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HURTIGKARL TIL OL
Det kan kun gå for langsomt med at
blive noget så sat som husejer
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ine nærmeste ved, at jeg er hurtig
i vendingen. Altså ikke kun forstået som rap i replikken, men også
som værende tilhænger af et tempofyldt
liv.
»Pulsen skal op«, er et mantra i det 21.
århundrede, og det kan jeg tilslutte mig,
for ingen vil vel have mos på gesimsen, og
for få omdrejninger i livet øger risikoen for
at gro fast.
Der er mange metoder til at øge pulsen.
At købe et hus er for eksempel ikke helt
tosset, hvis man skulle gå og kede sig.
Jeg kedede mig nu ikke, da jeg efter nytår satte mig ved skrivebordet på min nye
arbejdsplads. Det var min første dag i det
nye job, og så skulle en og anden nok me-

ne, at det var nok forandring for nu – særligt i betragtning af, at året blot var fire
dage gammelt.
Men nej, sådan fungerer jeg ikke. Med
bandeleder Egon Olsens ord, som han
brugte til at korrekse sine hundehoveder
med: »Vi skal ikke hjem. Vi skal videre.«

Købt og solgt
Sådan har jeg det også. Derfor tog jeg dagen efter første arbejdsdag min kone under armen for at kigge på hus i Horsens.
Efteråret havde modnet tanken, og særligt
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vinteren havde gavnet lagringen, så vi var
vist klar til at købe.
Første fremvisning tirsdag. Anden
fremvisning torsdag. Tredje fremvisning
mandag. Bud tirsdag. Købt. Nå ja, vi skulle
også lige have solgt ejerlejligheden i Aarhus. Det tog hele syv dage. Hvis der en
dag bliver mulighed for at stille op til OL i
hurtig afvikling af mørke vinterdage, stiller
jeg op. Hvis jeg da får tid.
Godt at det nye job kun er på 25 timer
om ugen. Jeg erkender, at jeg er en hurtigkarl. Jeg visner, hvis jeg bliver sat i stå,
men om huskøb og lejlighedssalg kan anbefales oveni at begynde i et nyt job, skal
jeg lige tænke lidt over ...

Evig tid er god tid
Jeg kunne jo nok have godt af at sætte
tempoet lidt ned, og det har livet da også lært mig på udvalgte dage, men jeg er
bare så nysgerrig efter at leve det her liv,
jeg har fået. Også selv om jeg ved, at det
jordiske liv har en ende. Heldigvis ser jeg
frem mod et evigt, himmelsk liv, og dér
må der da være tid nok til alt det, jeg ikke
når i dag.
Jeg har i øvrigt tænkt over et forslag til
mine efterladte, når den tid kommer.
»Fuld fart frem« kan de skrive på min
gravsten.
Niels Brande

Læs anmeldelse af filmen Malcolm og Marie på: filmogtro.dk

CI
TAT SAGT OM

HIMLEN

Himlen er et sted uden nogen form
for ondskab. Uden tårer. Uden misundelse og had. Uden lidelse og død.
Gud vil fylde alt og alle med sin kærlighed og tilgivelse.
Henrik Hoffmann-Hansen
(Læs mere på: jesusnet.dk/svar/3156)

Himlen er ikke et sted, hvor man
svæver rundt og spiller på harpe,
men det er Guds bolig. Og dér vil det
altid være godt at være.
Brian Christensen
(Læs mere på: jesusnet.dk/svar/3038)

imedia samler video og
lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

Stil spørgsmål om tro på:
jesusnet.dk/dialog

FEM BRØD OG TO FISK

»Der er en lille dreng her, han har fem
bygbrød og to fisk; men hvad er det til så
mange?«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 6, vers 1-15

Det er en af de mest kendte beretninger
fra Jesus’ liv, da han skaffer mad til fem
tusind ved at velsigne fem brød og to fisk,
så der er rigeligt til alle.
Vi forstår nok disciplen Andreas’ fortvivlede ord: »… men hvad er det til så
mange?«, da han stod med en lille drengs
madpakke. Men Jesus gjorde et under og
løftede lidt af sløret for, hvem han er.
Det var meget naturligt, at de, der
overværede dette under, gerne ville gøre Jesus til konge. Tænk at have en konge,
der bare kunne skaffe det, de manglede.
Om et par uger fejrer vi påske. Her viser
Jesus, at han vil give os meget mere, end
det vi mangler her og nu. Han blev korsfæstet, døde og opstod for at tage straffen for din og min synd og skyld og give os
evigt liv sammen med ham.
Når vi går til nadver i kirken, kan vi se
på brødet og vinen og tænke: »Hvad er
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NOK TIL ALLE

det til så mange – eller til så meget synd.«
Men Jesus er selv til stede i brødet og vinen. Det er hans legeme og blod, som han
har givet os. Det giver os del i hans sejr
over døden og i det evige liv. Og der er nok
til alle.
Morten Nielsen

