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GLÆDELIG
UPERFEKT JUL
De fleste har en mening om, hvordan en jul skal være. Men erfaringen
siger mig, at meget lidt her i livet
ender med at blive perfekt
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et er nu mere end 10 år siden,
at jeg første gang holdt jul med
min svigerfamilie. Man tænker
måske, at tiden så må have helet selv
de dybeste sår. Men så har man ikke
forstået dybden af de svigt, der sker, når
man ændrer på juletraditionerne.
Intetanende mødte jeg ind til for-julefest d. 23. december hos Lindas familie.
Der var julepynt, julemusik, og jeg kunne
lugte julesmåkagerne, så jeg tænkte for
mig selv: »Det her skal nok gå, Andreas.
Du klarer den. Du er jo en mand nu«. Og
tingene forløb egentlig udmærket lige indtil aftensmad.
Et par minutter før katastrofen indtraf,
kunne jeg godt mærke, at noget var for-

kert. Jeg undrede mig over, at der slet ikke
duftede af risengrød, men mere af udpint
kødvand. Og da et familiemedlem kom gående med en grydefuld suppe med kødog melboller, kunne jeg mærke, hvordan al
glæde og julestemning forsvandt fra mit
indre. Man serverer ikke klar suppe på risengrødens plads lillejuleaften. Det havde
min mor aldrig gjort.

Alt var forkert
Jeg fik efter lidt panikbevægelser beroliget mig selv. Jeg fik også slubret en skålJournalist
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fuld suppe og kødboller i mig. Melbollerne slugte jeg hele, så den der klistrede
smag af mel ikke kom ud i munden. Og jeg
tænkte igen ved mig selv: Du klarer den.
Du er jo en mand nu. Det her skal nok gå,
Andreas.
Det gjorde det bare ikke. For de næste
24 timer blev en stor test af, hvor meget
en voksen mand kan holde til, når samtlige juletraditioner brydes, fordi det er
»mere småbørnsvenligt«. Julemiddag på
det forkerte tidspunkt, dans om juletræet om eftermiddagen og uddeling af gaver
fordelt udover hele dagen.
Jeg siger ikke, at det kun var derfor.
Men efter risalamanden, som heller ikke
blev serveret som dessert, men som aftenkaffe (endnu en juledødssynd), lagde
jeg mig syg med feber – og blev liggende
alle juledagene.

Slap nu af
Den perfekte julesang, den perfekte julemenu, det perfekte julevejr, den perfekte

jule-setliste til dansen om træet og den
perfekte julegudstjeneste. De fleste af os
har vores ideer om, hvordan jul skal være.
Men erfaringen siger mig, at der er meget
lidt her i livet, der ender med at blive perfekt. Det gælder eksamenen, venskabet,
arbejdet – selv julen! Og måske er det ikke verdens undergang. Måske er det langt
vigtigere at nyde den tid, vi har fået givet
sammen med mennesker, som holder af
os.
Så slap af med perfektheden, også her
i julen. Det bliver ikke perfekt – du bliver
ikke perfekt. Men det gør ikke noget, så
længe du hænger sammen med ham, som
er det. I julen er han et barn i en krybbe,
og til påske er han en voksen mand, som
går med tunge skridt mod en bakketop.
Glædelig jul – glædelig uperfekt jul til
uperfekte mennesker.
Andreas Bøge
(Teksten er en redigeret udgave af
et blogindlæg på imu.dk)

FORKERTE RAMMER ER INGEN
BEGRÆNSNING FOR GUD OG JESUS
Rammerne for Jesus’ fødsel svarede næppe helt til Marias forventninger. Vores rammer kan også blive anderledes end forventet. Det kan begrænse os, men Gud og
Jesus lader sig ikke begrænse af ændrede rammer
Da Maria var gravid, har hun sikkert gjort
sig en del tanker om fødslen: Den skulle foregå i deres hjemby, Nazaret. I deres
eget hus, omgivet af dem, de havde deres nære netværk sammen med: familie

og venner. Men da hun højgravid var nødt
til at rejse med sin mand, Josef til Betlehem, blev det klart for hende, at fødslen
nok desværre kom til at ske under ganske
andre rammer. Og ganske rigtigt: Hun kom

til at føde i en fremmed by – og i en stald.
Alene med Josef ved sin side – helt uden
det kendte netværk hjemmefra.
For hende var det nok nogle meget forkerte rammer.

Det blev et barn alligevel
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Men det hele lykkedes alligevel – trods de
forkerte rammer: Fødslen gik godt, og hun
fik en sund dreng. Midt i staldlugt og ensomhed. Og så blev ensomheden brudt.
Men slet ikke af dem, som Maria havde
regnet med, skulle komme og ønske hende tillykke. Det var fremmede hyrder, der

kom – og fortalte om engle og himmelsk
lys og himmelsk sang. Så der kom alligevel
folk og gratulerede – ja mere end det: De
tilbad faktisk hendes nyfødte barn.

Ingen begrænsning
Vi kan vel tillade os at drage nogle pointer
her: Gud og Jesus kan sagtens være her og
velsigne os, selv om forholdene for os at
se er helt anderledes, end vi forventede.
Det har vist været højaktuelt for mange
af os det sidste halvandet år, hvor corona gjorde mange ting, vi ellers var vant til,
begrænsede eller umulige.
Vi ved ikke, hvordan julen kommer til at
se ud i år, men vi kan komme til at opleve,
at rammerne er »forkerte«. Men Gud og
Jesus kan komme til os også gennem disse rammer – ligesom den nat i Betlehem.
Måske kan vi ikke have glæde af samværet med dem, vi ellers danner netværk
med. Men så kan Gud sende andre, der også kan være med til at skabe lidt fest i vores
liv! Og den anden vej: Måske skal vi holde
øje med, om vi også kan blive nogle af de
»nye«, der fysisk eller på anden måde deler liv med nogle, der har brug for det.
Gud er mange ting. Blandt andet er han
den, der kan få alle ting til at spille med
i hans plan – også dem, vi synes, er helt
forkerte. Gud er den ubegrænsede – både
i kærlighed og opfindsomhed. På den baggrund kan vi ønske hinanden en glædelig
juletid!
Sprint Aagaard Korsholm

