Biblen er ikke et
videnskabeligt skrift
Hans Tausens Kirkes nye sognepræst er rundet af både religion og videnskab.
To områder der ifølge Michael Krogstrup Nissen ikke altid overlapper. SIDE 4-5
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Tr yk på panden og urter i pilleform. Sundhed
i alle afskygninger blev udstillet på Br yggens
første helsemesse.

Sundhed
i alle former
Der var sundhed for alle pengene, da messen Krop i Balance for første gang indtog
kulturhuset 26. marts. Her var sundhed i alle ordets betydninger, lige fra vitaminer og
vinterbadning til te og terapi, fodbold og parforhold

D
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et dufter lidt af tørret halm. Hø direkte fra stakken. Og jord. Med et knæk med nakken ryger
glassets æblejuicegyldne indhold ned. Smagen
er helt anderledes. Mild med en bismag af lakrids. Urterne er kinesiske, metoden har hun lært på Sicilien, og nu har hun åbnet Bryggens Urter, på ja, Bryggen.
Patentglassene, som Louise Sarrah Wolfsen har med, er
halvt fyldte med nogle af de ingredienser, hun blander
for at afhjælpe, lindre og forebygge forskellige lidelser og
ubalancer: Da Zao, Zhi Gan Cao og Fu Xiao Mai. Ved siden af står brune poser med færdige blandinger til rens af
lymfesystemet og en blanding til ren glæde.
– Den her, siger Louise Sarrah Wolfsen og rykker lidt ved
lymfeposen:
– Den smager nok lidt mere af natur.

Naturligvis
Netop naturlighed er en af fællesnævnerne for sundhedsmessen Krop i Balance i kulturhuset. Den første af sin art
hvor sundhed er samlet i alle mulige afskygninger: Kinesiske
urter, zoneterapi, vitaminer og kosttilskud, fodboldklubben
Hekla, vinterbaderne fra skurene ud for havnebadet, velvære
for børn og gamle, ansigtsløft uden indgreb og afslappende
massage. Vidt forskellige butikker og selvstændige, men alle
med en stor interesse for kroppen, for sundhed og for balance. Mange af dem holistiske, forankret i naturen og det
naturlige forhold til kroppen og nogle endda lidt alternative.
Men også det at få udvidet sin horisont kan vel betegnes
som en sund søndagsbeskæftigelse.
Derfor er jeg også nysgerrig på nogle af de stande, som
jeg ikke med ét kan genkende. Som rosenmetoden og multiinkarnationsterapi. Helt nye begreber i min verden, men
førstnævnte er jeg gået forbi flere gange nær den store legeplads midt på Bryggen. Ditte Marie Graversen, som ikke
bare er arkitekt, men som også guider klienter gennem multiinkarnationsterapi, har jeg dog ikke mødt før. Hun møder
mig med et roligt smil og forklarer sammenhængene mellem
krop og sind og de minder, vores krop ubevidst gemmer på,
skjulte ressourcer som kan kaldes frem. Det minder mig om
mine ture til Indien, om reinkarnation og overtro – men det
minder mig også om at have et åbent sind. Måske er der
mere mellem himmel og jord, end det blotte øje kan se?

Åretag i iskoldt vand
Lidt mere jordnært er der på scenen bagerst i lokalet. Her
er sundhed, som min far ville forstå det: Roning, vinterbadning og fodbold. Mads Hansen fra Roklubben SAS inviterer
til åbent hus på Rundholtsvej den 25. april – og forsikrer mig
om, at man altså hverken er i fare for at tippe over eller blive
spist af hajer på Bryggens rolige vande. Vande som i tiden er
en anelse for koldt for mange, men som for de hardcore vinterbadere snart er for lunt til at kunne kaldes vinterbadning.
June Tessin blev smidt i vandet første gang som helt lille i
Helgoland. Siden da har hun hver vinter dyppet sig i de iskolde bølger, og da Bryggen skulle have egen klub for vinterbadere var hun med til at stifte foreningen. Siden 2011 er der
kun kommet flere vikinger til, tiltrukket af både gys og gus

