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Nyt fra 
bestyrelsen
Tekst: Mona & Jens Jørgen Holm

Tilbage i marts måned fik vi 
igen afholdt dialogweekend 
på Virksund kursuscenter, 

selvom der kom flere bump på ve-
jen, blev det en dejlig velsignet 
weekend. Flere par meldte fra kort 
før weekenden, mens andre kom 
til, præsteparret fra Sverige blev 
forhindret, og heldigvis sprang et 
norsk præstepar til med meget kort 
varsel. Det blev klart for os på week-
enden, at det nordiske samarbejde 
fungerer rigtig godt, den støtte og 
hjælp vi i Danmark oplever gir gejst 
og glæde i arbejdet.

Vi lejede centeret uden perso-
nale for at holde udgifterne nede. 
Der blev som noget nyt givet mu-
lighed for at forbønsparrene kunne 
komme allerede lørdag middag, for 
at deltage i et særskilt program med 
fokus på at vi sammen kunne bede 
for weekenden, og selv blive styrket 
i vort parforhold. Vi oplevede det 
som meget givende, og vil derfor in-
vitere til et lignende arrangement til 
næste weekend i marts 23.

Jubilæumsfejringen af Ægte-
skabsDialogs 25 år i Danmark blev 
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afholdt i forlængelse af årsmøde og 
generalforsamling i Vejle.

Det blev en dejlig aften med flere 
tilbageblik og musikalsk under-
holdning ved Jan og Bruno, godt at 
opleve at flere tog imod invitationen, 
det opmunter og glæder os i arbej-
det i vores lille forening. Til oplæg-
get ved årsmødet blev der italesat, 
hvordan begge ægtefæller rammes, 
når en bliver ramt af sygdom, et ind-
blik hvor vi som tilhørere fik meget 
at tænke over og forholde os til.

Til generalforsamlingen blev det 
godkendt, at Mona og Jens Jørgen 
indtrådte i bestyrelsen igen, da In-
golf og Bente har brug for en pause i 
arbejdet pga sygdom.

Næste årsmøde og generalfor-
samling bliver 29/4 2023, mere om 
det i marts-bladet, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen.

Vi har den glæde, at opgaven om-
kring banner og bod igen er blevet 
besat, tak til Kim og Tina der har ta-
get denne opgave på sig. En stor tak 
skal lyde til Rigmor og Torben for 
deres engagement i outlinekomiteen, 
som de har varetaget i mange år, og 

de sidste år sammen med Grethe 
og Vagn. Denne opgave ligger nu i 
hænderne på Inge og Niels Jørgen 
Lassen.

Like og del 
ÆgteskabDialog 

på    .
Hjælp Ægteskabsdialog med 
at nå ud til flere ved at like 
og dele vores opslag på Face-
book! Det betyder mere, end 
du måske tror!

facebook.com/
aegteskab
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Andagt 

To kan meget mere end én

Hellere to end én, de får god løn 
for deres slid. For hvis de falder, 
kan den ene hjælpe den anden 
op. Men ve den, der er alene! Hvis 
han falder, er der ingen anden til 
at hjælpe ham op. Og når to ligger 
sammen, kan de holde varmen, 
men hvordan får man varmen, når 
man er alene? Den, der er alene, 
tvinges i knæ, men to kan holde 
stand. Tretvundet snor brister ikke 
så let.

(Præd. 4, 9-12)

En overgang så vi lidt for meget 
TV 3-programmet Luksusfæld-
en. Det handler om personer, 

der er kommet i økonomisk uføre 
og har brug for hjælp fra de økono-
miske rådgivere.

Man møder mange triste og 
sørgelige skæbner i det program. 
Men én af disse skæbner har sat 
sig fast: Det var Ann og Michael 
fra Sydsjælland. Deres historie var 
ganske kort, at når de var sammen, 
kunne de ikke finde ud af det med 
hinanden. Men når de var hver for 
sig, savnede de hinanden. Det er i 
sig selv sørgeligt.

De havde over noget tid opar-

bejdet en større gæld, som de ikke 
så nogen vej ud af. Det var også med 
til at gøre deres relation enormt van-
skelig. Der var gæld, som de havde 
taget både individuelt og som par.

