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Sommeren
liggerbag os
DET EB selvfglgelig en
sandhed med modifikationer, at sommeren ligger
bag os. Jeg kan naturliryis
ikke vide, om det er grillvejr, nAr dette leses. Men
sandt er det i hvert fald, at
denne sommers arrangementer, lejre, bibelcampings og teltmpder er forbi.
For dennegang.
To ting fra sommerens
arrangementer er kommet
ind pfl min skarm. Mflske
er der ogsAkommet et par
andre ting ind d6r. Af det,
der er blevet sagt og forkyndt. I modsat fald ville
det vere en meget tgr sommer, tndeligl set.
DEN FORSTE ting drejer
sig om en bedstemor, som
er enke. At hun deltog i en
bibelcamping
adskiller
hende ikke fra si mange
andre af den generation.
Med sig havde hun taget
to af sine bgrnetrgrn. Og
det var det, der gjorde indtryk. Hvilken fin mAde at
hjelpe sin datter og svigersgn pA: at tage d,eresb4rn
og sine egne bgrnebgrn ud
pilandet ogind pEen bibel'
camping og pA den mlde ffl
lov til at vare sammen med
bornebornene.
Efter sigende er bornebgrn noget af det bedste,
bedsteforeldre har. Her
var en sfidan bedstemor
med til at lade bornebgrnene mode det bedste i verden, nemlig evangeliet.
Jeg ved da udmarket, at
ikke alle bedsteforeldre
har krefter til noget sAdant. Men der er &benbart
nogle, der har krefterne og g4r brug af dem, mens
deres travle bgrn og svigerbprn arbejder.
DEN AI{DEN ting, der er
kommet ind pa skaruren,
har noget at gal..emed fodbold og lejryrograrn Der

skulle en vis portion overtalelse til at fA vore drenge
med pA lejr, nAr der netop
pA det tidspunkt var EMfodbold. Og en EM-finale,
som Danmark mAskeskulle deltagei.
Nu gik det hurtigt op for
dem, at det danske hold
med de tratte gamle mand
ikke havde noget at gore i
en finale. Men med eller
uden Danmark: en EM-finale er en EM-finale!
Kort tid efter at finalen
var spillet, ringede en afvore drenge hjem for at dr6fte
resultatet med en anden
gammel mand. Han havde
set den! PA en LM-lejr! Helt
legalt! Endda sammen med
nogleaflederne!
Jamen, hvorfor sA iHre
sette finalen i programmet? Hvert andet ir - s6dan har det i det mindste
veret her i 80'erne - har
der netop i juni veret en
EM- eller VM-finale. MAske
bliver der det igen om to &r.
Og hvorfor ikke spare foreldre for det besv@r,som
det er at overtale ens bOrn
til at mode det bedste,nemlig evangeliet, hvis den kan
klares med, at en sidan
kamp settes i programmet?
EN ANDEN mulighed er
naturligvis at sige, at uerdens kampe ikke skal styre
et kristent lejrprogram.
Se mA lederne tappe
kampenptvideo ogse den i
en sen nattetime, ntr ungerne sover!
Den form for lpsning er
naturliryis hyklerisk. Men
hva'? En lejr uden ledere
lader sig ikke gennemfpre!
Nej, sommeren ligger
foran os, nAr vi fOlger bedstemors eksempel,og nAr vi
setter en stor finale i et
lejrprogram.

I

