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Anmeldelse

DetMedGud
https://www.detmedgud.dk/

De frivillige kirkelige organisationer har 
en fælles hjemmeside med inspiration 
til andagter og forkyndelse. Den er 
inden for de sidste år blevet revideret. 
Vi har bedt Provst Poul Erik Knudsen 
anmelde den.
 
 

»Som »ulveleder« gennem mere end 
25 år ved jeg, at vi altid har travlt.«

Vi ved det godt!!
»Vi ved godt, hvad det er godt at gøre, men ofte 
når vi det ikke.«
Jeg vil gerne begynde min anmeldelse med den-

ne lettere omskrivning af Paulus; Rom 7,19. 
For det er beskrivelsen af et vilkår for rigtig 
mange ledere i det frivillige kirkelige børne- og 
ungdomsarbejde. Som »ulveleder« gennem mere 
end 25 år ved jeg, at vi altid har travlt – at vi 
altid har noget, der lige skal forberedes til det 
ugentlige møde med vores spejdere, FDF’ere 
eller andre grupper, at det er svært altid at nå 
det hele. 
Vi vil gerne gøre det hele godt, og det skal have 
kvalitet, ved vi. Kvalitet kommer ud af forbe-
redelse, det ved vi også, men tiden løber. Når 
vi det? Hvor kan jeg lige finde noget hurtigt, 
men med kvalitet – en overskuelig tegning af 
et »ti-minutters-Tårn,« en andagt til indledning 
eller afslutning, til morgensangen på lejren, til 
forældremødet …?
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Det leverer DetMedGud.dk – det nye 
DetMedGud.dk 
Forsiden er blevet ajourført og gået efter, er 
blevet brugeranalyseret og forsynet med nye 
søgemuligheder. Den er kort sagt gjort mere 
brugervenlig og lettere at finde ind i for den, 
der godt ved det; det, der skal have kvalitet skal 
forberedes. Forbedringen gør, at den hjælper os 
lige der, hvor de fleste af os er – hvor finder jeg 
lige noget hurtigt?  
 

Det gør du på DetMedGud.dk 
DetMedGud.dk er lavet for at »skabe rum for 
tro,« som der står i underoverskriften. 
Siden på nettet har tre grundlæggende tilgange 
til den andagt, du søger. De to første kender vi 
fra meget almindelig jævn og ujævn kirkelighed: 
»LYT« & »SNAK«. For rigtig meget, når det hand-
ler om andagt, handler om at lytte, ligesom vi 
har en ide om, at vi gerne vil inddrage og have 
en snak i gang. 
 

»Det glæder mig, og der er gode ting 
at hente her ikke bare som afslutning, 
men når andagt fungerer bedst, som 
en del af mødets hele programflade.«

Jubiii – for »GØR« er med
Men sikkert fordi siden er lavet af og for det 
kirkelige børne- og ungdomsarbejde har vi fået 
en »knap« med, der siger »GØR« og har fokus 
på andagter med aktiviteter – fokus på hand-
ling. »Learing by doing« var grundprincippet for 
spejderbevægelsens grundlægger Baden Powell, 
og det er kommet med her. 
Det glæder mig, og der er gode ting at hente her 
ikke bare som afslutning, men når andagt funge-
rer bedst, som en del af mødets hele program-
flade. Så der er en helhed i tingene, og du gør 
faktisk, hvad der er godt at gøre. 
»Fællesskabets kraft« er et eksempel, hvor 
aktiviteten er at gå ud i området for at finde en 
ting, der symboliserer kræfter eller evner, der er 
gode og styrker fællesskabet. 
»Byg en bøn« er en anden mulighed, der næsten 
forklarer sig selv, altså når man ser billedet, der 
ledsager ideen.

Hver andagt er let at gå til, og hurtigt, og med 
angivelse af varighed og aldersmålgruppe og 
materialeliste.

Det myldrer
Så er der selvfølgelig et mylder af andre søge-
funktioner, som de, der bygger hjemmesider er 
mestre i at sætte ind: »Vælg detajler« og »Vælg 
Tema«. Man skal lige lære det, og hvis du bruger 
det ofte, finder du snart dine veje ind i det og 
kan måske endda finde på at gå på opdagelse 
både bag aktuelle ord som »Jul,« »Påske,« »Højti-
der,« »Verdensmål,« »Samvittighed,« »Miljø«.
 

Men – »Det gode, som jeg vil« 
Intentionen er god, arbejdet er flot, men hvorfor 
er det så lige, at når jeg går ind på siden her i 
dagene efter påsken, så er det primært appetit-
vækkere, der handler om julen, der dukker op 
på åbningssiden? 
Måske handler det om programindstillinger, må-
ske handler det om opdateringer. Her er fortsat 
plads til at gøre det gode, som jeg vil. 
Eller måske handler det bare om, at også her 
har de frivillige rigtig meget andet, de også skal 
nå! 

Tillykke med arbejdet – og tillykke til alle os, der 
gerne vil lave noget godt. Det kan du nu – brug 
det!


