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BAKSPEJLSREFLEKSION 64-årige Gudmund Rask Pedersen er på 34. år præst i Vær og
Nebel Sogne ved Horsens, og sideløbende passer han sit virke som foredragsholder
og forfatter, senest med bogen " Nær Vær", hvor han fortæller om sit præsteliv. I den
forbindelse har vi bedt ham skue endnu længere tilbage og give svar på nogle
spørgsmål med afsæt i et billede fra de unge år.

Hvor gammel var du, da billedet blev taget? 16-17 år.

Hvor var du? Hjemme i haven i mit barndomshjem med mine tre yngste søskende (jeg har yderligere to lidt

ældre småsøstre) med på en lille knallerttur på min sorte to-gears Puch.

Hvad drømte du dengang om at blive? Jeg var kommet i lære som væksthusgartner og drømte om at få mit

eget gartneri.
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Hvilket råd ville du i dag gerne kunne have givet dig selv dengang? Lad ikke dit storebroroverjeg kombineret

med dit husmandssind fylde så meget, at du bliver for forsigtig med at prøve ting af og overskride grænser,

der ikke burde respekteres.

Hvordan tror du, at du ville have beskrevet dig selv med ganske få ord dengang? Livsglad længselsfuld

usikker bange tryghedsnarkoman.

Hvordan vil du beskrive dig selv med ganske få ord i dag? Livsglad længselsfuld taknemmelig

tryghedsnarkoman.

Hvad var din yndlingsfritidsaktivitet dengang? Romanlæsning.

Hvad er din yndlingsfritidsaktivitet i dag? Romanlæsning.

Hvad var din yndlingsgenstand dengang? En lille skrøbelig juletræsglasfugl.

Hvad er din yndlingsgenstand i dag? Salmebog og højskolesangbog.

Er der en ting, som du fortryder, at du har smidt ud fra din barndom? Jeg fortryder, at jeg 18 år gammel

solgte min Puch for 150,- til en ældre mand i gartneriet.

Hvilke fag kunne du bedst lide i skolen? Jeg kunne godt lide at skrive dansk stil.

Hvad er dit livs foreløbige højdepunkt? Det er selvfølgelig i det felt, der har at gøre med det at få

livsledsager (en bedre halvdel) og børn. Men jeg var også vildt glad den vinterdag jeg tre dage før min 18 års

fødselsdag bestod køreprøven. Og ovenikøbet med mit livs hidtil eneste helt splinternye bil, en knaldrød

Datsun 100A Van, holdende ventende på mig derhjemme i mine forældres gårdsplads under rødbøgen.

Ligesom jeg var meget stolt, da jeg for 22 år siden udgav min første bog.

Hvad er dit livs foreløbige lavpunkt? Skilsmissen fra mine fire børns mor.

Hvad er dit højeste ønske? Fred på jord med menneskeligt og klimatisk gode leveforhold for så mange som

muligt.

Hvad er din største frygt? Krig og undergang, herunder smertefuld livstruende sygdom i mit eget eller mine

nærmestes liv.

Hvad er du stolt af ved dig selv? Jeg er stolt af, at jeg er ”blevet ved min læst” som sognepræst i Vær og

Nebel sogne. Det er det bedste, der er sket for mig, hvad angår arbejdsliv: At drømmen om eget gartneri

sammen med oliekrisen i 1970´erne og en vens start på teologistudiet fik mig skubbet over i det spor, hvor

jeg nu gennem 33 år har været så, ja, jeg bliver nødt til at sige: velsignet at få lov til at kunne virke som og

virkelig være en glad folkekirkepræst her i Horsens. Jeg er i den forbindelse også stolt over, at jeg (2021) har

fået udgivet bogen ”NÆR VÆR – Præstehistorier og livsfortælling fra egnene omkring Vær”, hvor jeg ”samler

op” på de mange både muntre og alvorlige møder med mennesker, jeg har haft gennem alle præsteårene.

Et alt i alt seriøst-muntert forsøg på at lægge stemme til en kærlighedserklæring til livet, folket og kirken.

Hvornår har du sidst grædt, og hvad var årsagen? Da min far for få år siden lå død i sin seng på

plejehjemmet og jeg fik en stund alene ved hans side, inden bedemanden kom.

Hvilke laster har du? Dem, jeg ville kunne nævne i avisen, er alt for klicheagtige. De andre, mine virkelige

laster, taler jeg højst med mine nærmeste om. Herunder hende som i særlig grad kender dem alt for godt.

Hvad har fået dig til at havne, hvor du er i dag? Gener, DNA, omsorgsfulde hænder, hændelser og

skæbnefuld tilfældighed.