Ved programmets begyndelse er 
Ann og Michael gået fra hinanden 
for 10. gang! Og det spolerer totalt 
de økonomiske eksperters forbere-
delse. De forsøger at lege parråd-
givere - uden større held.

Derfor må de skære ud i pap, 
hvad deres brud betyder for deres 
økonomi: Michael kan se frem til 
at være gældfri om 18 år. Ann om 
12. Men hvis de finder sammen og 
arbejder målrettet med at gøre noget 
ved deres gæld, kan de blive gældfrie 
om 7 år!

Det blev for os et billede på, at 
vi er meget stærkere, hvis vi er sam-
men, bliver sammen og arbejder 
sammen. “Hvis de falder, kan den 
ene hjælpe den anden op.” Sådan 
kan man tænke både i det store og i 
det små. Gud skabte os til at arbejde 
sammen som mand og kvinde. Til 
et forpligtende, livslangt fællesskab. 
Der kan vi meget mere end hver for 
sig.

Sara & Stefan Vase
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del jeres gLÆDe med andre
fortæl om næste DiaLogweekeND

Spørgsmål, I kan overveje,
når I fortæller andre om weekenden: 

Hvad fik I ud af det?
Hvad håber I, at andre får ud af det?

Hvem står bag? Er det godt nok?

Næste dialogweekeNd

17. - 19. marts 2023
Virksund kursuscenter

Livøvej 5, 7840 Højslev



Du & Jeg - 2/2022

gode råd fra den gode bog
Livslang troskab er hovedbudskabet fra Ordsprogenes Bog til ægte-
folk. Den rummer både en hyldest til kvinden og en advarsel til 
manden. Men både hyldesten og advarslen går begge veje. Endelig 
så opmuntres vi til den gode dialog...

Tekst: Sara & Stefan Vase

Bibelens forskellige genrer er i 
sig selv et studie værd. En af 
de mere særprægede genrer i 

Bibelen er visdomslitteraturen, hvor 
Ordsprogenes Bog er en af dem.

Den er særpræget, fordi den både 
er hudløs ærlig, enormt indsigtsfuld 
og på en gang både guddommelig og 
menneskelig.

Der er meget guld at finde i Ord-
sprogenes Bog for ægtepar - guld til 
hverdagen og guld til kriserne.

Ordsprogenes Bog - læst for 
ægtepar - rummer flere overordnede 
temaer: troskab, samvær, forskel-
lighed og karakter.

glæd dig over din hustru
Det mest deprimerende kan man 
lige så godt begynde med: Utro- 
skab fylder uforholdsmæssigt meget i 
Ordsprogenes Bog. Man kunne godt 
ønske sig mere positiv tale om trosk-
abens velsignelser - fremfor utroska-
bens forbandelser. Men det er måske 
i mørket, at lyset kan stråle klarere 

- og derfor står versene om utroskab 
nok også som stærke opmuntringer 
til livslang troskab og hengivenhed 
til sin ægtefælle.

Denne dobbelthed står stærkt i 
kapitel 5, vers 15-20. Som begynder 
med en noget poetisk beskrivelse af 
troskab:

Drik vand fra din egen cisterne
og rindende vand fra din egen brønd.
Lad ikke dine kilder strømme hen ad 

gaden,
dine bække ud over torvene;
de skal tilhøre dig alene
og ikke nogen fremmed hos dig.

Handler dette om troskab? Jovist. 
Vand er og var en ganske værdifuld 
ressource. Noget, man passede på, 
fordi det var en kilde til liv.

