleevangeliet. 
Dette er altså ikke en specialit. f. nogle spe
cielle mennesker. Nej, det er for hele fol
ket; så stort er det, at det slår til for os 
alle. Derfor glæder jeg mig over de prop
fyldte kirker juleaften og juledag. Jeg glæ
der mig også over alle dem, der lytter ved 
radioen, enten det så er, fordi de ikke kan 
komme i kirken, eller fordi de er medlem
mer af St. Nicodemus’ menighed, og løn
ligt af frygt for „jøderne“, hører budska
bet på denne vis.

Og ære være dem, havde jeg nær sagt, 
der forsager hjemlig hygge for i fængsler, 
buler og knejper at tænde en liden jule
kærte og forkynde evangeliet om den store 
glæde: Eder er i dag en frelser født.

Det er overalt folket, der lytter til det 
budskab, der skal være for hele folket.

Julen skal minde os om dette: for hele 
folket.

Til hverdags kan vi fristes til —■ og vi 
falder undertiden for fristelsen — at ville 
erobre Jesus for vore grupper og retnin- 
ninger, bevægelser og partier. Ja, vi kan 
ligefrem få det som visse folk, da han leve
de på jorden. De var helt bange for, ät 
Jesus skal komme i slet selskab hos de 
andre. „Han spiser og drikker med toldere 
og syndere“, hed det.

„Hvis denne var en profet, vidste han, 
hvad det er for en kvinde, der taler méd 
ham“.

Det var jo forfærdeligt, han var i slet 
selskab.

Var han en profet, søgte han dog vel 
bedre selskab, kom til de rene, kom til os. 
Sådan sagde de og derfor kom han ikke . 1 
dem. De havde nok i glæden over sig selv; 
derfor fik de ikke del i glæden over ham.

Dette er en gammel historie, men vi kan 
lære af den i dag, hvis vi ikke er alt for 
kloge og trygge til at lære noget.

Dog min læser, dette her forstår du må
ske ikke; men vi kan i hvert fald glæde os 
over, at det er for hele folket, fordi det 
betyder, at det er også for os; vi véd jo, at 
„vi trænger til glæden her“. Glæden over, 
at

„Barn Jesus i en krybbe lå, 
skønt himlen var hans eje“.

Sammen kan vi da lytte til tonen: 
„Hver en sorgfuld sjæl blev karsk og glad, 
kast af din tunge smerte.
Et barn er født i Davids stad 
til glæde for hvert hjerte.
Til barnet lad os stige ind 
og blive børn i sjæl og sind. 
Halleluja, Barn Jesus”.

Blive børn i sjæl og sind, børn, der kan 
glædes ved at modtage og ved at give; det 
er godt. Derfor: Til barnet lad os stige 
ind. N. P. P.



Ved juletid i Ravnkilde præstegård
Lidt om hjemlivet hos Indre Missions formand, pastor Chr. Bartholdy

Det var et vovestykke i en kritikfyldt 
tid at skrive personligt og tilmed nu og da 
at blive „romantisk“. Men en kronik af 
retsfuldmægtig H. Winkel, Viborg, om li
vet og „duften“ i biskop Scharlings præ
stegård på Sjælland, gav trods alle betæn
keligheder stødet til at fortælle lidt om 
juletiden i Ravnkilde præstegård. Samme 
retsfuldmægtig var ofte week-end gæst i 
præstegården og vil blive husket ikke blot 
på grund af de problemfyldte diskussioner 
han indledede, men også for berømmelige 
jagtture med hund og muskedonnert, hvor 
det ofte var mere farligt for forpagterens 
høns og gæs end for de agerhøns og harer, 
som i det afgørende øjeblik som regel vak
te den følsomme jurists medlidenhed.

