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Fed jut

JEG SKAL IKKE s6re unges udtryk, namer de
mig bedre,endjeg er: Det bare sig selv og modes af
forstyrrede min andagt, en stille hovedrysten. Teda en ung teologi-stude- enagere narrer man ikke
rendeved afslutningenaf si let.
Men nir de ikke forlanen weekend-lejrtakkede
Gud for "denne her fede ger eller forventer af mig
weekend".Det havdejeg halvgamle, at jeg skal
ikke hOrtfor. Det er nogle bruge deres slangudtryk,
behgverjeg vel heller ikke
ir siden.
Senere har jeg hgrt at forlange, at de skal taie
mangeteenagere
tale om, mit sprog. I det er der giat dehar varet til ,et fedt vetvis nogle sprogbrokmode".Deresoldeforeld- ker, som stammer fra min
re ville mAskesige'et vel- teenage-tid.
signetm6de",ogderesforDEN V^r0RSTEreaktion,
aldre "et godtmode".
Helt vennet mig til man kan mode teenagere
dette slangordi kristen med, er et surt opstod
sammenhanghar jeg ik- over deresmAde at tale pA
- nAr det altsA drejer sig
ke.
Jeg tankte i hvert fald om sidanne sager. Helt
mit, da nogle teenagere slemt bliver det, dersom
kom hjem fra et kristent man fortaller dem, at de
stevne og talte om, hvor- hermed taler som uerdcns
dan foredragetom AIDS b4rn. Det er nu noget helt
havdevreret."Det var et andet.
f gwigt skal man lieller
fedt foredrag... virkelig
lakkert!" (Jeg har lovet ikke for hurtigt forlange
min teenage-datter
at hil- af unge, der kommer fra
sefra hendeogsige,at det andremiljoer endvore,at
de skal tale vores sprog,
altsfrikke var hende).
Sarlig "lekkern synes fgr de bliver troende.Gor
jeg ikke, denne,fedeuta- man det, gentager man
lemAdeer. Sikkert er det. den fejl, som undertiden
at dette slangudtryk kun er blevet giort i ydremisvil fe en begrenset leve- sions sammenhang: fgr
tid. Det forhindrerjo ikke en hedning kunne doen i at pille ved det, hvis bes, mitte han lare at
tale
missionerernes
man ikke synesom det.
Det skulle kunne g0- sprog og ge kledt som
res,udenat man giver ud- en af dem. Det er nu at
tryk for en anstreng! for- vende tingene pi hoargelse.Vi andrehavdejo vedet.
ogsi slangudtryk i vore
dage. Sfidannehar altid GWETVIS FAR de fleste af os en fed jul. I orveret ,inn.
dets bogstaveligste bePRAGTFULDT ER det tydning. OgsA selv om
imidlertid at opdage,at man velger den magre
teenagereikke forventer svinekam. Om det blieller forlanger,at vi halv- ver en "fed jul. i teenagamle skal bruge d,eres gernes betydning af orudtryk, for at de gider det - ja, det hAberjeg!
Lad dem si onske
hore pA os. Tvartimod
synes de, at vi 'flipper hinanden "fed jul"
udu og falder ved siden bare det sker i Jesu
af, hvis vi alligevel for- navn. Selv om mine oldeforeldre mAske helsogerat tale somdem.
Nir halvgamle pr@- lere ville have hort, at
dikanter
og det er jeg onskedemine laseman allerede som 25- re en 'velsignetjul", si
Arig i teenagernesojne foretrekker jeg nu at si- pr6ver pA at bruge de ge:'Gledelig jul!"