Men vand er også et stærkt erotisk 
billede. Se blot Højsangen kap. 4, 
12-16. Vand i en bibelsk sprogbrug 
udtrykker en intim relation mellem 
mand og kvinde, en af Guds store 
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Hus og Gods er Arv fra Fædre
en klog Hustru er fra Herren

Visdomslitteraturen
Bibelen er en fantastisk samling af bøger, fordelt på en række 
genrer: Historiske skildringer, breve, profeti, poesi og vis-
domslitteratur. Det skal imidlertid ikke forstås alt for firkantet. 
Man finder naturligvis visdom i hele Bibelen, men der er 
imidlertid tre bøger i Det gamle Testamente, som er decideret 
visdomslitteratur: Ordsprogenes Bog, Prædikerens bog samt 
Jobs Bog. Træk af visdomslitteratur finder man også i Salmer-
nes Bog, i patriarkhistorien (Abraham, Isak, Jakob og Josef), i 
Jesu lignelser og prædikener og i Jakobs Brev.

Visdomslitteratur var et alment kendt begreb i Det gamle 
Testatemtes kulturkreds, oldtidens Nærøsten. Visdomslittera-
turen er optaget af enten at vise vejen til et vellykket liv eller 
at udfolde problemer i den menneskelige eksistens. Dermed 
kan man også spore visdomslitterære træk hos danske forfat-
tere som Søren Kierkegaard og Emma Gad.

Den bibelske visdomslitteratur er imidlertid i en særlig 
kategori, da den er inspireret af Gud og udtrykker en højere 
mening. Derfor er den også et studie værd - for par og en-
keltpersoner. Og den er værd at læse, både i den autorisere-
de oversættelse og i Bibelen på hverdagsdansk (hvis man 
trænger til at læse den på en ny måde).
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gaver til ægtepar. Det er en gave, som 
tilhører mig og min ægtefælle. Det 
hører ikke gaderne eller torvene til. 
Men kun min cisterne, min brønd, 
mit hjem.

Det erotiske billede udpensles vi-
dere i de efterfølgende vers:

Velsignet være din egen kilde,
glæd dig over din ungdoms hustru,
den elskede hind, den yndefulde gemse;
lad altid hendes elskov mætte dig,
berus dig til stadighed i hendes

kærlighed.

Tag vare på den intimitet, der lig-
ger i parforholdet. Det er en kilde til 
liv - både i forelskelsens sprudlende 
forår og i kærlighedens modne og 
rige efterår.

Forfatteren fortsætter med føl-
gende advarsel:

Hvorfor, min søn, skulle du beruse dig
i en anden kvinde?

Hvorfor skulle du omfavne en fremmed
kvinde?

Svaret kommer indirekte i det føl-
gende kapitel i Ordsprogenes Bog:

Den, der begår ægteskabsbrud, er uden 
forstand;

sådan gør kun den, der vil ødelægge sig 
selv.

Utroskab er slet og ret tåbeligt - 
hvilket i den grad bliver tegnet op i 
kapitel 23:

For skøgen er en dyb afgrund,
den fremmede kvinde er en snæver

brønd.
Ja, hun ligger på lur som en røver
og øger tallet af troløse blandt men-

nesker.

Kan man forestille sig et mere 
dækkende udtryk? Skøgen er en 
røver, stjæler noget af det dyrebare-
ste: troskab og kærlighed.

Men nu må det være nok med 
det. Hvis man har lyst til at dykke 
mere ned i emnet kan man læse ka-
pitel 7, som slutter med dommen; at 
skøgens “hus er veje til dødsriget”.

en hyldest til kvinden
Efter disse alt for mange tungsindige 
ord om utroskab er det på sin plads 
med nogle gode ord om kvinden.

Først og fremmest kan mange 
mænd tale med om det velgørende 
ved at blive gift. Det lyder således i 
kapitel 18:

Har man fundet en hustru, har man 
fundet lykke

og opnået Herrens velbehag.

Her gemmer sig et ekko af det re-
frain, der løber igennem Skabelses-
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ordsprogenes bog
Traditionelt har man kaldt Ordsprogenes Bog for Salomos 
ordsprog. Det udtryk finder man blandt andet i ældre bibler. 
Og det er rigtigt nok, at Salomo er ophavsmand til en stor del 
af ordsprogene, men ikke dem alle.

Det er en noget nær umulig opgave at kategorisere ord-
sprogene, da de ofte forholder sig til flere emner på en gang 
- og derfor kan tale ind i mange forskellige livssituationer. Det 
er en del af bogens storhed, som gør, at man igen og igen kan 
dykke ned i bogen og se ny mening i velkendte vers.

