Fredag den 29. oktober 2004
En troværdig avis
udgivet af
6.C, Holluf Pile Skole

Kristendomskundskab er nederen i skolen
Jette Dresbøll, kristendomslærer i 3.b
på Holluf
Pile Skole

Kri Mat

Som man kan se på diagrammerne herunder, er kristendom klart mere populært i 1.
klasse end i 9. klasse.
Derfor har vi talt med Jette
Dresbøll, der er kristendomslærer på Holluf Pile Skole, for
Af Marc og Jonas
at finde ud af hvordan det kan
I en undersøgelse i 1., 3., 5., 7. være.
Jette er meget ked af undersøog 9. klasse på Holluf Pile
Skole, om det mest populære gelsens resultat, for faget er
fag, toppede idræt, mens ikke
mange kunne lide kristendom.
Hvad er
I undersøgelsen indgik fagene
astrologi?
dansk, matematik, billedkunst,
Hvem er Jehoidræt, kristendom, natur/
vas Vidner?
teknik og musik.

Bil

Idr

Mu N/T Dan

1.klasserne kunne godt lide
kristendom sammen med matematik, men derefter går det
ned ad bakke for faget.
Mu

Idr

vigtigt i vores samfund og kultur. Hun siger: "Det er meget
trist for os. Jeg tror måske, at
en af forklaringerne ligger i, at
faget er et en-times fag. Og så
er der mange lærere, der lægger faget ind i emner, så jeg
tror ikke altid eleverne opdager, hvornår de har kristendom."
Samtidig mener Jette Dresbøll,

En ny undersøgelse den
25/10 viser, at mange klasser
synes, at kristendom er kedeligt.

Bil

Mat N/T Dan

Kr

at mange elever egentlig interesserer sig for kristendommen. I alle klasser kan man
komme ud for, at det er nødvendigt at tale om religion.
F.eks. i forbindelse med at miste nogen, om det at tro og om
hvad man kan bruge kirken til.
Derfor mener Jette, at kristendom er et vigtigt fag i skolen.

Er kristendom
populært i skolen?

Konfirmation?

Spiller troen
med i håndbold?

Thaibryllup?

Findes der
rumvæsener?

Hvad tror
gamle på?

Troen efter
et uheld...

Hvad tror
børn på?

Hvem er
Sai baba?

Bliver unge konfirmeret
for gavernes skyld?
var en eller anden fyr, som
hed Jesus, som gjorde en masse gode gerninger.
Jeg glæder mig mest til festen
og gaverne, for man glæder
sig jo ikke til, at man skal sige
ja. Jeg har prøvet at være til
min storebrors konfirmation,
og det var meget sjovt.
En undersøgelse på Holluf Pile Skole viser, at i en 6. klasse
er der 53 %, som vil konfirmeres for gavernes skyld. I en 9.
Af Kaare og Jakob.
klasse var der 67 %, der fortalte, at de gjorde det for gaverGlæder sig til fest
Kirken kan godt være kedelig, nes skyld.
men samtidig kan det også
være lidt sjovt, hvis man hører Nyt syn
Jeg har ikke ændret mig, siden
efter. Jeg tror, at der engang
jeg begyndte at gå til konfirmationsforberedelse, men jeg
har alligevel fået et andet syn
på tingene. Jeg tror ikke på, at
Gud vil hjælpe mig efter min
konfirmation. Jeg tror ikke på,
at Adam og Eva var de første
mennesker. Jeg tror mere på
det med aberne. Jeg tror ikke
på, man genopstår, men jeg
håber på det. Jeg tror ikke på
Himmelen og Helvedet, men
jeg håber alligevel at komme i
Himmelen. Jeg tror ikke, at
der er nogen, der kan tale med
Gud. Jeg tror ikke, at Gud har
et ansigt. Jeg tror, at han kan
tage alle skikkelser.
Magnus går på Holluf Pile
Skole og går til konfirmationsforberedelse i 7. klasse.
Magnus udtaler: Hjemme
hos mig er det en tradition,
at alle bliver konfirmeret.
Jeg tror lidt på Gud, men jeg
tror ikke på, alt hvad der står
i Biblen. Jeg tror så lidt på
Gud, at jeg godt tør kaste
djævletegnet.

