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ENDELAVE - Jeg kommer fra den generation
af præster, hvor kirkens sociale opgave
står højt på listen.
Konstaterer Elin Post,
siden 15. juli ny præst på
Endelave og samtidig Horsens' første korshærspræst.
Hun skal bruge to tredjedele af sin tid på Kattegat-Øens ca. 160 indbyggere og en tredjedel som
korshærspræst i Horsens.
Hendes forgænger Thomas Uhre Fenger - nu sø mandspræst i Antwerpen havde forpligtelser på et
plejehjem på fastlandet,
men det viste sig ikke at
fungere. I stedet kom Kirkens Korshær og dens arbejde i Horsens ind i billedet.

Stort plus
Elin Post glæder sig til
arbejdet på Endelave, og i
det par uger, hun nu har
boet på øen, har hun allerede fået de første mange
smil og velkommen'er.
Men samtidig lægger
den 50-årige præst ikke
skjul på, at korshærs-delen af jobbet indgik som et
stort plus, mens hun overvejede, om hun skulle søge.
Netop fordi kirkens sociale
engagement altid har ligget hende på sinde.
I Viby sogn, som hun nu
har sagt farvel til efter 18
å r, gav det sig bl.a. udslag
i, at hun sammen med menighedsrådet og en præste-kollega startede et værested "for de mennesker,
der ikke har så meget andet".
- Tanken om et værested
er efterhånden fem å r
gammel, fortæller hun. Vi
arbejdede et par år med
bl.a. at finde de helt rigtige
lokaliteter. Det lykkedes i
1994, hvor værestedet åbnede.

Mange erfaringer
Værestedet i Viby er rettet mod en noget bredere
gruppe end Kirkens
Korshærs varmestue i Fugholm, som vil blive et af de
centrale steder i Elin Posts
arbejde som
.korshæpt
Alligevel er der en række
erfaringer, som Elin Post
kan trække på. Ikke kun
nar det drejer sig om at

og Ø-liv

være præst og sjælesørger
for både brugere og personale. For erfaringerne
handler også om at skaffe
penge til driften og alle de
helt praktiske ting, der
skal være i orden, for at et
værested fungerer.
Arbejdet med værestedet har optaget Elin Post
meget, og hun glæder sig
til at fortsætte med denne
type præstegerning i Horsens.
- Jeg tror på, at også de,
som kommer i varmestuen, har brug for en præst.
Selvfølgelig vil der i sta
ten være en periode, hvor
jeg skal ses an, men så skal
det nok komme. Også fordi
jeg er en anderledes person, der står uden for de
etablerede sociale systemer.

Tæt samfund
På Endelave bliver opgaverne nogle helt andre.
- Det er jo et lille og tæ t
samfund, hvor præsten er
med i mange aktiviteter.
Det glæder jeg mig til, og
jeg har allerede oplevet, at
endelavitterne er nemme
at komme i kontakt med.
Ø ens kirkegængere vil i
Elin Post komme til at opleve en præst, som holder
fast ved kirkens traditioner. Ikke forstået på den
led, at intet skal forandres.
- Kirken skal ikke være
et museum. Men der er
nogle traditioner, vi skal
passe på. Man skal stille
spørgsmålet: Hvad er
egentlig baggrunden for
det her - hvad er hensigten? Ud fra det kan man så
måske forny nogle af traditionerne, men det skal være med respekt for deres
egentlige anliggende.

Andre horisonter
- For selvfølgelig skal
kirken og gudstjenesten
have tilknytning til folks
hverdag, men det skal ikke
ende i noget, som ligner alt
muligt andet. Så er der jo
ikke nogen grund til at ha'
kirken. Gudstjenesten må
godt være et sted, hvor kirkegængerne oplever, at tilværelsen kan have andre
og anderledes horisonter
end dem, vi sædvanligvis
får serveret.
Elin Post indsættes som
præst på Endelave ved en
gudstjeneste på søndag kl.
11.00 i øens kirke. Indsættelsen foretages af provst
Litten Hjorth. Også flere
andre præster vil deltage,
bl.a. Elin Posts to forgængere på Kattegat-øen, Thomas Uhre Fenger og Knud
Erik Lægsgaard .