Når det så er sagt, kan man godt foretage en inddeling:
1, 1-6: Indledning. 1, 6 - kap. 9: Visdommens betydning. 

10 - 22, 16: Salomos ordsprog. 22, 17 - kap. 24: De vises 
ord. 25-29: Yderligere ordsprog af Salomo. 30: Agurs ord. 31, 
1-9: Lemuels ord. 31, 10-31: Lovprisning af den gode hustru.

Hvem de enkelte forfattere er - ud over Salomo, kong Da-
vids søn - fortaber sig i historiens tåger. At Ordsprogenes Bog 
trods sit ukendte forfatterskab alligevel er med i Bibelen (et 
kendt forfatterskab spiller en afgørende rolle i kanondannel-
sen), vidner om dens betydning, brug og status i først jødisk 
og sidenhen kristen tradition.

Jern slibes til med Jern,
det ene Menneske sliber det andet til
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beretningen: “... og Gud så, at det 
var godt.”

I andre bibeloversættelser hed-
der det ikke, at man har “opnået 
Herrens velbehag”, men at man har 
“fået en god gave fra Herren”. Den 
oversættelse rummer den gensidige 
velsignelse ægteskabet er - eller helst 
skal være - for både kvinde og mand.

Kvinden som en gave fra Herren 
står også i kapitel 19:

Hus og gods er arv fra fædre,
en klog hustru er fra Herren.

Det er nogle bemærkelsesværdige 
vers i en kultur (både dengang og i 
dag), som vægter materiel rigdom 
højt. Ja, så er en klog - og husk: der 
findes mange forskellige former for 
klogskab, visdom og intelligens - 
hustru det, der gør den afgørende 
forskel i et hjem og i en familie. For 
som vi allerede har set, har ordspro-
genes forfattere ikke høje tanker 
om manden, hvilket understreges 
med sylespids og fordækt ironi i det, 
som kaldes den gode hustrus pris (se 
modstående side).

(Noget, der fortaber sig i denne 
hustruhyldest, er, at det på hebraisk 
er en bogstavsalme. Det vil sige, at 
hvert af de 22 vers i hymnen be-
gynder med ét af de 22 bogstaver fra 
alef i første vers til tav i sidste.)

I 2022 er det imidlertid svært 

ikke at læse det, som en cementering 
og afgrænsning af kvinden og kvin-
dens rolle og opgave. Men prøv en 
gang at læg mærke til, hvor meget 
den gode hustru gør, og hvor lidt 
den gode hustrus mand (og sønner) 
gør. Og det er så her, at forfatteren er 
rigtig spydig. Cirka midtfor læser vi:

Hendes mand er kendt i portene,
hvor han sidder sammen med

landets ældste.

Ja, tak! Det er der, manden be-
finder sig bedst. Eller som Niels 
Hausgaard udtrykker det: Mænd har 
det bedst med enkle, men væsentlige 
opgaver. Lad kvinderne tage sig af alt 
andet, mens mændene sidder i por-
tene og drøfter vigtige spørgsmål og 
fælder dom i retssager.

Bemærk dernæst hvordan ord-
sprogets forfatter leverer en velplac-
eret punchline, som det hedder i ko-
mikken, i sidste linje:

Lad hende nyde frugten af sit arbejde,
lad hendes gerninger berømme hende 
i portene.