Ja, der er mere mellem himmel og jord…
Det har 6.c på Holluf Pile Skole tænkt over i denne uge, og
det er der blevet en avis ud af.

Alle tvivler
Carsten Olav Christensen er sikre på, hvad de virkelig tror
sognepræst i Tornbjerg Kir- på. Det menneske, der tvivler,
er også troende.
ke.
Så bringer kristendommen det
perspektiv ind i menneskets
Af Kaare og Jakob
liv. Lad os sige, at der kom
den kæmpe overraskelse, at
Carsten udtaler: Tro er ikke
bare noget, man kun har hen- der var et liv efter døden, så
ne i kirken. Det er noget man har det noget med Gud at gøhar altid. Tro det er jo noget, re.
der følger med i et menneskers Jeg tror ikke, at gud kan dø.
liv, så det er der hele tiden.
Tro er ikke noget man har, det
er noget man gør. Hvis troen
ikke er noget, man arbejder
for, så har man den ikke. Jeg
synes, at man skal være fælles
om at tro. Det er derfor, at jeg
holder prædiken om søndagen.
Der er nogen, der mener, at
man genopstår. Men det kan
man ikke tro i kristendommen, for man har kun en
chance i livet.
Alle tvivler i livet. Ingen er

For gud er der ikke en begyndelse og en slutning. Guds historie er længere end menneskets historie.
En god historie
Man tænker måske på, om
man kommer i Himmelen,
uanset om man har været ond
i sit liv.
Her fortalte Carsten en meget
god historie, der handlede om
en tysker, som var med til at
sætte ild til et hus. Alle dem,
der sprang ud af huset, skød
han.
Han lå på et hospital og tænkte tilbage på det, og kunne ikke få tankerne ud af hovedet.
Han lå på dødens rand.
Han tilkaldte en jøde for at
snakke med ham. "Kan du tilgive mig for at have dræbt dine brødre?" spurgte han jøden.
Denne svarede:" Hvis du havde spurgt en præst, var du blevet tilgivet. Men jeg kan aldrig
tilgive dig."
Denne historie betyder, at
Gud altid kan tilgive èn.
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Det står i stjernerne
Af Isabella og Nathalie

Polfoto

Troen
- en del af livet
Har troen på gud større indflydelse på ældre menneskers
liv og hverdag end teenageres? Tænker ældre mennesker
mere på hvad der sker når livet slutter, og bruger de kirken mere?

håndlæsning. Gerda Ploug
tror på den store kærlighed.
Hun tror, hvis man finder en
firkløver eller en sten med et
hul, finder man lykken.

Emma Brun Hansen er 86 år.
Hendes mand er død, så nu
Af Mark og Marie.
bor hun alene i en lejlighed på
Falen i Odense. Hun går i kirPå Odense plejecenter bor
ke, men bare ikke ret tit, da
Gerda Ploug på 92 år. Hun
hun er dårligt gående. Hun ser
har været gift, og hendes
mand er nu død. Og nu er hun da gudstjenester i tv. Hun tror
bare en gammel dame. Vi mø- heller ikke på et liv efter døder hende i plejecenterets spi- den. Når man dør er det bare
sestue for at få en snak om tro. slut. Hun tror på kristendomHun fortæller, at hun tror på men og på gud. Hun tror ikke
på overtro, men hun tror på at
gud, og hun går i kirke, når
der er en mening med ens liv.
det nu skal være. Gerda tror
sommetider på overtro og

Rummets hemmeligheder.

Journalisterne Jack og Rasmus interviewer Henrik Stub.

Er Astrologi en religion?
- Nej det er det ikke.
Skal man tro på sig selv for at være en god astrolog?
- Man skal have interesse, og
derved lærer man sig selv bedre at kende, og hvorfor andre
mennesker reagerer som de
gør.
Har du altid troet på astrologi?
- Jeg var lidt skeptisk til at begynde med, men da jeg fik studeret det nærmere så, så jeg at
der er en hel del sandhed i det.

