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FÆLLES OM
DET VÆSENTLIGE
VALGET ER DIT
I det små og i det store er vi fedtet ind i
dem hele livet fra morgen til aften: Valgene.
Kierkegaard talte om, at menneske ikke er noget man
er, men noget vi er i gang med at blive hele livet. Vi er
ikke en statisk substans. Vi er løbende et forhold,
der forholder sig til sig selv. I den tilblivelse
er valget afgørende. Vi har muligheden for
Alle valg er med
til at gøre os til dem, at vælge os selv ved i sidste ende at tage
ansvar for de valg, vi gør, i feltet mellem
vi er. Og summen
mulighed og nødvendighed.

I det små: Står den på korte eller lange bukser i dag?
Havregryn eller boller til morgenmad? En lur på
sofaen eller en tur i haven? Netflix eller DR?
I det store: Skal vi gifte os eller lade
være? Tie eller tale? Bryde op eller
blive? Have børn eller ej? Skilles eller
blive sammen?
Alle valg er med til at gøre os til dem,
vi er. Og summen af de små kan i sidste
ende blive til et stort. Dermed er det på
ingen måde ligegyldigt, hvad vi vælger.
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af de små kan i
sidste ende blive
til et stort.

I år er der menighedsrådsvalg. Det vil sige,
at du har mulighed for at træde ind i bestyrelsen for din lokale kirke. Her i Egå er det
noget, vi varmt kan anbefale. Vi står midt i en
rigtig spændende tid med udvikling af et gårdmiljø
i forbindelse med sognegården, udarbejdelsen af et

helt nyt grafisk udtryk, fokus på arbejdet med kvalitet
i gudstjenesten, og ikke mindst skal vi have fremtidsbrillerne på i næste valgperiode: Hvordan vil vi gerne
have, at fremtidens folkekirke ser ud om 20 år. Vi er en
kirke, der med kristendommen i ryggen, prioriterer en
stor udadvendthed i forhold til samfundet og vekselvirkningen mellem kirken og de lokale institutioner. Vi har
gode samarbejder med Sølystskolen, Egaa Gymnasium
og Gl. Egå Beboerforening. Vi mødes i krydsfeltet om
det væsentlige: Fællesskabet først og fremmest, men
også samtalen om eksistensen, sansen for historien,
vægtlægning på kulturarven og optagethed af dannelsen. Derudover har vi et rigtig aktivt liv i sognegården
med onsdagscaféer, børnekor, læsekreds – og masser
smil og høje grin i det daglige.

Så hvis du kunne
have lyst til at
træde ind i en sammenhæng, hvor vi er fælles om
det væsentlige i lokalsamfundet, er det
første skridt at vælge at tage med til orienteringsmødet
den 18. august (læs mere på næste side). Man bliver
valgt til menighedsrådet for 2 år af gangen.
Vi håber at se dig. Det er dit valg. Du har muligheden
for i fremtiden at blive en af dem, der bakker aktivt op
om kirkens liv og vækst. Kierkegaard siger: ”At vælge
sig selv, er friheden til at blive i stedet for at være”. Prøv
noget nyt. Bliv noget nyt (-:
Laura Gylden-Damgaard
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VISIONS- OG
ORIENTERINGSMØDE

VISIONS- OG
ORIENTERINGSMØDE

Alle er velkomne,

man bliver altså ikke valgt
bare forbi man kommer ;-)

En sognekirke blivet ledet af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige,
som vælges for en periode af to år samt de
præster, der er ansat ved Egå Kirke.

•

Menighedsrådet udgør Egå Kirkes ledelse
og har ansvar for at skabe gode rammer om
kirkens liv og vækst.

Aftenens første del kommer til at stå i visionernes og
dialogens tegn. Den indledes med en samtale mellem
rektor på Egaa Gymnasium Martin Ingemann og sognepræst Ane Ørgård Bramstoft og bliver afløst af en fælles
drøftelse, hvor vi sikrer os, at alle kan komme til orde.

•

Dertil har menighedrådet ansvar for
kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle
personalegrupper undtagen præsterne.
Menighedsrådet spiller også en central rolle
ved ansættelsen af præster.

ANDEN DEL AF AFTENEN

•

Tirsdag d. 18. august kl. 19.00 i Egå Sognegård

•
•
•
•

Hvilken rolle har Egå Kirke i dag?
Hvad bidrager den med?
Og hvad ønsker vi, kirken skal være for borgere i
Egå i fremtiden?
Hvordan kan kirken understøtte et godt lokalmiljø for alle aldersgrupper?

MENIGHEDSRÅDET DET LOKALE DEMOKRATI
•

SAMTALE MELLEM
REKTOR MARTIN INGEMANN OG
SOGNEPRÆST ANE ØRGÅRD BRAMSTOFT

Egå Kirke ønsker at være en lokal sparringspartner.
Derfor inviterer vi i forbindelse med det forestående
valg til menighedsrådet til et visions- og orienteringsmøde, hvor vi vil diskutere Egå Kirkes fremtid:

DAGSORDEN
FOR ORIENTERINGSMØDET

Tirsdag d. 18. august kl. 19.00
i Egå Sognegård, Egå Mosevej 7

FØRSTE DEL AF AFTENEN

Herefter munder diskussionen ud i aftenens orienteringsmøde - se dagsorden på næste side.

Hvad kræver det?
For at blive valgt til Egå Menighedsråd skal
du være medlem af folkekirken og tilhøre
Egå Sogn.

