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Til gården 
og til gaden

Heste, grise, køer og får er der på den bondegård, hvor Ellen Margrethe Gylling er 
barn. Senere pløjer hun sig gennem Bibelen og bliver gadepræst – Danmarks før-
ste – på stenbroen. Nu bor den 55-årige jyde på Bryggen og er sogne- og indvan-
drerpræst på Amager
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V i skal på staden, 
på stenbroen, på 
knæ med en auto-
nom. Men først 

skal vi baglæns.
Den 8. august 1960 vågner 

blidt, solen er perler af dug, 
vinden er et kindkys, man 
kan høre en jomfru falde til 
jorden. stille. Men så er der 
”It’s now or never” i transi-
storen, elvis Presley topper 
hitlisten i usa lige med den i 
dag. og i en bondegård, der 
rider på den jyske højderyg, 
indtager et lille blåslimet mi-
rakel verden med et nyfødt 
skrig. Det er en pige, og hun 
skal hedde ellen Margrethe.

vi deler en plade ritter 
sport – ny slags, blåbær-
crunch eller noget. Drikker 
vand og taler om dengang. 
Dengang ellen Margrethes 
verden var ny. om mor og 
far og syv søskende, livet på 
landet, naturen og dyrene:

– Da jeg var lille, drømte 
jeg om at blive missionær i 
afrika. nok mest fordi jeg 
tænkte, der måtte være en 
masse spændende dyr, hu-
sker ellen – og har også et 
bud på, hvorfor missionæ-
ren var med i drømmen.

– Jeg kommer fra et kri-
stent hjem, men ikke kristent 
på sådan en omklamrende 
måde. Det var et åbent hjem, 
hvor der blev diskuteret alt, 
også politik.

PeTer KoMfur
Kristendommen beder bord-
bøn på højderyggen. Men 
er aldrig et åg på skuldrene. 
snarere en tone, en stem-
ning, en måde at være i ver-
den på. at lade andre være i 
verden på.

– Der boede nogle, der var 
anderledes, lige i nærheden 
af mit barndomshjem. Peter 
Komfur og Tandløs hed de, 
dem kom jeg meget hos. 
Der blev da snakket om 
dem, men der var plads og 
accept, der var plads til alle. 
Måske en helt praktisk er-
kendelse af, at vi alle havde 
brug for hinanden, at vi var 
afhængige af hinanden.

en erkendelse i tid og sted 
– på landet for 50 år siden. I 
hvert fald er den jyske højde-
ryg dengang hverken narcis-
sistisk eller kapitalistisk, to 
ord der falder ellen gylling i 
munden, når hun skal tegne 
et bogstaveligt portræt af 
Danmark år 2016.

Det kan vi vende tilbage 
til. ellen skal først lige være 
rigtig ung, have huen, gøre 
london og sidde i recep-
tionen på Hotel Dania i sil-
keborg. siden beslutte sig 
for at flytte til København og 
læse teologi. og blive præst.

Det sker, æblet ikke falder 
langt fra bordbønnen.

– Det var ikke fremmed på 
den måde. Jeg var vant til at 
komme i et præstehjem, da 
jeg boede hjemme. oven i 
købet et hvor præsten, en 
mand, sad og strikkede høn-
sestriksokker med tæer i, 
når man var på besøg.

reT og vrang
bordbøn, hippiehøns, Pe-
ter Komfur, Tandløs og et 
godt hjerte. Året er 1982. 
ellen gylling læser teologi 
og strikker pind for pind sit 
livs opgave sammen. Tilvæ-
relsens ret og vrang fylder 
og gør flere knuder efter 
studieophold i Tanzania og 
Pakistan. og hvor skal gud 
tage fat? Hvor skal menne-
sket som guds redskab – og 
sådan føler ellen sig – tage 
fat? Hvor skal Peter Komfur 
møde kirken?

Det tænker en ung jyde vi-
dere over i sit første præste-
job, et vikariat i Islev sogn. 
Den lune præstegård, den 
kolde flise? Der er både til 
gården og til gaden. Men 
den kirke skal da vist ud til 
folket.

– Det er så vigtigt, at vi 
også kan være kirke på en 
anden måde end den tra-
ditionelle. De svage, de ud-
satte, vi skal se dem, vi skal 
gå ud og møde mennesker i 
øjenhøjde. 

KærlIg MIssIon
De næste 12 år er ellen i 
øjenhøjde med natten og 
guds kæreste børn i Kø-
benhavn. Hun er Danmarks 
første gadepræst. På kærlig 
mission blandt luderne, nar-
komanerne, de unge rod- og 
hjemløse, de tabte og de 
fortabte. et skriftemål i Tor-
vegade, en bøn om bordet 
på nemo, et knus og et øre 
i brokvartererne, én nat en 
kronraget læderknægt på 
knæ og nitter til velsignelsen 
på nørrebrogade.

– Man kan godt kalde det 
at missionere. Da Pusher 
street blev ryddet, tænkte 
jeg selv, at min missionssta-
tion var væk. at missionere 
betyder at være sendt, så 
jeg er et redskab. og vi har 

alle et ansvar, for vi er alle 
guds skabninger.

både til gaden og til går-
den.

Til bryggen og nathana-
elskirken. Det er en halv 
snes år siden, gadepræsten 
bliver sogne- og indvandrer-
præst på Amager og finder 
sin gade på bryggen.

saMMe MIssIon
Indvandrerpræst, det er kir-
kelige handlinger for flygt-
ninge og indvandrere, det 
er arbejdet med konver-
titter, det er timerne i det 
multikulturelle og -religiøse 
Mødested amager, det er 
opsøgende arbejde – også 
blandt syriske flygtninge på 
asylcentret Kongelunden.

gaderne og menneskene 
har andre navne, missionen 
er den samme. Problemet – 
for nu at samle op på et tid-
ligere udsagn – ikke mindst 
narcissisme og kapitalisme. 
vi har udliciteret næstekær-
ligheden til nogle andre end 
os selv, og vi er ramt af grå-
dighed.

– vi skal bygge bro, vi 
skal respektere hinanden og 
blive bedre til at forstå hin-
anden.

og med respekt skal vi 
også have lov at tænke, 
mene, tro og sige, hvad vi vil. 
så ellen siger:

– Jeg håber, muslimerne 
bliver kristne.

Det er ikke for at være 
fræk, det er ikke for at blande 
sig, agitere eller spille smart. 
ellen synes bare bedst om 
sin egen religion. Jeg synes 
godt om hendes udgangs-
bøn, da vi bryder op:

– gud siger: Tag jer af de 
nødstedte.

Ellen Margrethe Gylling er ikke 
blot sogne- og indvandrerpræst på 
Amager, hun er også ambassadør 
for værestedet DRYS IND på 
Englandsvej. Ambassadør i den 
forstand, at hun kender og holder 
af værestedet – og gerne giver det 
en anbefaling med på vejen. 

✚ DrYs InD er et sted at 
mødes, et sted man bliver 
genkendt, et sted hvor der 
er tid til en snak, og hvor 
der oven i købet også bliver 
holdt øje med en på den 
gode måde. Det er ikke 
ligegyldigt, om man kommer 
eller ej. alle kan altid drysse 
ind til en kop kaffe i åb-
ningstiden, men værestedet 
arrangerer også udflugter, 
sangeftermiddage, rejser, 
foredrag, kortspil og mid-
dage på årets højtider. 
DRYS IND ligger på Eng-
landsvej 2. Info om åbnings-
tider med mere på 
www.drysind.dk.