Livets gang
Astrologi kan give svar på
nogle af livets spørgsmål, mener Tjørnum.
Tror du på liv efter døden?
- Når man dør så mister man
bare den menneskelige krop,
men personligheden der eksisterer stadigvæk.
Tror du på kærlighed ved første
blik?

kan li’, så kan man se om man
passer sammen.
Tror du på overtro?
- Overtro er kun noget der eksisterer fordi man ikke kender
forholdene godt nok, der er
mange mennesker der ser
astrologi som en slags overtro,
og det er simpelthen fordi de
ikke har studeret det ordentligt. Der er måske nogen der
har læst en artikel med at
astrologi det skal man ikke tro
på, og man har hidtil sagt at
astrologi er en overtro og det
skyldes simpelthen at man ikke har kunne bevise at astrologi ikke er en overtro.
Tror du på ånder?
- Jeg tror at det er personer
der ikke har kunne finde
fred, de er ikke rigtig blevet
klar over at de er døde.

Kristendommen og astrologi
Ifølge Tjørnum kan kristendom og astrologi sagtens
forenes.
Kan man tro på kristendommen
mens man er astrolog?
- Det kan man jo sådan set
godt for der må jo være en der
styrer hele jorden.
Beder du nogensinde til gud hvis
du har problemer?
- Det kan man godt sige. Altså
det er ikke i forbindelse med
Fader Vor, det er mere at man
kan bede om at få støtte hvis
man har brug for det.
Tror du så på Jesus?
- Der må jo have levet en person som har været så usædvanlig at man ville skrive en
hel bog om det, altså Biblen.

Polfoto
- I visse tilfælde gør jeg. Der er
nogen som møder hinanden
som har en slags kemi som
passer sammen, men det at det
passer sammen det har også
noget med det astrologiske at
gøre for hvis man kender fødselsdatoen på den man godt

Astrologi er også meget spændende hos elever på Holluf Pile Skole i 6.c., hvor lidt over
halvdelen tror på astrologi og
langt over halvdelen læser horoskoper. Hvis du vil læse mere om astrologi så gå ind på
www.astrologimuseum.dk.

ville komme op at skændes, for
hvad skulle vi skændes om.
Han tror bare vi ville udveksle
viden.

der sten ikke havde ramt dinosaurerne i hovedet, så havde de
levet videre. Måske var de blevet mere intelligente end os, så
ville de måske være sådan nogle der gik rundt og sagde ”hsst,
hsst” til hinanden.

Foto: TR

spørgsmål om tro, ren fantasi
eller er det sandsynligt, at vi
engang i fremtiden møder
fremmede levende væsner?
Det er spørgsmål vi alle går og
tænker på ind imellem. Liv på
andre planeter kan både være
en skræmmende og spændende
Af Jack og Rasmus
tanke.
Hvem har ikke på et eller andet Avisens udsendte har besøgt
tidspunkt tænkt på, om der fin- Henrik Stub, den kendte astronom fra tv og bøger, der desudes andre levende væsner i
den arbejder som gymnasielærummet? Hvem har ikke undret sig over om vi skulle være rer.
den eneste planet i det uendelige univers, hvor livet er opstået Liv i universet
og fortsat vil bestå? Er det et
Tror du på aliens eller rumvæsner?
Vil vi kunne enes med aliens?
Hvordan ser de ud?
Vil der komme aliens til jorden?

I næsten alle aviser og ugeblade er der horoskoper, der viser
vores stjernetegn. Der er også
mange tv-udsendelser med
astrologer der skal gætte kendte personer. Det viser sig at
danskerne interesserer sig for
astrologi, og derfor har avisen
fanget Gilbert Tjørnum på 85
år, der har
mere end
50 års erfaring med
astrologi.
Han bor
alene i København. Han er leder af det flotte Astrologimuseum i København.

Men jeg vil også sige at det er
jo takket være astrologien at
man har fået det, fordi det var
jo de tre vise mænd fra østen
som var astrologer og de havde set på himlen at der var
født en frelser, så det er egentlig astrologien der har ført til
at man har været klar over at
der var født en frelser, Jesus.