Vi sørger for god hygiejne og coronasikret forplejning.
•
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Luftfoto af Egå og omegn, krak.dk

FÆLLES OM
DET VÆSENTLIGE

Rådet mødes den første torsdag i hver
måned. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret
i forskellige udvalg, aktiviteter og
opgaver i kirken. Nogle af disse
udføres sammen med andre frivillige og/eller kirkens personale.

1.

Velkomst ved menighedsrådets formand.

2.

Valg af dirigent.

3.

Orientering om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode og orientering om det
kommende menighedsråds opgaver.

4.

Visioner, ønsker og ideer til det kommende
menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet
og debat.

5.

Redegørelse for det seneste års regnskab
samt det kommende års budget.

6.

Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om
muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7.

Oplysning om antallet af kandidater, der skal
vælges til menighedsrådet.

8.

Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i
september.

Lyder det som noget
for dig at være med til?

Har du spørgsmål kan du skrive
til formand@egaakirke.dk
Du er også velkommen til
orienteringsmødet
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TANKER OM FREMTIDEN
FOR EGÅ KIRKE
Tine Beck Jensen bor i Egå og er mor til tre. I en
samtale med Ane Ørgård Bramstoft, deler hun her
sine tanker om at stille op til menighedsrådet og
fortæller, hvad hun drømmer om for Egå Kirke.
Ane: Til at begynde med vil jeg spørge, hvorfor du har
sagt ja til at stille op til menighedsrådsvalget? Kan du
sige noget om dine overvejelser i den forbindelse.

voksenfronten med filmaften, caféer og alt muligt andet,
men der er ikke fokus på ungdommen.

Ane: Ja, og det leder hen til det næste, jeg gerne vil
spørge dig om, og det er, hvad skal vi i fremtiden?
Tine: Ja, men jeg har jo taget tilløb over noget tid.
Hvad drømmer du om?
Egentlig tror jeg, den største grund er, at jeg synes, jeg
har brugt det så meget, at jeg synes, det vil være helt
Tine: Jeg tror, jeg drømmer om, at det bliver
rimeligt, hvis jeg gav noget tilbage : )
ved med at være vedkommende for os som
Vi har virkelig benyttet os af de tilbud, der
familie. Jeg kan jo godt se mig selv her
har været som familie lige siden, vi flyttede
Og jeg er blevet
hertil. Og jeg er blevet overrasket over, at
overrasket over, at ud i fremtiden, som bare mig, for der
er masser af varer af den slags. Men så
det er kommet til at fylde noget i mit liv,
det er kommet til at
længe jeg er forankret i familien med
for det havde jeg ikke regnet med. Og
fylde noget i mit liv,
større børn, så kan jeg ikke helt se, hvor
så tænker jeg bare, at I har på en måde
vi
skal være. Vi kommer selvfølgelig
kunne sælge mig en vare, som jeg har
for det havde jeg
stadig til børnegudstjenesterne, fordi vi
kunnet bruge, og det vil jeg gerne være
ikke regnet med. har den yngste, men hvad med de andre?
med til at bringe ud til andre og blive ved
Og så kan jeg selvfølgelig få lidt mad med til
med at udvikle på. Og sådan helt egoistisk,
de store, fordi jeg kender jer, men det er ligesom
så tænker jeg, ja nu er vores børn blevet større,
ikke det, der er varen vel : )
og så synes jeg, der er et stort hul, fordi der er rigtig
meget for de små børn, så er der selvfølgelig noget for
Og det er heller ikke mit ønske. Men jeg kan heller ikke
konfirmandtiden, men så er der nogle store børn, som
se mig til onsdagscafé grillaften. Der passer jeg jo heller
der ikke er noget for, og der tænker jeg: ”Skal der være
ikke ind, så hvor er det?
noget her?” For jeg synes, I har udviklet rigtig meget på
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Man kan jo også være realistisk og sige, at vi er rigtig
mange, der er travle, og ville man kunne hidkalde os,
men det er ikke forsøgt nok, synes jeg. Jeg synes, det
kunne være spændende at se, om vi kunne løfte den
opgave. Konfirmanderne har jo været nede og se det
gamle Horsens Statsfængsel og set Kundskabens Træ,
og så tænker jeg, kunne man gå mere af den vej? Jeg ved
godt, at konfirmanderne ligesom skal være her, men det
skaber jo bestemt også en masse overvejelser hos dem,
og kunne man udvide samarbejdet med gymnasiet og
højskolen, som vi talte om fx i forbindelse med Trines
Højskolesangbogsarrangement, der jo er udsat pga.
corona.
Ane: Bestemt. I min stilling har jeg et større samarbejde med gymnasiet, der fx har lavet drama om skyld
og skam i kirken med efterfølgende salonsamtale med
publikum, og elever har deltaget i foredrag mv., men vi
når ikke ud, så folk ser den PR, vi laver i den forbindelse. Det kunne være fedt at inddrage de større børn i.
Tine: Ja, og jeg tænker på de unge mennesker, der er så
kloge og så oplyste og så opmærksomme og nysgerrige
og holdningsstærke, om det var klima eller hvad som