For en, der som den første i slægten 
slog ind på præstegerningen, var det en 
oplevelse som nybagt kandidat, der tilmed 
ikke havde nået „den kanoniske alder“ af 
25 år, at blive ansat som den første hjæl
pepræst hos den nyvalgte formand for 
Kirkelig Forening for Indre Mission i Dan
mark, Chr. Bartholdy, der havde ti gene
rationer af præster bag sig. Ganske vist 
havde pastor Bartholdy før haft uordine- 
rede kapellaner gående i kortere tid mod 
at yde dem gratis tobak, men jeg skulle 
ansættes med den tids gældende løn for 
hjælpepræster: 100 kr. om måneden plus 
fri station, men uden fri adgang til tobaks
skuffe og cigarkasse. Her gjorde jeg mit 
første dårlige indtryk, idet min sognepræst 
i gode venners kreds nu og da gav udtryk 
for, at jeg havde været ham en skuffelse. 
Hans tidligere kapellaner havde gjort 
grove indhug i hans tobaksforsyning. Nu 
havde han glædet sig til at få en kapellan, 
han kunne ryge sammen med på kapella

nens egen regning — og så røg han ikke! 
Jeg fik det gode råd med passende mel
lemrum at ryge en cigar for ikke at blive 
farisæer. „Ryger De, eller er De farisæer“

Ravnkilde præstegård 

kunne det lyde, når cigarkassen blev budt 
rundt.

Pastor Bartholdy har i store kredse af 
vort folk fået ord for at være en hård og 
dømmende sortseer. Det er et fuldkom
men forvrænget billede. En mere positiv 
indstilling overfor livet, „det hele menne
ske”, samfundet med dets sociale og poli
tiske problemer, findes næppe i Danmark, 
dertil en verdensvid horizont, der var lige
så godt orienteret i historien og littera
turen som i europæiske landes og andre 
verdensdeles problemer. Ind imellem al
vorlige studier og missionsarbejde blev der 
tid til udflugter til historiske og natur
skønne steder, til at spille badminton, hvor 
den 180 cm høje kapellan ofte måtte bide 
i græsset for sognepræsten, der kun nåede 
ham til skulderen, men til gengæld kunne 
smide ketcheren over i den anden hånd og 
derved værne sit felt. Ofte gik det som i 
krigen med ditmarskerne, hvor det over- 
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modige råb: War di buer, der garde 
kommt, blev afløst af: War di garde, 
der buer kommt! I en tid, hvor bogen 
„Spis, drik og vær slank“ næsten er blevet 
en andagtsbog for mange mennesker, kan 
følgende replik fra den ikke særlig slanke 
sognepræst til den lange, ranglede med
hjælper, på hvem selv den bedste mad 
ikke ville blive hængende, være på sin 
plads! „Jeg beder Vorherre velsigne ma
den for mig, og det gør han, men det gør 
han øjensynlig ikke for Dem!“

Besøgene i den blå Opel Kabriolet gen
nem det storladne himmerlandske land

skab rundt til gode venner og bekendte 
var oplevelser for sig, enten det var hos 
biskop Gøtzsche i det berømte stude
reværelse i Viborg bispegård, eller hos 
stiftsprovst Schepelern, hvis græske nye 
testamente med noter fra et langt livs flit
tigt studium blev en kostelig arv, der se
nere tilfaldt pastor Bartholdy. Endnu står 
mit første besøg hos familien Krohn i Tå
strup præstegård mig levende for øje. Det 
første, der væltede os i møde på gårds
pladsen var en Grand Danois med 8 store 
hvalpe, dernæst en del af pastor Krohns 
15 børn, foruden svigerbørn og børnebørn 
— en overvældende illur tration af drt 
snart kun fra historien og litteraturen 
kendte frugtbare liv i de danske præste

gårde. Det liv i Gudsfrygt og nøjsomhed, 
der her levedes, og venskabet mellem de 
to præster, pebersvende og den rige 
familiefader, vil jeg sent glemme. Pastor 
Krohn fortalte, at han var blevet spurgt 
af en københavnsk dame, hvor mange 
børn, han havde. „Otte drenge“ — — 
„otte drenge!“ Hun slog hænderne sam
men. „Ja og syv piger“ — Hun var nær 
ved at dåne. „Og tilføjede præsten, „den 
sidste var lige så velkommen, som den før
ste“. — Det skal lige tilføjes, at tre af dis
se er eller har været missonærer i Ind en 
og alle har fået uddannelse til gode stillin
ger i livet.