Det er meget muligt, at den 
gode hustrus mand sidder i portene, 
beskæftiget med “enkle, men væsent-
lige opgaver”. Men det er den gode 
hustrus gerninger, som der tales om 
samme sted. Yderst pinligt!
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Den goDe hustrus pris            (kap. 31)
En dygtig kvinde, hvor findes hun? Hun er langt mere værd end perler.
Hendes mand stoler på hende, det skorter ikke på udbytte.
Hun handler godt imod ham, aldrig ondt, så længe hun lever.
Hun sørger for uld og hør, ivrigt arbejder hendes hænder.
Hun er som handelsmandens skibe, langvejsfra henter hun føden.
Hun står op, mens det endnu er nat, 
hun skaffer føde til sit hus og giver ordrer til sine piger.
Efter moden overvejelse skaffer hun sig en mark,
for frugten af sit arbejde planter hun en vingård.
Hun binder styrke om lænderne, hun gør sine arme stærke.
Hun mærker, at hendes arbejde går godt,
hendes lampe slukkes ikke om natten.
Hendes hænder sætter rokken i gang, hendes fingre griber om tenen.
Hun åbner sin hånd for den hjælpeløse,
hun rækker hænderne frem mod den fattige.
Hun nærer ikke bekymring for sin husstand, når det sner,
for alle er klædt i skarlagen.
Hun laver sig tæpper, hun er klædt i fint linned og purpurrødt stof.
Hendes mand er kendt i portene,
hvor han sidder sammen med landets ældste.
Hun laver linnedkjortler og sælger dem,
hun leverer bælter til købmanden.
Hun er klædt i styrke og anseelse, og hun ler morgendagen i møde.
Hun tager til orde med visdom, der er venlig belæring i hendes tale.
Hun overvåger, hvad der sker i hendes hus,
hun spiser ikke dovenskabens brød.
Hendes sønner rejser sig og priser hende,
hendes mand berømmer hende:
»Der er mange dygtige kvinder til, men du overgår dem alle!«
Yndighed er bedrag, og skønhed er tomhed,
men en kvinde, der frygter Herren, skal berømmes.
Lad hende nyde frugten af sit arbejde,
lad hendes gerninger berømme hende i portene.
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Men det dur ikke, at mandlige 
læsere går duknakkede ud af denne 
artikel, så hermed lige et par svirp 
den anden vej.

I kapitel 12 lyder det:

En dygtig kvinde er sin mands krone,
en, der gør ham skam, er som edder i 

hans knogler.

Vi bliver i besyngelsen af kvin-
den, men med den tilføjelse, at en 
dårlig kone bliver gift i mandens 
knogler. Med andre ord kan en dår-
lig ægtefælle ødelægge én indefra. En 
alvorlig advarsel, som går begge veje.

Den næste bevæger sig lige på 
kanten til at være en karikatur. Men 
lad os tage den med alligevel:

Hellere bo i et ørkenland
end have en stridbar og arrig kone.

Man kan næsten se vittighedsteg-
ningen for sig: En kvinde, der råber 
og skriger i køkkenet - og en mand, 
der har søgt tilflugt i ørkenen, med 
sveden dryppende fra ansigtet, men 
med et saligt smil på læben.

Om ordsprogets forfatter har 
været meget uheldig eller gebærdet 
sig uhyre dumt, siden konen nu er 
både stridbar og arrig, vides ikke. 

Men hvis man skal udlede noget 
af dette må det være, at det er vigtigt 
i et forhold at arbejde med sin karak-

ter. Og det rummer Ordsprogenes 
Bog også nogle gode råd til.

Dannelse i relationer
Noget af det, som er så dragende 
ved ordsprogene er dets tydelige op-
muntring til almen dannelse. Både i 
ægteskabet, i gode fællesskaber og i 
det offentlige rum kan det gå meget 
galt, hvis man ikke besinder sig - og 
tænker sig om en ekstra gang.

Men det er netop i relationerne, 
at man modnes og udvikler sig. I ka-
pitel 27 står der:

Jern slibes til med jern,
det ene menneske sliber det andet til.

Ofte vil man høre dette vers 
udlagt som, at man får slået nogle 
kan-ter af i fællesskab med andre. 
Pointen er ikke, at man får elimi-
neret sine dårlige sider i fællesskab 
med andre, men at man får styrket 
sine stærke sider, så vi bliver mere 
helstøbte. (Det hedder jo ‘sliber’, så 
noget bliver skarpere.) Ikke desto 
mindre er der en tydelig opfordring 
til at beherske sig selv. Det udtrykkes 
rigtig fint i kapitel 17:

At yppe kiv er som at give vand frit 
løb;

hold inde, før striden bryder løs!

Dette ordsprog opmuntrer meget 
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Spørgsmål til dialog
• Hvilke vers opmuntres jeg af?