helst,
man
kunne
sagtens skabe
et rum for dem
– også i prædiken
og gudstjenesten, hvor I
jo i børnegudstjenesterne har
været så dygtige til at tage litteraturen
ind, og det er så spændende at lade det hele spille
sammen.
Ane: Ja, og lade det vokse over i andre aldersgrupper
også gudstjenesteligt.
Men hvad tænker du så om Egå Kirkes rolle lokalt?
For vi sige om os selv, at vi gerne vil være ”Fælles om
det væsentlige”. Hvordan er kirken væsentlig sådan
lokalt… for dig, der bor her lokalt?
Tine: Den er virkelig væsentlig. For det første er den det
smukkeste sted i Gammel Egå, og det er der mange, der
synes ik? Og det er den dygtigste graver, der er, med alle
de smukke blomster og det smukke dige, der kom der.
Det sætter folk pris på. De siger: ”Jeg bor der, det er
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tæt på
kirken”.
Der er jo
ingen, der
fremhæver,
at det er tæt på
industrien vel?
Så der er virkelig noget
der, og det var så tydeligt
og smukt fx 4. maj, hvor den blev
rammet ind af fakler. Jeg kan godt lide,
at vi bruger kirken på alle de der måder. Det er
ikke, fordi jeg siger, vi skal tage Gud ud af den, det er
ikke på den måde. Men det giver mening, når vi trækker
trådene ud til alt muligt andet, også det historiske.
Og så synes jeg, at vi har en opgave i at få hele Egå med,
så Egå Kirke ikke bare bliver Gammel Egås Kirke. Og
der er det ikke altid, at folk ser det, der annonceres i
kirkebladet eller facebook eller hjemmeside. Der var
engang én der sagde til mig: ”Men du hører jo kirkeklokkerne.” Og ja, det gør jeg jo, og det er jeg bevidst
om. Jeg ved godt, hvornår klokken er seks, og de ringer.
Og det holder jeg af. Ligesom jeg holder af, når de kimer
til bryllupsfester. Men jeg har ikke sådan tænkt, at de
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kalder på mig på den måde. Men det gør de! De kalder i
underbevidstheden.
Ane: Underbevidstheden arbejder jo også, og det, der
på den måde lægger sig ind i sindet, det får en naturligt større opmærksomhed, så når du ser en reklame
eller en omtale, så kobles det sammen, hvor når man
ikke kan hører kirkens klokker eller ikke kører dagligt
forbi den, så bliver den lettere fjern.
Tine. Det er jeg sikker på. Og det er egentlig det samme,
når jeg fx går forbi lågen, så lukker jeg den, fordi jeg
simpelthen gerne vil værne om det hele. Der er jo så
fint her, og det vil jeg gerne gøre noget for også i de
små, kan jeg mærke. Det samme gør sig gældende ved
fællesspisning i forsamlingshuset hver anden uge, hvor
nogle forældre jo tænker, at deres børn gerne må lege
gemme på kirkegården. Men det synes jeg ikke. Det er
ikke et sted, man leger gemmeleg.
Ane: Nej, det er meget morsomt. Der siger digteren
Søren Ulrik Thomsen et sted, at det gik op for ham,
at han var kristen eller religiøs, eller at kirken betød
noget, på et tidspunkt, hvor han var i London og så en

kirke, der vist - som jeg lige husker det - var omdannet
til et varehus, og det gjorde ham simpelthen forarget.
Og så tænkte han, som dengang var ret ung: ”Ok hvis
jeg bliver forarget over det, så må det være fordi, det
betyder noget.” Det er en skide sjov tanke, synes jeg.

Ane: Det er netop mit ønske: At kirken kan være
en medspiller i det menneskesyn og måde at være
samfund på, som det er udtryk for.

Tine: Og det synes jeg simpelthen, I er mega gode til. Og
jeg ved ikke, om det bare er professionalisme, men jeg
har lagt mærke til, at I skeler ikke til, om man kommer
Tine: Ja, det er jo også interessant. Og jeg kan faktisk
hver søndag eller hvad. Man kan bare af hjertet
huske, at da vi var meget i København, fordi
mærke, at man er velkommen. Også hvis
Søren stadig boede der, så gik vi tit på
man bare kommer til jul og spiser Marians
Assistens Kirkegård, hvor folk jo nærmest
Man kan bare
klejner : )
kan finde på at have sex der om somaf hjertet mærke,
Jeg har været overrasket over, når I fx
meren. Og der var simpelthen også en
at man er velkomprædiker til en børnegudstjeneste, og
grænse. Det må de finde et andet sted
men. Også hvis man der bare er larm, hvor I favner, at nogen
til. Og det er jo ikke fordi, det er hellig
hører efter og nogen hører bestemt
jord eller noget, men der er simpelthen
bare kommer til jul
ikke efter. Jeg kunne godt tænke mig at
et eller andet i, at vi passer godt på det
og spiser Marians forstørre det, for jeg kunne godt tænke
fælles. Det minder mig om noget helt
klejner : )
mig, at den rummelighed, der vises der…
andet. At en blomsterbutik på Strandvejen
også os forældre imellem, hvor vi har respekt
her under corona bare havde sat blomster ud,
for, at nogle lytter og nogle står med et skrigende
som folk kunne tage og så betale på mobilpay. Den
barn, og vi ikke sidder og skuler til hinanden. Det er
generøsitet og tillid til hinanden, som det er udtryk for,
ingen fordømmelse, og det er så sjældent. Det skal vi
er fantastisk. Tænk sig, at vi kan komme hinanden i
have mere af.
møde generøst og tillidsfuldt.
Ane Ørgård Bramstoft
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NYT I KIRKEN

KALENDER

FRA TANKE TIL HANDLING
Menighedsrådet passer godt på Egå Kirke. Et af de sidste
projekter har været at få nye sæder, som kan bruges fx til
konfirmationer og juleaften.
Kirkeværge Thorvald Kjær Jensen og kasserer Ole
Glasius har i samarbejde med firmaet Thorsø Møbler A/S
skabt et udtryk, hvor skønhed, ro og brandsikkerhed går
hånd i hånd.

JULI

AUGUST

Gudstjeneste - 4. s.e. trin.