Henrik Stub forklarer, at det
inden for naturlovene er sandsynligt, at der er liv på andre
planeter, men han tror ikke på
at der vil komme rumvæsner til
jorden lige foreløbig.
Hvis der er liv på andre planeter, er de enten mere primitive
end os eller et godt stykke over
os og har en mere avanceret
teknologi. Så rumvæsner vil
aldrig være som os.
Kan vi enes med aliens?
Henrik Stub mener, at der ingen sandsynlighed er for, at vi

Vil livet ophøre en dag?
Menneskerne har kun levet i
100.000 år ud af de 350 milliarder år som jorden har eksisteret
i. Når menneskerne uddør så
vil der nok komme nye dyrearter, som vil udvikle sig langsomt. Der vil gå mange tusinde
år og landene vil også ændre
sig langsomt.
Prøv at forestille dig hvis den

Vi er i fuld gang med at forsøge at aftvinge rummet dens
hemmeligheder. Der har f.eks.
været mennesker på månen, og
vi ved også, at ting der ryger
ind i sorte huller bliver mast til
ingenting. Men der er stadig
mange hemmeligheder vi ikke
kender.
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jorden, prøvede han at få fat i
rebet, men kunne ikke nå det.
"Hvad er så det næstbedste",
tænkte han. Han vidste, at
hans venstre side var stærkest,
så hvis han landede på sin højre side, kunne han klare sig
med sin venstre. Han nåede at
vende i luften og beskytte sit
Hvad sker der med et menne- hoved med sin hånd. Da han
ske, som svæver mellem liv landede, var han stadig ved
og død? Tror man på sig selv, bevidsthed. Han bad en af
eller tror man på gud?
kursisterne om at trække hans
handske af, men hans hånd
Af Jonas L og Ronni
fulgte med.

På kanten
af liv og
død

Avisen har fået Allan Lauritsen til at fortælle sin dramatiske historie:

Aldrig give op
Alle knogler i højre side brækkede, og de 3 måneder på sygehuset gav ham god lejlighed
til at tænke over livet. Han besluttede sig for at kæmpe videre, og ikke bare give op.

Troen som medspiller
For håndboldspilleren Maria drømmepraktikplads som
Thuesen er det væsentligt at journaliststuderende i Holstebro.
bevare troen på sig selv og
sine medspillere.
Troen på sig selv
Maria tror meget på sig selv,
Af Lea og Nikoline
for det er meget vigtigt, når
man er håndboldspiller. "For
Lørdag formiddag i Sct. Jørat spille håndbold på så højt
gens Hallen. Maria er ude at
svede. Efter træningen møder niveau, er man nødt til at tro
på sig selv og tro på den tillid,
vi Maria Thuesen 25 år, fra
man får fra træneren ved at
Odense Håndbold.
"Når det går dårligt, kommer være med på holdet."

Overtro
Før en kamp har nogle sportsfolk ritualer, som er vigtige
for, at det skal gå godt - en
slags overtro. Til det siger Maria: "Jeg tror, at jeg er almindelig overtroisk, altså jeg går
ikke under en stige, og hvis
der løber en sort kat over vejen, kan jeg da godt lige finde
på at spytte over skulderen,
men fanatisk er jeg ikke. Når
jeg spiller, skal mit hår altid
sidde på en speciel måde: i en
hestehale med en fletning."

Allans tanker er ikke blevet
religiøse, selvom han var døden nær. Han tror ikke på nogen gud, men en indre kraft.
Den 1/8 1998, da Allan Lauritsen skulle vise sine kursister, hvordan man rappeller,
sprang han ud fra Rosengårdcentrets tag, som er 26 meter
højt. Han sprang på hovedet
og ville bremse med rebet lige
inde han ramte jorden, men
det var nogle dårlige reb, som
var lavet af et materiale, der
virkede som elastik. Han tabte
rebet, som han skulle bremse
med! Normalt ville sikkerhedsmanden, som står nede
på jorden bremse ham, men
han så ikke Allan falde, fordi
han stod og snakkede med
kursisterne. Inden Allan ramte

Allan har tidligere været i militæret i 18 år. Han er vandt til
smerte, og ikke ret meget kan
stoppe ham. Han er også uddannet gymnastiklærer, så
han ved, hvordan kroppen
fungerer, og hvordan man
undgår at slå sig for voldsomt.
Så det er ikke de små ting, der
stopper ham.
I dag har Allan Lauritsen det
godt, selvom han fornyelig er
blevet opereret i sin hånd.
Han underviser stadig i personlig udvikling og er træner
for Fraugde springdrenge.