og alle de goder, der følger med det kolde chok: Stærkere
immunforsvar, forsinkelse af aldringsprocesser og stress og
generelt øget velvære.
– Nogle tror stadig, der er lidt hokus pokus over det, men
forskningen bakker op om det. Det er som en naturlig lykkepille
i de mørke måneder, siger June Tessin, mens en lille skærm
viser et DR-program om netop vinterbadningens goder.
Oppe fra scenen kan man nemt danne sig et overblik.
Rundt i salen står bløde brikse til rådighed til de nysgerrige bryggeboer, som vil mere end bare lytte. Her tilbydes
japansk lifting, en form for løftende ansigtsmassage, fysiurgisk massage, kropsterapi og zoneterapi. Jeg smider mine
kondisko – udvalgt specielt til messen – og svinger mig op
på briksen hos Lise Breusch Klinkby.
Med kyndige hænder begynder hun at trykke, trække,
presse og skubbe til alle de små, og for mit vedkommende
enormt spændte, fodmuskler. Alle spændingerne stammer
fra andre dele af kroppen – maven, ryggen, hofterne. Der
er nok at tage fat på! Gennem zoneterapien kan hun ikke
kun fortælle mig, hvor der skal tages fat. Ved at massere de
forskellige zoner kan hun også løsne op og starte behandlingen, for eksempel den femte ryghvirvel der brokker sig lidt.
Dernæst ville nogle af de fysiurgiske massører kunne gøre
mere, og man kunne også kigge på kosten i forbindelse med
de spændte fodmuskler, der tyder på, at min mave kunne
bruge noget opmærksomhed, fortæller Lise Breusch Klinkby og nikker mod sine respektive kolleger fra andre dele af
Bryggen.

Tryk og træk
Med summende fodballer bevæger jeg mig over mod Min
Helsekost, som måske har nogle gode tilbud til alle mine dårligdomme. Her er både Udo’s Choice og detox og løfter om
en fantastisk decaf-kaffe mod mit overforbrug i butikken i en
snarlig fremtid. På standen skråt over for er der kø til Slowmotion. Især japansk lifting er populært – en ansigtsmassage, afstressende og løftende. Per Jensen fokuserer på en
klients kæbeparti, mens flere skriver sig op på den lap papir,
de nok ville ønske var længere.
Hos Tryk ved Sofie Ølvang kan man til gengæld få masseret ryg og nakke. Hun er imponeret over, hvor mange forskellige tilbud, Bryggen egentlig indeholder. Selv er hun medlem
af Handelsstandsforeningen, som står bag Krop i Balance.
Så mange har hun da mødt før, men at vi på så lille et område, har så stor – og så bred – fokus på det gode liv, det
glæder hende.
– Det er da fantastisk, at vi har sådan et udbud. Og at vi
kan samles en dag som i dag og både møde hinanden, vores
naboer og andre bryggeboer, smiler hun.
Messen var den første af sin art på Bryggen. Men i Handelsstandsforeningen håber de, at det kan blive et tilbagevendende arrangement. På en ellers varm og solrig søndag
først i foråret formåede messen at trække stor opmærksomhed på standene indendørs, 25 forskellige butikker og
selvstændige erhvervsdrivende fra Bryggen og en enkelt
fra Christianshavn, og viste, at sundhed kommer i mange
former; lige fra sociale motionsformer hos Roklubben SAS
og i fodboldklubben Hekla, over økologi i både pilleform, te
og som hårfarve til vinterbadning mod vinterdepression og
slappe baller, og det naturlige forhold til seksualliv og parforhold. Sundhed behøver slet ikke være så kedeligt og frelst
endda – og da slet ikke på farverige Bryggen.
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– Det er vigtigt,
at vi kan mærke
hinanden
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Islands Brygges Sogn, Hans Tausens Kirke
har fået en ny sognepræst og provst. Han
vil nærværet, samtalen, fællesskabet. Vi
skal mærke hinanden
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odmorgen, kom
indenfor,
siger
Michael
Krogstrup
Nissen
og rækker hånden frem.
Håndtrykket er varmt, fast,
maskulint, trygt. "Hér står
jeg, og du kan regne med
mig", signalerer håndtrykket. Og det er ikke nogen
tilfældighed.
– Jeg kan godt lide at
mærke, der er kontakt. Så
bliver man ikke usikker på
relationen. Og kontakt er
der. Hér bliver man ikke
usikker på relationen. Hér er
både fysisk og respektfyldt
nærvær.
Michael Krogstrup Nissen er provst for Amagerbro Provsti, som er landets
største. Han blev indsat
som sognepræst ved Hans
Tausens Kirke i starten af
marts i år, men han har ikke
ligget på den lade side før
da. Foruden at være provst
og sognepræst er han uddannet i kirkeledelse, har
skrevet kronikker og bidrag
til bøger, holdt foredrag,
studeret islam under studieophold i Syrien, været tillidsrepræsentant for præsterne
i Amagerbro Provsti samt
næstformand for stiftssam-