Gudstjeneste - 8. s.e. trin.

Gudstjeneste 5. s.e. trin.

Menighedsrådsmøde

Tid: Søndag d. 5.7. kl. 11.00
Sted: Egå Kirke
Ved: Trine Mathiassen Oppfeldt

Tid: Søndag d. 12.7. kl. 11.00
Sted: Hjortshøj Kirke
Ved: Laura Gylden-Damgaard

Gudstjeneste - 6. s.e. trin.
Tid: Søndag d. 19.7. kl. 11.00
Sted: Egå Kirke
Ved: Morten Skovsted

Gudstjeneste - 7. s.e. trin.
Tid: Søndag d. 26.7. kl. 11.00
Sted: Hjortshøj Kirke
Ved: Ane Ørgård Bramstoft

Gudstjeneste på
OK-Centret

Tid: Onsdag d. 29.7. kl. 11.00
Sted: OK-Centret
Ved: Ane Ørgård Bramstoft
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Tid: Søndag d. 2.8. kl. 11.00
Sted: Egå Kirke
Ved: Ane Ørgård Bramstoft

Tid: Torsdag d. 6.8. kl. 18.00
Sted: Egå Sognegård

Dåbsgudstjeneste

Tid: Lørdag d. 8.8.
Sted: Egå Kirke
Ved: Ane Ørgård Bramstoft

Gudstjeneste - 9. s.e. trin.
Tid: Søndag d. 9.8. kl. 9.30
Sted: Egå Kirke
Ved: Morten Skovsted

Babysalmesang

Tid: Tirsdag d. 11.8. kl. 11.00
Sted: Egå Kirke
Ved: Daniel Kjær Holmberg
Ny hold begynder.
Læs mere på side 21.

Grillaften

Tid: Onsdag d. 12.8. kl. 18.00
Sted: Egå Sognegård
Pris: 75 kr. for maden
Tilmelding: Senest 6.8. til
kontor@egaakirke.dk, 86 22 79 66.
Grill, gøgl, gak, Gøl, gilde, glæde,
gæster, osv. Alle er gelkomne som
gæster.

Konfirmation af 7.a

Tid: Søndag d. 16.8. kl. 9.30 og 11
Sted: Egå Kirke
Ved: Laura Gylden-Damgaard

Egå Spirekor og Bibben
Tid: Tirsdag d. 18.8. kl. 14-16.30
Sted: Egå Sognegård
Ved: Daniel Kjær Holmberg
Begynder igen.
Læs mere på side 21.

Orienteringsmøde

Tid: Tirsdag d. 18.8. kl. 19.00
Sted: Egå Sognegård
Ved: Egå Menighedsråd
Læs mere på side 4-5.
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Fotograf Ronni Rask Rohde

Sensommerfest
for familier

Festugekoncert
Carl i kirken

Men fællessang og skumfiduser
Tid: Onsdag d. 19.8. kl. 17.00
Sted: Egå Kirke
Ved: Laura Gylden-Damgaard
Vi begynder i kirken med et par
dejlige sommersalmer og historien
om Adam, Anna og hullet i taget.
Derefter er der fælles aftensmad
i sognegården og fuld gas på
boderne uden for med flødebollemaskine, dåsekast og ristning af
skumfiduser. Så tag bedstemor,
naboen eller din veninde under
armen og kom til en hyggelig
aften i fællesskabets tegn.
Læs mere på side 20.
Sensommerfest for familier. Adam, Anna og hullet i taget. Illustration af: Josephine Kyhn

Konfirmation af 7.b

Tid: Lørdag d. 22.8. kl. 9.30 og 11
Sted: Egå Kirke
Ved: Ane Ørgård Bramstoft

Gudstjeneste - 11. s.e.trin.
Tid: Søndag d. 23.8. kl. 11.00
Sted: Egå Kirke
Ved: Ane Ørgård Bramstoft

Gudstjeneste på
OK-Centret

Tid: Onsdag d. 26.8. kl. 11.00
Sted: OK-Centret
Ved: Trine Mathiassen Oppfeldt
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Onsdagscafé
Fortælling om en århusiansk modstandsmand

Tid: Onsdag d. 26.8. kl. 14.00-16.00
Sted: Egå Sognegård
Ved: Esther Christiansen
Vært: AØB
Pris: 20,- for kaffe og hjemmebag
Esther Christansen er datter af modstandsmand Jens Erik Sørensen.
Hun fortæller om faderens modstandskamp i Aarhus, om at blive
angivet af en stikker, arresteret og
sendt i tysk koncentrationslejr. Hun
fortæller også om at være vokset op i
en familie, hvor faderen havde været
udsat for tortur.

Konfirmation af 7.c

Tid: Lørdag d. 29.8. kl. 9.30 og 11
Sted: Egå Kirke
Ved: Trine Mathiassen Oppfeldt

Gudstjenste - 12. s.e. trin.
Tid: Søndag d. 30.8. kl. 11.00
Sted: Egå Kirke
Ved: Trine Mathiassen Oppfeldt

Tid: Søndag d. 30.8. kl. 19.30
Sted: Egå Kirke
Ved: Karsten Holm & trio
Entré: 80 kr.
Reservering af billetter:
SMS til 3070 7690 eller mail til
organist@egaakirke.dk
En poetisk koncertfortælling med
afsæt i Carl Nielsens sange og
salmer og med nedslag i komponistens selvbiografi ”Min fynske
barndom”. Som publikum får man
rum til at danne sig de billeder, der
opstår, når Karsten Holm & trio
fremfører et bredt udsnit af sangene.
Musikalsk fortolker ”Carl i kirken”
komponistens sange på en ny måde.
Indimellem tæt på originalen, men
mest i nye og originale arrangementer, tilsat stænk af jazz, folk og pop.