Døden nær
I 1974 blev den dengang 14årig Jimmy Skov Larsen kvæstet ved Fjellerup. Men det
gjorde ham ikke troende.
Af Jeanett og Aja
Jimmy Skov Larsen kom kørende på cykel sammen med
to kammerater på henholdsvis
knallert og cykel. Den 14-årige
Jimmy holdt fast i kammeratens knallert, da han pludselig
så en bil bag sig og gav slip på
knallerten. Kammeraterne
kørte ind på række, da bilen
nærmede sig. Bilen kørte med
god fart lige ind i den 14-årige
Jimmy Skov Larsen, og han
blev kørt over. For fuld udrykning blev han kørt til Odense
Sygehus, hvor han blev ind-

lagt. Da de havde genoplivet
ham, lå han i koma i 10 døgn.
Da han endelig vågnede op
igen, var det med en masse
mennesker omkring sig.
Jimmy Skov Larsen er nu 43
år og lever sammen med sin
familie i Odense. Han fortæller: "Da jeg vågnede igen,
tænkte jeg ikke på noget specielt, men jeg tænkte på, hvor
meget min hjerne evt. havde
taget skade". Jeg kan ikke huske det første døgn, efter jeg
blev kørt ned og heller ikke det
sidste døgn, da jeg vågnede.
Han fortæller også om den
første dag, han skulle i skole
igen. "Hvor meget ville jeg
egentlig kunne huske. Mine
forældre håbede på det bedste".
Jeg cyklede først 20 år efter
ulykken, men selv i dag kan
jeg ikke cykle ved siden af en
bil. Mine forælder var ikke så
vilde med, at jeg holdt i en
knallert. Det måtte jeg i hvert
fald ikke igen, og mine børn
må heller ikke! "Selvfølgelig
har jeg tænkt, at jeg kunne
være død, men så ville mine

get afhængig af, at de spiller
én. På spørgsmålet om, hvad
hun tror, der har gjort hende
til anfører, svarer hun: "Jeg
tror, at jeg er en god kammerat, og de fleste ved, at de kan
komme til mig. Jeg er et godt
bindeled mellem træneren og
spillerne. At man fungerer
godt med træneren er meget
vigtigt. Også det, at jeg går til
den i kamp og til træning. Jeg
vil sgu vinde hver gang og er
næsten altid positiv," siger hun
og griner.

man tit ind i en ond spiral og
begynder at mundhugges på
holdet, men hvis man vender
den om, kan det også godt blive en positiv spiral, og det hele
bliver bedre og bedre", fortæller Maria Thuesen. Hun er tidligere anfører for holdet, men
lige nu må håndboldkarrieren
stå på time out, for hun fik sin

Anfører
Maria har været anfører for
Odenses hold i et par år, men
som sagt står håndboldkarrieren på time out. "Når man er
anfører, er det vigtigt at tro på
sig selv og sine medspillere.
Jeg er jo selv stregspiller, så er
det meget vigtigt at tro på
medspillerne, for man er me-

Små børn
og Gud

Små børn har en god fantasi
f.eks. tror mange, at dukker
kan tale og bamser kan gå. Jeg
har været på besøg i børnehaveklassen på Holluf Pile Skole. Eleverne havde mange forestillinger om Gud.

Mange små børn tror på
Gud. Ud af 17 elever tror de
12 af dem på Gud.
Af Nanna

børn jo heller ikke have været
født. Jeg ved ikke, hvor glad
jeg ville have været, hvis det
ikke var sket".
"Når man dør så får man sin
evige søvn. Selvom man er
døden nær, behøver man ikke
at være troende", siger den 43årige Jimmy Skov Larsen.

Troen
Hun er både døbt og konfirmeret, men kristen vil hun nok
ikke kalde sig selv. Hun kan
godt lide traditionerne og går
altid i kirke med sine bedsteforældre til jul. Varme hveder
falder også godt i hendes
smag. Tid er nok ikke det, hun
har mest af, og de fleste kampe
ligger om søndagen, så kirken
er kun til jul, konfirmation og
hvad der nu ellers hører til.
Maria slutter med lidt tant og
fjas med holdkammeraterne,
inden hun skal videre til Gudme for at se kæresten Torsten
Laen spille Champions League kamp.