• Hvilke vers udfordrer mig?

• Hvad føler jeg ved mit svar?

Gråt Hår er en prægtig Krone
den findes på Retfærdigheds Vej

stærkt til dialog med sin ægtefælle. 
Det er også på spil i kapitel 16:

Ved troskab og sandhed sones skyld,
ved at frygte Herren holder man sig fra

det onde.

Et ekko af dette finder vi i Ef. 4, 
15: Vær sandheden tro i kærlighed. 

I kapitel 24 finder vi så en fantas-
tisk opskrift på, hvordan man skaber 
et godt hjem:

Med visdom bygges et hus,
med forstandighed grundfæstes det,
med kundskab bliver rummene fulde
af alt kostbart og dejligt gods.

Vejen til et godt hjem er ikke 
mørtel og mursten og sidenhen at 
fylde det med skrammel, men at 
være vis og forstandig i relationerne 
indenfor hjemmets fire vægge.

Og lad os slutte med en helt fan-
tastisk opmuntring til at “fylde sin 
dag med hæderligt virke” (fra salmen 
Du gav mig, o Herre, en lod af din 
jord) - fra kapitel 16:

Retskafnes vej er at holde sig fra det 
onde,

den, der vogter sin vej, bevarer sit liv.
[..]
Gråt hår er en prægtig krone,
den findes på retfærdigheds vej.

Må det være sådan...
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sÅnn er Det
Når du deler 
Noe av mørket ditt med meg 
Vet du hva som skjer da?
Nattehimmelen din  
Kles i sølv  
I det jeg får se den 
Ikke fordi det du forteller er så fint   
Det kan romme den dypeste smerte  
Eller bunnløs sorg 
Men din avkledde og sårede sjel   
Skaper et sted det går an å høre til   
Spinner tråder av sølv over en mørklagt himmel 
Sånn er det  
Når du deler noe av mørket ditt med meg    
Som en skatt, som nordlys en iskald vinternatt 

Heidi Halvorsen

Heidi Halvorsen bor i Sør-Norge, gift med Torkjell og mor til 
to. Heidi underviser, synger, spiller klaver og guitar og skriver 
digte, selvom hun som ung blev blind. Siden har hun kæm-
pet for at bevare modet og blive stadig dygtigere til at klare 
sig trods sin blindhed. Hun finder nu selv rundt i skoven, 
ad kendte stier, hun er begyndt at gå på ski, også alene (!). I 
2021 udgav hun digtsamlingen Utsikt.  Vi får her en smags-
prøve på hendes digte.   Torben Andersen
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Når det er mørkt rundt deg  
Når månen og stjernene har gått i hi  
Når natta ser ut til å vare evig 
Da er det noe jeg vil du skal vite: 
Jeg kan godt bli hos deg en stund  
Mørket blir kanskje litt mindre tett da 
Jeg har vært der, skjønner du  
Rota rundt i natta mange ganger  
Redd, aleine og bortkommen 
Å kjenne en annens hånd rundt min da…  
Hånda til noen som vil bli en stund   
Noen som ikke er så mørkeredd som meg
Det har gitt meg motet tilbake  
Styrke til å holde natta ut  
Til å vente på en ny dag 
Og så har det gjort meg mindre redd   
Mindre redd for mørke netter   
Både mine egne og dine 
Dessverre kan jeg ingen snarvei til morgengry  
Kan hende natta di også er mørkere enn min 
Men jeg veit en viktig ting:
Natta er mindre truende når vi er to  
Og så kan det kanskje hende  
At jeg er bittelitt mindre mørkeredd enn du er 

akkurat nå?

Heidi Halvorsen
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Send X-breve til de nordiske lande
Norge:    annette.b.ogaard@gmail.com - hakoga@gmail.com   
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Kalender
17.-19.3.2023 Dialogweekend, Virksund Kursuscenter
17.-19.3.2023 Åsljunga, Sverige
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Kender I nogle, 
der skal have en 

invitation?

Hvis du ønsker at give en gave til Ægteskabs-
dialog i Danmark, kan det gøres på

giro 01 7720777