Sensommerforedrag med Jakob Wolf
Festugekoncert - Carl i kirken

SEPTEMBER
Sensommer Foredrag

Tid: Onsdag d. 2.9. kl. 19.30
Sted: Egå Kirke
Ved: Jakob Wolf
Er gudstjenesten egentlig et kunstværk, der gør os èt med Gud?
Det vil Jakob Wolf komme med
sine overvejelser over, når han
besøger os til en aften om, hvad en
gudstjeneste er for en størrelse og
hvad den gør ved os. Efter foredraget er der mulighed for samtale om
det væsentlige.

Menighedsrådsmøde
Tid: Torsdag d. 3.9. kl. 18.00
Sted: Egå Sognegård

Gudstjenste - 13. s.e. trin.
Tid: Søndag d. 6.9. kl. 9.30
Sted: Egå Kirke
Ved: Morten Skovsted

Onsdagscafé

Tid: Onsdag d. 9.9. kl. 14.00-16.00
Sted: Egå Sognegård
Nærmere info følger.
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Gudstjenste - 14. s.e. trin.
Tid: Søndag d. 13.9. kl. 11.00
Sted: Egå Kirke
Ved: TMO

Valg til menighedsrådet

Tid: Tirsdag d. 15.9. kl. 19.00
Sted: Egå Sognegård
Denne aften er der valgforsamling.
Mere herom i næste kirkeblad.

Tid: Onsdag d. 16.9. kl. 18.00
Sted: Egå Sognegård
Vært: Lars Fløe
Pris: 75,- for aftensmad
Tilmelding: Senest 10.9. til
kontor@egaakirke.dk, 86 22 79 66.
Vi mødes kl. 18.00 til fællesspisning. Aftenens vært introducerer
herefter filmen. Når vi har nydt
filmen sammen, er der mulighed for
samtale og kaffe.
Kom og se den gribende film ’The
Pianist’ (Pianisten), der er baseret
på den talentfulde polske pianist
Wladyslaw Szpilmans erindringer
fra under 2. Verdenskrig, hvor
han ved en række utrolige tilfælde
undgår deportation og overlever
krigen i Warszawas ruiner. Filmen,
som er fra 2002, er instrueret af
Roman Polanski og har vundet 3
Oscars samt De gyldne Palmer i
Cannes.
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Filmaften: The Pianist

Filmaften - The Pianist

ONSDAGSCAFÉ
Vi åbner stille og roligt efter corona og vil gøre, hvad vi kan,
for at vi alle passer godt på hinanden. Derfor er der indtil
videre kun 36 pladser pr. onsdagscafe.
Hvis du vil være sikker på en plads, så ring eller skriv til
kirketjenerne på kirketjener@egaakirke.dk eller ring til
Marian: 41855772 eller Bettina: 41 85 57 73.
Du er også velkommen til bare at møde op og se,
om der er plads til flere.
Se program i kalenderen siden 11-13.

Foto: Miklos Szabo

ADFÆRDSFORSKEREN VS. KIERKEGAARDSEKSPERTEN

VALGET
- ILLUSION ELLER GRUNDVILKÅR?
Det er en illusion at tro, at vi selv vælger noget som helst, siger
adfærdsforskeren. Det hele er algoritmer. Nej, svarer Kierkegaard-forskeren. Valget er det mest grundlæggende, der er at
sige om mennesket. Bliv klogere på, hvorfor de er uenige. 
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Adfærdsforskeren

Hvad er et valg egentlig?

DET FRIE VALG ER EN ILLUSION

Valg er et fint begreb i hverdagssproget. Det dækker
over vores oplevelse af, at når vi gør noget, kunne vi
også have gjort noget andet. Du bliver måske spurgt,
om du vil have kaffe eller te, og så vælger du kaffen.
Bagefter kan du referere nogle af de overvejelser, du
gjorde dig. Du opstillede et hypotetisk scenarie: Hvis
du drikker te, skal du tisse meget, og du skal sidde i en
bil de næste to timer, og du er også lidt træt, og derfor
vælger du kaffen.

Vi tror, at vi træffer vores beslutninger frit og uafhængigt, men vi kunne
indrette verden bedre, hvis vi så i
øjnene, at det ikke er tilfældet, siger
Pelle Guldborg Hansen, der forsker i
nudging.

Og det er også rigtig nok, at vi gennemspiller mulighederne på denne måde. Men reelt er det muligt at
forudsige, hvad du gør. Alternativet er der faktisk ikke;
dine erfaringer, omgivelser, tid, sted og tilstand og alt
muligt andet bestemmer dit ’valg’ for dig. Det er denne

viden, man bruger inden for nudging. Ved at opstille
bestemte rammer for valget kan man skubbe din
afgørelse i en bestemt retning.

Men er der ikke forskel på små hverdagsvalg og
så de livsafgørende, som fx valget af en partner,
eller hvilket menneske jeg vil være?

Men det er jo ikke sådan, vi selv oplever det?

Du har ikke noget frit valg, heller ikke når det gælder de
store eksistentielle valg. Vi kan ikke forudsige dem på
samme måde, som vi kan med beslutningen om kaffe
eller te, men det er kun, fordi der er meget mere, der
spiller ind. Det, du gør, er stadig resultatet af en masse
andre faktorer.

