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år jeg døber børn, siger jeg til forældrene: 
Det er rigtig godt, at dette lille barn vil vokse 
op i en verden med rigtig meget frihed, men 
de vigtigste ting i livet kan man ikke gøre no-
get som helst ved. Vi hæfter os for meget ved 
vores muligheder og overser, at alt det vigtig-
ste sker helt af sig selv.« 

Ordene kommer fra sognepræst Kirsten 
Jørgensen, som er en af de ni præster, journa-
list og forfatter Amalie Langballe hen over 
et år har interviewet til bogen Forsøg udi håb, 

der handler om vores samtids kriser; alt fra 
klimaforandringer til internetafhængighed 
og pandemi.

I telefonen fra sit hjem på Frederiksberg 
fortæller Kirsten Jørgensen, at hun mener, vi 
er blevet så vant til at stimulere vores hjerner 
med arbejde, kultur og fysiske aktiviteter, at 
vi har glemt, at ting også kan opstå helt af 
sig selv. Måske har coronaens begrænsninger 
vist nogle mennesker, at det kan være rart 
ikke hele tiden at skulle aktivere sig selv, men 
derimod at være i nuet.

»Vi har bildt os ind, at det er dig, der skaber 
din verden og dermed har vi også skabt et 
kontinuerligt pres for hele tiden at blive ved 
med at skabe. Det har samtidig givet os en 
forfærdelig uro, hvor vi er blevet bange for 
meningsløsheden i livet, hvis vi læner os til-
bage et øjeblik,« siger Kirsten Jørgensen. Et 
af de emner, som Kirsten Jørgensen reflekte-
rer over i Forsøg udi håb, er, om vi måske lidt 
har mistet fornemmelsen af samspil med na-
turen og andre mennesker. 

»Mange ting opstår i samspillet med ver-
den. For eksempel er der samspil mellem 
mig og de træer, jeg kigger på fra mit vindue 

lige nu. Blot at være i verden er ikke det sam-
me, som at livet er begivenhedsløst – det er 
begivenhedsrigt,« siger hun.

Bare der kom nogen og stjal mine ting
Frygten for meningsløsheden er noget, som 
en anden af de medvirkende præster i bogen, 
Karsten Møller Hansen, også beskæftiger sig 
med. Som 17-årig læste han Albert Camus, 
der siger, at den, som leder efter mening, al-
drig kommer til at leve. Det er klogt, mener 
Karsten Møller Hansen, fordi det skaber en 
uhensigtsmæssig følelse af hele tiden at være 
på vej videre; at dette øjeblik skal lede frem 
til noget andet – at nutiden ikke er god nok, 
som den er. 

»Jeg håber for eksempel, at denne samtale 
mellem dig og mig også kan være noget i sig 
selv – ikke kun på grund af den artikel, den 
skal blive til,« siger Karsten Møller Hansen i 
telefonen fra Tårnby, hvor han er præst. 

»Hvis vi kun tænker på det næste, bliver 
alt ligegyldigt. Det, der sker mellem to men-
nesker, er vigtigt. Det er et forsøg på at fast-
holde nutiden.«

Karsten Møller Hansen mener ikke, vi som 

sådan behøver at lære noget af corona eller 
andre kriser for den sags skyld, for mange 
ting sker bare, uden det giver mening. Alli-
gevel siger han: 

»Det, som forandrer noget, kommer ofte 
efter en krise. Nogle gange har jeg tænkt: 
Bare der kom nogen og stjal mine ting, for 
jeg kan ikke skille mig af med dem. På sam-
me måde kom corona udefra og tog vores 
muligheder, hvilket har bragt noget konkret 
over verden, som jeg personligt godt kan 
lide, fordi jeg generelt synes, vi producerer 
for mange valgmuligheder i vores samfund.« 

Dette og flere perspektiver på livet kan læ-
ses i de ni præstesamtaler i Forsøg udi håb.

N

I bogen ’Forsøg udi håb’ reflekterer ni præster over krise og kaos i vores 
samtid. Her fortæller to af dem om tilværelsens mange valgmuligheder, og 

hvorfor det er vigtigt at forsøge at holde fast i nuet
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Hvad kan præster fortælle os 
om en kaotisk tid?

’Forsøg udi håb’ udkommer 
på forlaget People’s.

INFO