Hvad sker der når
et menneske dør?
Rikke siger: Når
man dør ligger
man nede i sin
kiste og sover og
drømmer.

Hvad sker der når
et menneske dør?
Trine siger: Gud
tager sjælen fra
en, når man dør,
og man kommer
i himlen, og Gud
Hvad sker der når et siger, man kan kikke ned på
menneske dør?
sin familie fra en sky.
Jacob siger: Når
man dør så kom- De fortalte, at deres mor og
mer man i himlen far tror på Gud, og Michaela
sammen med de sagde, at hun beder til Gud.
andre døde mennesker.
Det gør de andre ikke.
Hvordan ser Gud
ud?
Michaela siger:
Jeg tror Gud har
langt skæg og er
usynlig.
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Hanne og Sai Baba
Man kan undre sig over,
hvordan en inder kan have så
stor betydning for en dansker. Så vi er taget på besøg
hos Hanne Maj Christensen
for at få løst spørgsmålet.
Af Stephanie og Ida
På dørskiltet står der Hanne
Maj Christensen.
bag dette gode danske navn
gemmer sig en ikke helt almindelig kvinde på 58 år. En kvinde med et anderledes syn på,
hvordan man lever et godt liv,
end de fleste af hendes naboer
i gaden.
Kristendommen ikke nok

vokset i en helt almindelig kristen familie, men nu følger
hun Sai Babas lære.
Hanne Maj Christensen følte
ikke kristendommen var nok,
så hun prøvede sig frem, for at
få den tro hun følte var den
måde hun også ville leve livet
på.
Hun hørte om Sai Babas lære
gennem nogle venner og det
fik hende til at føle noget helt
specielt. Den måde Sai Babas
lære var på, fascinerede hende, hun mente at det var den
rigtige måde at leve livet på.
Det blev nemmere at gøre det
rigtige for nu vidste hun hvad
det handler om.
Altså hvordan livet hænger
sammen på både godt og ondt.

Hjertet på rette sted
Hun var ca. 45 år da hun lærte
Sai Baba at kende.
Til daglig arbejder hun med at
hjælpe andre mennesker, hun
hjælper også en dame frivilligt
med at gå i svømmehallen.
De fem livsværdier betyder
meget for hende. Hanne Maj
Christensen mediterer også,
for at få ro i kroppen.
Hun har været i Indien tre
gange for at besøge Sai Baba i
Asram.
Lige da Sai Baba kom ud kunne man mærke Sai Baba`s store kærlighed udtaler Hanne
Maj Christensen.

Hanne Maj Christensen er opFAKTA om Sai Baba

Sai Baba deler bøger ud til alle sine tilhængere. FOTO: Polfoto

Sai Baba er et guddommeligt
menneske, en avatar. Kristendommen kan godt gå
overens med Sai Babas lære,
for Sai Babas lære er ikke en
religion. Det er en lære der
samler alle religioner under
et. Man beder ikke til ham
personligt, man beder til det
guddommelige i ham.
Sai Baba bor i Asram. Han
hjælper alle de fattige folk,
han bygger masser af skoler,
universiteter og hospitaler, så
folk i nærheden af, hvor han
bor, kan få gratis lægehjælp.
Sai Baba siger, han dør når
han bliver 95 år, og 8 år senere kommer han igen som
ren kærlighed.
Sai Babas 5 livsværdier er:
sandhed, ret handling, fred,
kærlighed og ikke vold.
Sai Baba siger der kun findes
en gud.
I følge Sai Babas lære er der
kun et sprog og det er kærlighedens sprog.