Foto: Miklos Szabo

Nej, det føles, som om vi vælger frit og selvstændigt,
og det passer også bedst til vores selvforståelse. Vi vil
ikke bare være dominobrikker, vi vil have fornemmelse
af, at vi har kontrol over vores eget liv. Og friheden
til at vælge sætter vi pris på. Faktisk så meget, at vi er
villige til at betale for at beholde en valgmulighed, som
vi med al sandsynlighed aldrig kommer at bruge. Hvis
man i et eksperiment spurgte folk, om de ville have
kaffe, te eller have muligheden for at stikke fingrene
i en stikkontakt, så ville de jo tage kaffen eller teen,
men hvis man så spurgte, om man ikke fremover skulle
udelukke muligheden for det med stikkontakten, ville
de afvise det. Vi fastholder valgmuligheder på en helt
irrationel måde. Det er også derfor, unge mennesker
ikke kan beslutte sig for, om de skal tage til den ene eller
den anden fest. Men det får forestillingen om valget til
at snurre rundt i hovedet på dem; de opstiller konstant
hypotetiske scenarier, og det giver dem stress. Det er en
kæmpe pris at betale.
Betyder det egentlig noget, om valget er reelt
eller bare en subjektiv oplevelse?

Pelle Guldborg Hansen er
adfærdsforsker på RUC og
direktør i virksomheden
iNudgeyou.
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Ja. Hvis vi kunne gøre noget andet, er det jo vores eget
ansvar, hvis vi vælger forkert. Og det gør det kun værre,
hvis vi har alt for mange valgmuligheder. Prøv bare at se
på de unge, når de skal vælge en uddannelse. Politikerne
er underlagt en ideologi om, at valg er godt, og tænker:
Jo flere muligheder, jo bedre. Men det er omvendt. For
mange muligheder er en byrde, og de unge kortslutter
på linje over det. Og når de tænker, at de bare kunne
have valgt noget andet, bliver de også mindre tilfredse
og dropper lettere ud.

Kan du ikke vælge, at du vil være et bedre
menneske?
Næh. Hvis jeg fx skændes med min kone, så kan jeg
bagefter godt få dårlig samvittighed. Men så er jeg jo
nødt til at undersøge, hvad grunden til det var. Måske
var jeg irritabel, fordi jeg havde sovet dårligt natten før,
eller noget på arbejdede fungerede ikke. Og den viden
kan jeg så tage med næste gang.
Men så kan du vel netop vælge at handle på den
viden eller lade være?
Nej, det er ikke et valg i den forstand, det er resultatet
af et program, der arbejder i mig. Det er bare mine
algoritmer, der kører på en bestemt måde og løbende
indoptager viden på forskellig vis. Det at se mennesket
som en computer, der har adgang til bestemte ressourcer, er selvfølgelig kun en metafor. Men det er en bedre
metafor end forestillingen om, at vi har et jeg, der kan
træffe et frit valg. Du kan jo godt beslutte dig for at
forandre dig, men det betyder reelt ikke mere for din
mulighed for at lykkes med det, end hvis du beslutter
dig for at flyve. Hvis du for alvor skal forandre dig, skal
du ændre dine programmer, og det gør du ved at træne.
Og det er ikke dit valg om at forandre dig, der sætter det
hele i gang – det er bare en algoritme, der nu indarbejder de problemer, der var ved det tidligere program. 
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Kierkegaardekspert
DU HAR ET VALG
Vi er bestemt af gener og opvækst, men vælger fuldstændig
frit, hvordan vi forholder os til det forhold, siger Pia Søltoft,
der har skrevet mange bøger om teologen og filosoffen Søren
Kierkegaard.
Hvad er et valg egentlig?
Når vi overhovedet kan tale om, at mennesket har et
valg, er det, fordi vi har frihed. Det er det mest afgørende, der er at sige om et menneske. Vi bestemmer
ganske vist ikke selv vores vilkår, men vi bestemmer,
hvordan vi forholder os til dem. Den frihed har dyr og
planter ikke. En kat, der kommer ind og ser en skål mad
på gulvet, har ikke frihed til at lade være med at spise
maden og gemme den til senere eller give den til en
anden kat. Og vi siger heller ikke, at den er skyldig eller
har ansvaret, når den spiser det hele selv. Det ville man
sige om et menneske, og det er, fordi vi har friheden.

Find selv flere artikler på:
www.folkekirken.dk/
magasinet-folk-og-kirke/

Hvad skal der til, for at der er
tale om et valg?
Du må vælge med åbne øjne og ud fra bevidste kriterier,
så du ved, hvorfor du gør netop dette. Det kan vi undslå
os på flere måde. Fx ved at lade tilfældet råde. Hvis
du går ned gennem Brugsen og rager noget tilfældigt
ned fra hylden, så er det ikke et bevidst valg. Det ender
selvfølgelig med at blive den aftensmad, du får, men det
er ikke et egentlig valg, fordi du lader tilfældighederne
råde: Det var det, der nu stod forrest. Hvis man forholder sig på den måde til sit liv, er man æstetiker, ville
Søren Kierkegaard sige. Man lader sig drive af tilfældige
lyster – den ene dag dette, den næste dag noget andet.