Overgangen fra
landsby præst til
provst i landets
største provsti
båd på markant
anderledes
udfordringer
for Michael
K rogstrup Nissen.
Overgangen fra
landsby præst til
provst i landets
største provsti
båd på markant
anderledes
udfordringer
for Michael
K rogstrup Nissen.

arbejdet Folkekirke og Religionsmøde.
Selv om han er overordentligt kvalificeret, møder
han mennesker i øjenhøjde.
Smilende og lattermild, men
samtidig alvorlig møder han
dig dér, hvor du er. Uden
tøven. Uden at docere og
uden at være bedrevidende. Han understreger flere
gange, at de ting, han siger,
er hans meninger og hans
synspunkter. Selv om andre
ganske givet har en anden
opfattelse.

Det vigtigste
kan man ikke
se
Michael Krogstrup Nissen er
vokset op i et internationalt,
videnskabelig miljø. Hans
far var forsker, astronom,
hvorfor det kan virke som et
markant skift, at han selv har
bevæget sig i retning af det
religiøse og spirituelle.
– Jeg blev i hvert fald noget mere diffus, erindrer han
med en lille latter, med henvisning til at hjemmet var religiøst, men at der samtidig
hele tiden var besøg af forskere med forskellige holdninger fra hele verden.
– Man så ikke en modsætning mellem forskning
og religion, forklarer han,
hvilket naturligvis afføder
spørgsmålet om, hvordan
en troende forholder sig til
eksempelvis big bang eller
evolutionsteorien?
– Jeg ser ikke en modsætning mellem Bibelen og en
videnskabsbog. Skal man
vide noget om videnskab,
skal man ikke slå op i Bibelen, forklarer han og tilføjer:
– Jeg ved, der er nogle,
som mener noget andet. 1.
Mosebog er en meget smuk,
mytisk fortælling, som giver
rigtig meget mening, og som
på en eller anden måde minder os om, at tingene ikke er
sket tilfældigt eller automatisk, af sig selv, men at der
er noget større bag, som jeg
tror er Gud. Videnskaben
er mere eksakt og faktuel.
Men videnskaben forandrer
jo også hele tiden sin måde
at forklare og se tingene på,
fordi man på baggrund af
empirisk forskning hele tiden
bliver klogere og klogere.
Ifølge Michael Krogstrup
Nissen skal man altså ikke
afskære sig fra troslivet,
med henvisning til at Bibelens tekst ikke er videnskabelig.
– Vi ved jo allesammen,

at det ikke kun er det, som
kan måles og vejes, der er
sandt. Tag for eksempel et
begreb som kærlighed. Det
kan jo ikke måles, men ingen
er jo i tvivl om, at det findes.
Du kan opleve det, og du
kan mærke det. Jeg tror, at
sandheden og virkeligheden har mange flere dimensioner, end videnskaben kan
give os indsigt i. Det vigtigste kan man faktisk ikke se.

Længere ud på
landet
Michael Krogstrup Nissens
blev født i New York i 1969
og levede der det første år
af sit liv. Derpå fulgte en årrække i Chile og USA, hvorefter han endte med at bo og
studere teologi i Aarhus.
Da han blev færdig i 1996,
stod han ved en skillevej.
Skulle han fortsætte i sin fars
forskerfodspor, eller skulle
han vælge præstegerningen? Men da en stilling som
sognepræst i Skæve Sogn
blev ledig, pakkede han og
hustruen Birgit deres habengut og rykkede på landet.
Selv om Michael Krogstrup Nissen betegner sig
selv som et typisk bymenneske, blev han og Birgit, som
er socialpædagog, pludselig
landsbyboere. Herude blev
fundamentet lagt til hele
hans tilgang til ’menigheden’.
– Samtalen, nærværet, relationen og mødet med den
enkelte. Det at lytte til en
samtale. Det betyder meget
for mig, og det sætter jeg
gerne tid af til, forklarer han.
Det nærvær der er på
landet, hvor det er en selvfølge, at præsten kommer på
hjemmebesøg, forsøger Michael at implementere i den
daglige udførelse af præstegerningen.
– Jeg vil gerne ud og tale
med de mennesker, der ønsker en kirkelig handling.
Dåb, bryllup og så videre.
Derfor spørger jeg altid, om
jeg skal komme til dem, så
samtalen foregår på deres
hjemmebane. Mange bliver
overraskede, men de fleste
vil gerne modtage mig i deres hjem. I forhold til at sidde
på et anonymt kirkekontor bliver det en helt anden
samtale, mere personlig og
nærværende.