Har du et barndomsminde, som du jævnligt tænker på i dag? I så fald hvilket? Vores, mine legekammeraters

og små søskendes, vildt fantasifulde lege i Den gamle hønsegård omme bagved derhjemme, hvor vi måtte

grave og bygge og lave bål alt det, vi ville.

Hvad var du virkelig god til dengang? At grave, skubbe og trække – plus fem-seks-syv år gammel overfor

nabodrengene at lade som om jeg kunne tale amerikansk, fordi jeg havde en faster og onkel i Connecticut.

Hvad var du virkelig dårlig til dengang? Jeg var dårlig til at lyve. Som da min mor tog min kammerat og mig i

11 år gamle at sidde og ryge i et selvbygget hus i Den gamle hønsegård. Vi havde faktisk fået smøgen smidt

til side, men min mor spurgte: ”Sig mig, hvad laver I egentlig?” og jeg svarede: ”Du skal i hvert fald ikke tro,

at vi ryger”.

Hvad var din livret dengang? Hønsekødsuppe med kød- og melboller.

Hvad er din livret i dag? Hønsekødsuppe med kød- og melboller.

Var der noget, du var meget bange for dengang? Jeg havde, da jeg var lille, et genkommende mareridt, hvor

en lille uhyggelig nissegnom hele tiden forsøgte at komme ind i huset og fandt mig ligegyldig, hvor jeg

gemte mig.

Er der noget, du er meget bange for i dag? Tab af mine kære. Alvorlig, dødelig sygdom. Ubodelig ensomhed.

Hvem af dine forældre ligner du mest i personlighed? På hvilke måder især? Jeg ligner, tror jeg, min far i
hans pligtopfyldenhed – og min mor i hendes ihærdighed. Begge dele har også sine bagsider!

Hvem så du op til dengang? Min morbror Edvard, som brød med bondelivet og uddannede sig til ingeniør og

som var et filosofisk gemyt

Hvem ser du op til i dag? Mine små børnebørn, som indtager verden med deres umiddelbarhed og som

alene med deres tilstedeværelse får mine egne børn, deres forældre, til at stråle.

Af alle dem, der havde en hovedrolle i din barndom, hvem vil du så fremhæve? På hvilken måde har

vedkommende påvirket dig? Min bedstemor med al hendes fortælling og brasede kartofler.

Havde du en dårlig vane dengang? I så fald hvilken? Jeg var ryger (begyndt som 11-12-årig).

Hvis du kunne rejse i tiden, hvilken dag i dit liv ville du så gerne genopleve? Den dag da vi for godt tre år

siden flyttede ind i huset her i skovkanten i Sondrup, hvor det gik som en leg – hvor vi med en begejstring

som forelskelsens tog fat på en ny begyndelse.

På hvilken måde har du ændret dig mest siden dengang? Jeg er sværere at begejstre OG jeg hviler mere i

mig selv.

Hvordan vil du beskrive din opvækst med få ord? Jeg er vokset op i et husmandshjem i Sydvestjylland med,

som tiden gik, fem små søskende. Med en mor og en far som holdt sammen og holdt ud, fordi de, trods stor

forskellighed, blev ved med at holde af hinanden. Et summa summarum kærligt og trygt barndomshjem.

Livsmotto eller bedste råd: Vælg taknemmeligheden! Det gælder om at have holdning her i livet.

Livsholdning. Taknemmeligheden er en livsholdning. Lad ikke dens tilstedeværelse i dit liv bero på alene

følelse, men vælg, så vidt som overhovedet muligt, taknemmeligheden til som din livsholdning i grunden!



FAKTA GUDMUND RASK PEDERSEN
Født 14. december 1957 i Jernved ved Ribe.
Bor i Sondrup mellem Horsens og Odder med hustruen Anette Foged Schultz,
islænderhesten Dropi og katten Mitzi.
Har børnene Jakob, 40 år, Mads, 37 år, Niels, 32 år, og Emma, 26 år, samt
børnebørnene Gisli og Vibe.
Har været sognepræst i Vær og Nebel Sogne ved Horsens siden 1988.
Interesser: skønlitteratur (inklusive egne bogudgivelser og foredragsvirksomhed), ture
på hest, motorcykel og i havkajak samt tennis, film og samtaler " om alt mellem
himmel og jord".

FAKTA BAKSPEJLSREFLEKSIONER
I denne serie beder vi personer, der har markeret sig på den ene eller anden måde i
den seneste tid, om at svare på nogle spørgsmål med afsæt i et selvvalgt barndoms-
eller ungdomsbillede.
Spørgsmålene bliver sendt i god tid, så personerne har tid til at gruble over svarene,
inden de sender dem pr. mail.