Kan vi så vælge frit?
Nej, for mennesket er både bestemt af nødvendighed og frihed. Vi er bestemt af vores gener, vores
sociale opvækst, vores vaner, alt muligt – det er det,
Kierkegaard kalder nødvendighed. Hvis jeg ikke har
nogen ben, kan jeg ikke få dem til at vokse ud, så jeg kan
begynde at løbe på dem. Hvis jeg blev slået som barn,
er det med til at bestemme mig, at jeg reagerer med
forbehold over for andre mennesker. Der er masser af
ting, vi ikke kan gøre noget ved. Men vi kan altid vælge,
hvordan vi vil forholde os til det, og det valg er helt
ubegrænset. Jeg kan vælge, hvordan det skal påvirke
mit liv, at jeg ikke har nogen ben. Jeg er ikke en robot,
der kun kan gøre det, jeg er programmeret til.
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Man kan også undslå sig valget på en anden måde;
lade andre bestemme og gøre det, der giver flest likes.
Det kalder Kierkegaard at leve som spidsborger. Det er
heller ikke et valg, for kriterierne for valget mangler. I
begge tilfælde giver man afkald på både medbestemmelse og ansvar for sit liv.

ned og vedtager; den sniger sig ind på os efterhånden. Når du skal finde ind til din livsanskuelse, skal
du begynde med at se tilbage på de valg og værdier,
du allerede har, forholde dig til dem og overtage
dem som dine egne, hvis du fortsat kan og vil stå ved
dem. Det er det, Søren Kierkegaard kalder at leve livet
forlæns, men forstå det baglæns.
Men bliver vi ikke overbelastede og angste af at
skulle tage de valg? Kan der måske være noget
godt i at slappe af og lade tilfældighederne
råde?
Angsten kan føles ubehagelig, men i virkeligheden
vil den os noget venligt, siger Kierkegaard. Der er en
grund til, at unge er plagede af angst, for det er lige
præcis i overgangen fra barn til voksen, at vi skal tage
en række eksistentielle valg. Vi skal løsrive os fra de
vante mønstre og fra det, vores forældre hidtil har
bestemt. Og så er angsten sådan en eksistentiel sitren,

der puffer til os og siger: Lige nu har du en afgørende
mulighed for at præge din eget liv, vær lige opmærksom
på det. Måske er du tilfældigt kommet ind i en bestemt
branche, men du vælger selv, om du skal blive der, eller
om du skal finde noget andet at lave.
Det rigtige er ikke at sige til unge, at de kan blive hvad
som helst, og at det er vigtigt, at de vælger rigtigt. Det
gode er at sige: Nu skal I tænke over, hvad I har lyst
til. Ikke hvad de andre gør, og hvad der kræver høje
karakterer, og hvor man tjener flest penge, men hvad vil
I med jeres liv? Og få nu ro på. Der er meget i dit liv, du
ikke selv kan vælge. Men hvordan du forholder dig til
det, vil altid være dit eget valg.
Og så skal vi huske, at Kierkegaard var en kristen
tænker. Valget skal til for vores næstes skyld, så vi kan
handle ansvarligt overfor ham eller hende, og for vores
egen skyld, så vi kan holde os selv og livet i verden
ud. Men han tror også på, at vi altid allerede er elsket,
ligegyldig hvem vi er, og hvad vi vælger eller lader være
med at vælge. Det afhænger ikke af os selv. 
Tekst af Malene Bjerre.

Foto: Miklos Szabo

Denne artikel er venligst
udlånt af magasinet folk&kirke

Hvad skal jeg så vælge efter?
Du må have en livsanskuelse at vælge ud fra. Det kan
beskrives som den sammenhæng, der er mellem de
værdier, du har, og de kriterier, du træffer valg ud fra.
Hvis du fx er veganer af respekt for dyr, kan du ikke
gå i en rulamspels eller forære farmor en skindpung i
julegave. En livsanskuelse er ikke noget, man sætter sig

Pia Søltoft er sognepræst
og tidligere leder af
Søren Kierkegaard
Forskningscenteret.
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BABYSALMESANG

MEST FOR BØRN

Tirsdage kl. 11.00 - 11.45
Nye hold begynder tirsdag d. 11. august og 6. oktober
Babysalmesang er for børn i alderen 3-12 mdr. sammen
med deres far eller mor. Med kirkerummet som ramme
synger vi årstidens sange og salmer, kombineret med
fagter og bevægelser. Babysalmesang kan være med
til at stimulere barnets musikalske og sansemotoriske
udvikling. Efterfølgende er der forfriskninger i sognegården med plads til amning og snak. Der kræves ingen
anden forudsætning end lyst til musikalske stunder
med dit barn. Forløbet ledes af vores børne-, unge- og
musikmedarbejder Daniel Kjær Holmberg, der er
uddannet sanger og musikpædagog.

BØRNEGUDSJENESTER I EGÅ KIRKE
Forlaget Eksistensen har i løbet af det seneste år udgivet
en række små bøger under overskriften ”Børn i kirken”.
Der er tale om sognepræst Jonas Lucas Christys herlige
og tænksomme genfortællinger af bibelhistorier for børn
i alderen 3-9 år. Vi vil ved børnegudstjenesterne i Egå i
efteråret tage afsæt i de nye bøger og vise de karakteristiske tegninger af Josephine Kyhn.
Næste børnegudstjeneste er en sensommerfest
og ligger onsdag d. 19.8. kl. 17.00,
læs mere på side 12.

Ca. en gang om
måneden er der børnegudstjeneste med fællesspisning i Egå Kirke.

Tilmelding først-til-mølle til
Daniel på bum@egaakirke.dk

Vi serverer primært økologisk
mad og I behøver ikke at
tilmelde jer. Pris for maden:
25,- kr. for voksen og 15,kr. for børn.

EGÅ SPIREKOR OG BIBBEN

Kom og syng med os i Egå spirekor tirsdag kl. 14.0016.30. Vi begynder igen d. 18. august.