Fra muld til
stenbro
Efter syv år i Skæve Sogn
besluttede den lille familie,

der nu også talte to drenge
på tre og fem år, at rykke
pløkkerne op af den jyske
muld og flytte til hovedstaden, nærmere betegnet
Amager, hvor Michael Krogstrup Nissen blev sognepræst ved Nathanaels Kirke
i Holmbladsgade.
Familien flyttede ind i embedsboligen på samme matrikel, og Birgit fik arbejde på
et bosted på Nørrebro for
psykisk udviklingshæmmede. Det var på mange måder
en helt anden verden, familien kom til.
– Jeg kom ind til stenbroen, til et kvarter i rivende
udvikling og med stor pluralisme på alle parametre. Ikke
mindst en meget bred beboersammensætning. Det
var et meget spændende og
udfordrende sted at være
præst.

Den politiske
kirke
Landsbypræsten blev da
også hurtigt bekendt med,
at systemet har en anden
hakkeorden i storbyen.
– Jeg har oplevet at blive
ringet op af en sagsbehandler, der beder om, at jeg skal
hjælpe en borger, der akut
mangler penge til eksempelvis medicin. Det er jo udtryk
for en kolossal magtesløshed, at ’systemet’ ringer til
præsten. Og jeg er jo til en
vis grad magtesløs, for hvad
kan jeg stille op i den situation? Måske er det udtryk for,
at det diakonale, som kirken
har været med til at bygge
op, og som velfærdsstaten
siden tog sig af, nu måske
er ved at vende tilbage til
kirken.
Men er der en kamp mellem samfundsudviklingen og
konkurrencestaten på den
ene side og religionen på
den anden side?
– Der er tendenser i samfundet, der er meget lidt
kristne. Jeg tror, at griskhed
er hovedproblemet i det moderne samfund. Jeg tror, at
kirken og kristendommen
skal være en modrøst, som
også taler imod og nogle
gange minder os om, at der
også er andre parametre
end for eksempel økonomi,
som for mig at se bliver et
parameter, alting bliver afgjort ud fra.
Skal kirken være politisk?
– Det er en definitionssag,
hvornår kirken er politisk.
Men den skal i hvert fald ikke
være uden brod, og det vil
nogle måske kalde politisk.

Den skal have samfundsrelevans og kunne være en
modstemme i forhold til nogle af de ting, vores samfund
er. Men hverken fra prædikestolen eller andre steder
må kirken på nogen måde
udtrykke sig partipolitisk.

Kirken ved
Kigkurren
Efter mere end ti år i Nathanaels Kirke søgte og fik
Michael Krogstrup Nissen
embedet som provst i Amagerbro Provsti, hvilket også
indebærer at være sognepræst ved Hans Tausens
Kirke. Selv om han kun har
været indsat i få uger, har
han en meget klar opfattelse
af, hvad kirkens rolle i samfundet skal være i år 2017:
– Folkekirken har i mange
år levet højt på at være en
kirke, der havde nogle tilbud
og muligheder for gudstjeneste og andre kirkelige
handlinger, hvor man ventede på, at folk kom. Nu er vi i
en situation, hvor kirken meget mere skal gå den modsatte vej, tror jeg. Vi skal ud
i det omkringliggende samfund, både det lokale, men
også samfundet som sådan,
og vise ansigt og være mere
på udebane. Den bevægelse
vil jeg gerne stå for. Vi skal
ikke missionere i den klassiske, bombastiske forstand,
at du skal blive ligesom mig,
og at det at være kristen
foregår på en helt bestemt
måde. Men kirken skal ikke
være neutral. Det handler
om den dialogiske samtale. Vi kan ikke mere tage
medlemmerne for givet. Det
moderne menneske har det
svært med relationer, parforhold og alt muligt, fordi vi er
meget egocentrerede allesammen. Kirken skal minde
os om fællesskabet og relationerne, og at det ikke kun
er mig og mig selv, der sætter barren og standarden for,
hvordan det skal være.

