
Jeg blev totalt nummer sjok
Er Randers større end Kolding? 
Jeg tabte igen et væddemål. 
Det gør mig ikke noget. Noget 
andet gælder ved spil
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Det er en stående joke i min 
familie, at jeg altid taber væd-
demål. Ni ud af ti gange sker 

det faktisk. Min mand ryster på hove-
det af mig, når jeg har indgået et nyt 
væddemål og spørger, hvornår jeg 
holder op, for jeg sætter altid noget 

på højkant – også i den lidt dyrere 
ende.
 Jeg kan bare ikke lade være med 
at vædde. Jeg gør det, fordi jeg me-
ner, at jeg har ret, og fordi det gør 
hverdagen sjovere.
 Sidste gang jeg lavede et vædde-
mål, dog uden at give hånd på det, 
var, da jeg hørte en forkynder påstå, 
at Randers var større end Kolding, 
som han i øvrigt kaldte en lille by. 
Jeg pustede mig op som en høne 
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og påstod hårdnakket, at Kolding var 
den største by. Jeg tabte igen.

Gik tudende fra bordet
Jeg tog det med et grin, for det kan 
jeg sagtens tåle. Noget helt andet er, 
hvis jeg taber i spil. Inde bag faca-
den er jeg et udpræget konkurrence-
menneske, som spiller for at vinde.
 Forleden dag skete det så, at jeg 
tabte så massivt, at den gik helt ind. 
Jeg gik tudende fra bordet. Mine spil-
lepartnere sad måbende tilbage, og 
der blev ikke spillet mere den aften.
 Bagefter var jeg helt pinlig over, 
at jeg – en dame på 54 – ikke kunne 
kontrollere mine følelser. Normalt har 
jeg det sjovt, når jeg spiller. Det er 

faktisk sjældent, at jeg så massivt bli-
ver nummer sjok.
 Ingen forsøgte sig med dårlige 
undskyldninger som: »Man kan ikke 
have held i både kærlighed og spil.« 
Det hører jeg ellers tit.
 Som om det er en trøst. Det brem-
ser ligesom noget af en tabers fru-
strerede udbrud. Jeg ville hellere ha-
ve plads til at udtrykke min skuffelse 
og få en ekstra chance.

Held i det store spil
Og ja, jeg er én af dem, der har held 
i kærlighed, og det er jeg superglad 
for. Jeg har familie og venner og en 
Gud, der elsker mig.
 Jeg tror på Jesus’ ord om, at han 
gik i døden for mig og opstod for 
min skyld, for at jeg skulle få et liv 
efter døden og et anderledes liv her. 
Større kærlighed findes ikke. Hvad 
mere kan jeg egentlig ønske mig? Jo, 
at flere mennesker må få øjnene op 
for, at de er elsket af Jesus. Og lidt 
flere sejre i hverdagens spil.

Anette Ingemansen

Se de nyeste filmanmeldel-
ser på: filmogtro.dk

Landsleder i DFS Steen 
Møller Laursen, Videbæk, 
holder to minutters andagt 
i uge 5



»Herre, jeg er for ringe til, at du går 
ind under mit tag. Men sig blot et 
ord, så vil min tjener blive helbredt.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 8, vers 1-13

Ord er nok
Hvis dronning Margrethe ville 

besøge lejligheden, hvor min 
kone og jeg bor, ville vi natur-

ligvis få hjemmet til at se ordentligt 
ud, som når vi ellers får gæster. Men 
vi ville nok også overveje et par gan-
ge, hvad en kongelig højhed synes 
om vores hjem. Det kan i hvert fald 
godt føles, som om vi er lidt for be-
tydningsløse og ikke har så meget at 
vise frem.
 Officeren i søndagens tekst tænk-
te tilsyneladende også den slags tan-
ker. Han syntes ikke, at Jesus skulle 
ind i hans hus, for det kunne umuligt 
være godt nok. Der var ikke noget, 

Sig blot et ord

han kunne vise frem, og han bad i 
stedet Jesus om bare at sige et ord 
for at gøre tjeneren rask. 
 Det respekterede Jesus; ikke fordi 
huset ikke var godt nok, men fordi 
det blev et klart signal til folk om, 
hvad tro er: tillid til Jesus. Og det er 
godt nyt til alle mennesker. Jesus har 
ikke brug for, at du og jeg har no-
get at vise frem, for han ønsker, at vi 
henvender os til ham i enhver situa-
tion og bare fortæller ham, hvad vi 
har på hjerte. I tillid til ham.

Morten Stubkjær Klausen
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Walk and talk med chefen

re sær, end jeg plejer at være, hvis 
jeg gik der og talte højlydt med min 
hund.
 I stedet valgte jeg at dele tanker 
med min himmelske »chef«. Jeg fulg-
te eksemplet fra Bibelen og satte ord 
på mine følelser og tanker – jubel, 
glæde, vrede, sorg, frygt – hele mo-
levitten blev væltet ud for fødderne 
af Gud.
 Ved slutningen af sådan en tur 
mærker jeg, hvor lettet jeg er. Nye 
håb pibler frem. Han, der lytter, er 
min skaber. Han elsker mig. Han 
modtager med tak mine glæder og 
bekymringer. Han lover hvile til den, 
der deler den slags med ham.

Du kan begynde i dag
Jeg vil gerne invitere dig til at gøre 
det samme. Tag en walk and talk 
med din himmelske chef. Han er din 
skaber, som elsker dig og ønsker det-
te fællesskab med dig.

Lilian Holm Kofod

Fra jesusnet.dk

Et hyppigt indslag på man-
ge kurser er walk and talk. 
Kursusdeltagere sendes 
afsted to og to for at drøfte 
konkrete temaer

Mine seneste to medarbejder-
udviklingssamtaler blev ud-
budt som en walk and talk 

med chefen. Filosofien bag er, at 
krop og sind arbejder bedst, når vi er 
i bevægelse.

Walk and talk med Jesus
I Bibelen læser vi om to personer, 
der går en tur og deler liv med hin-
anden. Undervejs kommer Jesus og 
følges med dem. Det udvikler sig til 
en walk and talk med Jesus.
 Han spørger ind til deres samtale, 
og de breder hele deres sorg og fru-
stration ud for ham. Da turen er slut, 
mærker de, at samtalen har givet 
dem nyt håb.

Min himmelske chef
Jeg gik en tur en dag. Jeg kunne 
have delt mine tanker med min 
hund, Taiz, som uden tvivl gerne lyt-
ter med. Men forbipasserende ville 
måske tænke, at jeg var blevet me-
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