VI SØGER TO FRIVILLIGE
Vi mangler ekstra hænder til at skabe
gode rammer for børnene. Det drejer sig
om at finde service frem, smøre boller
og en sjælden gang trøste, hvis der bliver
brug for det. Og hvis du har lyst, kan du
også få mere ansvar for kreativt arbejde
med børnene. Med to frivillige bliver
omfanget af arbejdet hver anden tirsdag
kl 14.00 til 16.30.
Kontakt Daniel på bum@egaakirke.dk
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Koret er for drenge og piger fra 1.-3. klasse, som har
lyst til at synge og blive en del af et fedt musikalsk
fællesskab. Vi lærer en masse sange og leger med rytmer
og noder.
Det er hver tirsdag eftermiddag kl. 14.00 til 16.30, og
man kan tage skolebussen til sognegården. Det er gratis
at være med, men vi skiftes til at medbringe en lille
forfriskning i form af boller. Koret ledes af vores børne-,
unge- og musikmedarbejder Daniel Kjær Holmberg og
organist Lars Fløe.
Skriv til Daniel på bum@egaakirke.dk
for tilmelding eller mere info.
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KOLOFON
Lisbjergvej 15 A
8200 Aarhus N
Tlf.: 51 81 13 44
Mail: egaa.sogn@km.dk
Henvendelser om
Kirkelige handlinger (f.eks. dåb,
vielse eller bisættelse/begravelse
samt løsen af sognebånd) og
personregistrering (f.eks. fødsel,
navneændring og død) skal ske til
Kirkekontoret.
Åbningstider
Mandag til fredag: kl. 9.00 - 13.00
Onsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

EGÅ SOGNEKONTOR,
KIRKE OG SOGNEGÅRD
Egå Mosevej 7, 8250 Egå
Tlf.: 86 22 79 66
Mail: kontor@egaakirke.dk
Henvendelser om
Praktiske gøremål som f.eks.
bestilling af kirkebil (senest torsdag
inden gudstjenesten), tilmelding til
arrangementer, leje af lokaler eller
besøg i kirken mv.

OM KIRKEBLADET
Redaktionen:
Tanja Arnholtz Nielsen
og Ane Ørgård Bramstoft
Forsidebillede: Foto af: Tanja
Arnholtz Nielsen. Val(g)muer.
Næste kirkeblad udkommer primo
september. Deadline for indhold er
mandag d. 10. august 2020. Send til
kommunikation@egaakirke.dk.

Åbningstider sognekontoret
Mandag og torsdag: kl. 10 - 12

Modtager du ikke bladet i din
postkasse, henvend dig venligst til
Sognekontoret.

Web: www.egaakirke.dk
Facebook: facebook.com/egaakirke

Kirkebladet bliver trykt hos
LaserTryk i 2800 eksemplarer.

VAL(G)MUERNE

Nyd dem mens de er her. Og rigtig god sommer.
22

Kilder: dr.dk og kristeligt-dagblad.dk

Organist
Lars Fløe
Tlf.: 30 70 76 90
organist@egaakirke.dk
Træffes ikke man.

Sognepræst
Trine Mathiassen Oppfeldt
Tlf.: 20 83 18 89
tmo@km.dk
Træffes ikke man. og ons.

Børne-, unge- og musikmedarbejder
Daniel Kjær Holmberg
bum@egaakirke.dk
Barselsvikar for Martha

Sognepræst
Laura Gylden-Damgaard
Tlf.: 86 22 35 65
ldn@km.dk
Træffes ikke mandag

Graver
Tom Jensen
Tlf.: 20 13 50 11
graver@egaakirke.dk

Kirketjener
Marian Rædkær Nielsen
Tlf.: 41 85 57 72
kirketjener@egaakirke.dk
Træffes ikke mandag

Kommunikationsmedarbejder
Tanja Arnholtz Nielsen
kommunikation@egaakirke.dk
Træffes bedst torsdag

Kirketjener
Bettina Wisler Ledegaard
Tlf.: 41 85 57 73
kirketjener@egaakirke.dk
Træffes ikke man. og tor.

Menighedsrådsformand
Britta Møller
Tlf.: 20 26 53 18
formand@egaakirke.dk

Kontormedarbejder
Michelle Drebis
Tlf.: 86 22 79 66
kontor@egaakirke.dk
Træffes mandag og torsdag

N
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Kornvalmuerne står lige nu i fuldt flor og beruser os med sin dyborange farve. Særligt i vores del af landet findes de i hobetal på udvalgte
marker. Men det er ikke på den samme mark, de viser deres orange skær
hvert år. De vælger nemlig hvert år at flyve videre til et nyt sted. Det sker i
form af massiv frøspredning. Hver kornvalmueplante kan indeholde op til
2000 små bitte frø. En anden faktor der afgør, hvor mange kornvalmuer vi
får lov at opleve – er temperaturen i maj måned. Og den har været høj i år –
så derfor er der rigtig mange valmuer rundt omkring.

Sognepræst
Ane Ørgård Bramstoft
Tlf.: 21 90 59 84
abra@km.dk
Træffes ikke man.

S

KIRKEKONTORET

KONTAKT OS GERNE

Tryksag
5041 0826
LaserTryk.dk
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VISIONS- OG
ORIENTERINGSMØDE
Tirsdag d. 18. august kl. 19.00
i Egå Sognegård, Egå Mosevej 7
Alle er velkomne,

man bliver altså ikke valgt
bare forbi man kommer ;-)
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Kom og seltag i en samtale mellem
Martin Ingemann, Rektor, Egaa Gymnasium
og Ane Ørgård Bramstoft, sognepræst, Egå Kirke
om visioner for Egå Kirke