Jehovas Vidner - hvem er de?
De fleste kender noget til
Jehovas Vidner. De har dem
måske som naboer eller som
kolleger på arbejdspladsen.
De træffer på dem i det daglige eller ser dem på gaden,
hvor de står med deres blade. Eller de taler kort med
dem når de ringer på døren.
Men ved vi, hvad det egentlig betyder at være Jehovas
Vidne?
Af :Morten og Lasse
Avisen har snakket med en
mand som er en af Jehovas
Vidner. Hans tro har en lille
effekt på hans hverdag og
liv. Bortset fra at man hver

måned skal stemme dørklokker eller gå på gaden med
”Vagttårnet” i mindst en
time.
Der holdes heller ikke fest til
jul og til fødselsdage.

til at lave lektier og andre
ting. Men nu har hun tid til
at lave lektier og andet. Hun
holder også jul og nytår.
Hendes forældre har ikke
kontakt til hende mere, og
det passer hende godt nok.

Ingen skilsmisser
Sjovt at være Jehovas Vidne
Avisen har også talt med en
kvinde på 25 for at høre,
hvorfor hun stoppede med at
være et af Jehovas Vidner.
Hun stoppede, fordi hun
ville
skilles og Jehovas Vidner er
imod skilsmisser. Hun siger
selv, at det var okay at være
et af Jehovas Vidner, men
hun havde ikke ret meget tid

Alexander på 9 år synes, det
er sjovt at være sammen
med andre Jehovas Vidner .
Han synes også, det er sjovt,
fordi hans familie og han
tror på det.
Alexander siger at Jesus
blev hængt på en pæl og ikke korsfæstet. Han har været jehova hele sit liv.

Gæsterne ønsker dem held og lykke og hælder helligt vand på
brudeparrets hænder for at gøre dem rene.

Bryllup i farver
Interview med Thomas Christiansen om, hvordan bryllupstraditioner ser ud i Thailand, hvor 95% af befolkningen er buddhister, 4% muslimer og resten kristne eller
andre trosretninger.

Thailands religion

Er deres bryllup mere religiøst end
det danske?
- Ja, det tror jeg. De siger ja til
nogle andre ting, når de bliver
gift i Thailand.
Bliver de gift i en kirke?
- Nej, eller på en måde. Det er
Af Rikke og Julie.
en form for et tempel. Man
kan godt sige at det er en kirDet lille rum var lummert.
Nummeret bliver tastet ind på ke, men ikke magen til en
den gule telefon. "Duuuut.... dansk kirke.
Det er Thomas". Telefonen
Traditionerne
bliver taget og interviewet
starter. Thomas Christiansen
har boet i Thailand i 7 måne- Er der nogle specielle ting, de skal
der, og han har været med til gøre til Thaibrylluppet?
- Jeg kan huske at gæsterne
et Thaibryllup.
var oppe og hælde vand på deres hænder. De sad med et
Thaibryllup
bånd om hovedet. Allerførst
Du har været med til et Thaibyl- skulle brudgommen hjem og
hente bruden hos hendes forlup, hvordan var det?
- I forhold til et dansk bryllup ældre og fri til hende.
så var der jo mange flere men- Så skulle de også sidde overnesker med og så skulle man for 5 munke som velsignede
ud og gå ude på gaden og de dem. Jo flere munke der er, jo
kastede med blomster og der flere penge har man. Det er
var en hel masse ceremonier også derfor de har så meget
guld på deres tøj og mange
med munke det har man jo
guldsmykker, for det synes de
heller ikke i Danmark. Det
ser flot ud og det viser også at
var meget anderledes end i
de har mange penge.
Danmark.
Hvor blev selve det bryllup du var
Hvordan ser brudeparret ud?
- De var meget flotte. I forhold med til holdt?
til et dansk bryllup hvor man- - Det blev holdt på et hotel.
den er hel sort og damen hel Hotellet var som et paradis.
hvid så var det jo anderledes Der var palmer og store plander, der havde de jo fine klæ- ter. Baren var overdækket, og
der var også restaurant. Der
dedragter på. Der var også
duftede af mad.
thaidansere i flot farvet tøj.
Hvad for noget mad får de?
Vi takkede Thomas for inter- De får god mad, men ikke
noget specielt mad. Ris og kyl- viewet og lagde røret på. Vi
kunne nu føle den dejlige varling og suppe og frugt. Man
får næsten altid ris i Thailand. me luft, og der duftede herligt
af varmt mad. Vi glemte helt,
Det gør man så også til et
at vi sad i det lille lumre telebryllup.
fonrum.