En af Grand Danois’ens hvalpe fik vi 
med til Ravnkilde. Vi var i den tid opta
get af diskussionerne mellem de to schwei
zerteologer Barth og Brunner, om der var 
noget godt i mennesket efter syndefaldet. 
Karl Barth havde lige udgivet stridsski':f- 
tet „Nein“ som svar til professor Brunner. 
Jeg foreslog, at hunden skulle hedde 
Barth, den skulle bjæffe „Nein“, når 
ubudne natlige gæster nærmede sig præ
stegården (det hændte netop i den tid, at 
der skete indbrud. Pastor Bartholdys iv
rige studium af kriminalromaner førte 
desværre ikke til tyvens pågribelse). Qm 
det var på grund af teologiske sympatier, 
véd jeg ikke, men hunden kom nu til at

Frk. Bramsen med »Brunner«
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hedde Brunner og var i et par år en god 
kammerat og ledsager på talrige ture i 
Rold skov.

Når man begynder at lade minderne 
passere revy, myldrer alvorlige og mor
somme minder frem, men det var julen, 
hjemmets fest, jeg skulle fortælle om. Man 
skulle tro, at julen hos en pebersvend ville 
være kedelig, tilmed hos en flittig præst, 
hvor utallige juleprædikener og taler 
skulle .præsteres; og dog tør jeg sige, at 
skønnere og indholdsrigere fester, opleves 
næppe i norden. Sidste halvdel af decem
ber er en forholdsvis rolig tid for præster; 
der holdes ikke så mange møder, så der 
bliver tid til stilhed og forberedelse til 
prædikener og lignende, så disse kunne 
være i orden, når festen kom. Den første 
gæst, der kom, var pastor Bartholdys mo
der, datter af stiftprovst Gad, Ålborg. Om 
hendes rige personlighed kan man læse i 
„Hjemliv og trosliv“ 1950. Trods enke
stand og skrøbelighed og et på flere måder 
svært liv bag sig, var hun fuld af glæde 
og liv, vågen og interesseret i alle livets 
spørgsmål. Hun var et af disse herlige 
gamle mennesker, der ikke var negativ og 
kritisk overfor den unge slægt med det 
mere eller mindre udtalte omkvæd „den
gang jeg var pige, var der piger til“. Hun 
var fuld af glæde og taknemlighed over 
det hjem pastor Bartholdys husbestyrer
inde (nu gennem 30 år), frk. Bramsen fra 
Sdr. Bjert, havde formået at skabe for 
hendes ældste søn. Med rette blev det ny
lig ved frk. Bramsens 60 års fødselsdag 
sagt: at hun både havde styret huset og 
været kapellan i de mange år. Hun har 
ikke blot formået at gøre præstegården 
til et hjem for sognet, men også at arran
gere søndagsskole, ungdomsmøder, mis
sionskredse med bazar, møder for gamle 
o. s. V.