Fakta
✚ Michael Krogstrup

Nissen er 47 år gammel
og gift med Birgit. ✚
Sammen har de to drenge
på 16 og 18 år – ingen
af de to skal, efter eget
udsagn, være præst.
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Kool
burger på
Bryggen
Der skal flippes bøffer i
lange baner, når burgermesteren Daniel Sørensen,
tidligere kendt som Danny
Kool, slår døren op til
Bryggens nyeste take
away-burgerbar. Første
burger er nemlig på husets
regning på åbningsdagen

Fakta
✚ Åbningsdatoen ligger endnu ikke helt fast, men efter
planen bliver der tændt for grillen ultimo april.
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Der er en ny
burger i byen
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de lokaler, der tidligere
husede Le Marché i
A-huset, er håndværkere i fuld sving med
at indrette Bryggens første
rigtige burgerjoint. WeDoBurgers på Bryggen er den
første i København, men
den tredje, som Daniel Sørensen på 31 står bag.
– Helt kort, så vil vi servere
lækre, håndlavede amerikanske take away-burgere
med fritter af rigtige kartofler
til en rimelig pris og hurtig
servering. Vi har udviklet en
app-løsning, hvor kunden
bestiller, betaler og få minutter efter kan afhente sin
menu, men selvfølgelig kan
man også komme forbi og
bestille ved disken.
Menuen er simpel – nemlig det, folk vil have, når man
går på burgerbar: Hamburger, Cheeceburger, Baconburger, Vegetarburger og
Veganerburger.
– Jeg har altid været passioneret for mad. Det ligger
til familien. Min mor er en
mesterkok og jeg elsker at
lave mad og smage til, fortæller Daniel Sørensen og
fortsætter:
– For tre år siden stod jeg
i Aarhus og havde brug for
at finde et sted at få en burger. Men vi kunne ikke finde
andet end Burger King og
McDonald's, og vi var skuffede. Det gik op for mig,
hvor trist et burgerliv Aarhus bød på. Den ene tanke
tog den anden, og et år efter
var vi klar med konceptet for
WeDoBurgers.

Kvalitet og
stjernekok
Sammen med forretningspartneren Christoffer No
åbnede
Daniel
Sørensen i april 2015 den første
WeDoBurgers-restaurant,

og ambitionsniveauet var
højt. Selv om de ikke ønskede, at kæden skulle være
’mainstream’, var målet at
kunne tage kampen op med
McDonald's i Danmark. Og
det skal foregå ved at satse
på kødkvalitet, ost, fritter og
god service til en pris, der
ikke adskiller sig væsentlig
fra de store kæder. Inspiration til smag og kvalitet
er hentet hjem til Danmark
fra studieture til Berlin og
London. Og opskriften på
WeDoBurgers' signaturburgere er udviklet af tidligere
Michelin-kok Henrik Jyrk.

Danny Kool
Daniel bor til daglig i Aarhus. Sammen med sin kæreste og fire børn, hvoraf
de to yngste på tre og fem
år er deres fælles. Men for
omkring 10 år siden boede
Daniel Sørensen på Islands
Brygge og var en del af musikerlivet i studiet i Njalsgade.
– Jeg er vild med Bryggen!
Jeg kunne ikke forestille mig
et andet sted at starte op i
København, fortæller han.
Med til historien om Daniel hører, at han er en del af
en musikalsk søskendeflok.
Han er lillebror til Saseline
og Suriya (tidligere Heidi),
der i slut-90’erne hittede under navnet S.O.A.P., mens
han selv under navnet Danny
Kool solgte flere end 85.000
af sit debutalbum og blev et
stort teenageidol. I starten
af 2000 udkom det indtil nu
sidste album fra Danny, da
popalbummet ”Styrer verden” med mange duetter så
dagens lys. Siden da har der
været stille om Danny Cools
egne sange, men han fortsatte en lidt mindre offentlig fremtrædende rolle som
producer i eget pladeselskab. Indtil nu. Danny Kool
barsler nemlig både med
ny take away og popmusik.
Han relancerer sig selv som

popkunstner i løbet af sommeren.
Med så mange bolde i luften hvordan får man så enderne til at mødes?
– Da vi i efteråret solgte
vores første WeDoBurgers
i Aarhus, fik vi en investor
med i samarbejdet om at
udvide kæden med fire take
away-steder i løbet af 2017.
Ud over Aalborg, hvor vi har
haft WeDoBurgers det sidste halve år, starter den første københavner-take away
op på Bryggen, og dernæst
har vi tre mere på bedding
i Jylland, forklarer han og
fortsætter:
– Jeg har måttet love min
investor, at jeg skruer ned for
mit iværksættergen på alle
andre fronter end WeDoBurgers og min popmusik. Så
for en stund handler det om
min passion: Mad og egen
musik. Så må fremtiden vise,
hvor meget af andres musik
jeg kommer til at producere.