Et par dage før jul kom pastor Bar

tholdys søstre, der var lærerinder på 
Askov Højskole. Med dem kom liv og 
spænding ind i præstegården; cfon ene 
søster havde ligefrem det princip, når 
hun var sammen med grundtvigianere at 
forsvare Indre Mission, og når hun var 
sammen med missionsfolk at forsvare de 
grundtvigske synspunkter. Derfor blev 
samtalen aldrig kedelig eller ensidig, men 
problemerne blev belyst skarpt fra flere 
sider. Ofte kunne bølgerne gå højt — i en 
søskendeflok bruger man jo ikke så meget 
vat — som engang da diskussionen dreje
de sig om bibelsynet, hvor C. Bartholdy 
lod følgende bemærkning falde: „Ofte sy
nes jeg, grundtvigianismen er en helt an
den religion!“ Det var for meget f r 
søsteren, såsom moderen måtte ile til 
undsætning: „Det skulle du nu hel
ler ikke have sagt, Christian!“ 
Højskolensproblemer,en fremmed verden 
for de fleste akademikere, blevogsådrøftet, 
og her fik både pastor Bartholdy og jeg 
de første indtryk af den verden, vi senere 
skulle komme til at leve midt i. Trods 
store meningsforskelle var man alligevel 
eet, og det var en rigdom således inden 
for hjemmets vægge at have vidt forskel
lige synspunkter repræsenteret. Trods alt 
kunne man godt anvende de kendte sæt
ninger om disse juleferiediskussioner: En
hed i det væsentlige, frihed i det uvæsent
lige, kærlighed i alt“.

Den sidste gæst, der kom, var kaptajn 
Bartholdy, en ikke meget talende, men 
måske netop derfor prægtig kammerat på 
lange traveture i Rold skov.

Juleaftensdag havde sit eget 
præg. Pastor Bartholdy holdt ikke guds
tjeneste juleaften. (Disse korte følelses
betonede gudstjenester anså han for over
fladiske. Juleaften var hjemmets fest, jule
dag den egentlige højtid, hvor folk skulle 
have en virkelig juleprædiken). I løbet af 
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En flok vordende højskolefolk 
for 20 år siden

Under ransagningen af gamle foto
albums efter billeder til artiklen om jul i 
Ravnkilde, stødte jeg på to billeder fra det 
glade studenterliv på Regensen. På det 
første sidder Karl Robert Hansen og jeg

Problemerne drøftes.

og diskuterer problemerne på Finsens 
gamle værelse ud mod rundetårn. Da Karl 
Robert Hansen nu har taget beslutningen 
at blive som forstander på Fårevejle, vil vi 
også her i vort blad byde ham v e 1 k o m- 
men i højskolefolkenes kreds. 
Vi glæder os til samarbejdet.

Det andet billede er taget på toppen af 
rundetårn efter en fastelavnsfest. Ikke 
mindre end fire af kammeraterne er nu 
højskolefolk: Pastor Dons Christensen, 
Askov (længst til højre), forstander Sø
gård Jørgensen, den nye idrætshøjskole 
ved Sønderborg (halvt siddende nr. 3 til 

havns Højskole (halvt siddende nr. 4 fra 
venstre) og undertegnede, siddende ined 
de lange ben v. s. a. pastor Poul Verner 
Hansen, nu præst ved domkirken i Køben
havn.

De forskellige hatte er de forskellige 
vækkerforeningers „emblemer“, jævnfør 
Hostrups fortællinger, „Genboerne“ o.ja.

Tidligere var det glade, frie studie- og 
kammeratliv på studen ter kollegier forbe
holdt nogle få; nu kan alle unge få en lig
nende oplevelse på en højskole, nogle end
da 10 eller 15 måneder, hvis de tager på 
udvidet højskole eller 2-års hold. Mange 
flere unge burde benytte sig af dette. Sta
ten giver tilskud til 3 højskoleophold

Johs. M.

højre), forstander Frede Bording, Køben-
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Glimt fra

sommerens glade dage

Glimt og glæde rimer på gammeldags 
vis med stavrim, kæmperim altså, og 
her lader vi jer se et par glimt af det 
glade skoleliv hjemme og ude. Nogle 
anstrenger sig og er glade i anstrengel
sen, andre hviler og er glade i hvilen, 
sådan som det skal være, et passende 
kvantum af begge dele er godt og hø
rer med i et reelt skoleliv. Skulle der 
være et enkelt glimt, der ved nærmere 
eftersyn viser sig ikke at være fra som
meren, så er det i hvert fald fra glade 
dage.

En fugl på taget . . .

Hver sin lyst. . .

Hvem hilser på Eddna?Hænderne op!
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