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I mange år har præst Jette Dahl fastet i fyrre dage op til påske. Fastetiden bruger hun bl.a. på at komme Gud nærmere og på bøn og fordybelse. Foto: Carsten Andreasen

Hun faster fra mail, tv og lakridser
Tro: Freelance-præst Jette Dahl har i mange år fastet i dagene op til påske. Hun nyder det –
selv om det kan være en udfordring at sige nej tak til en ekstra portion hos svigerdatteren.
TINE OBEL SCHMIDT
puls@jp.dk
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enuen står på en
portion af ris,
grøntsager og
kylling. Ingen
sovs. Heller ikke et glas rødvin. Man skåler i vand og hilser det velkommen. Jette
Dahl og hendes mand, Jesper, faster. Det handler ikke
om sult, men om at disciplinere sig selv nok til at kunne
vælge noget fra.
»Det handler om at faste
fra det, vi spiser for meget af –
også i overført betydning. Jeg
vælger at faste fra alt sødt,
hvidt brød, kaffe og spiritus.
Men jeg vælger også at faste
fra at tjekke mails hele tiden.
Det gælder om at afstå fra noget i de 40 dage, som fasten

HOVEDPUNKTER
N For Jette Dahl giver de 40
dages faste en lethed i
kroppen og nærvær af Gud.
N I fastetiden bruger hun
morgenen til bøn og fordybelse, som giver rum til stille
glæde giver ny energi.

varer, og give plads til at blive
fyldt op af Gud,« fortæller
freelance-præst Jette Dahl.
Posen med de elskede lakridser hænger derfor pænt
på sin plads i supermarkedet,
og der er slukket for tv’et i
stuen. Glæde, Gud og enkelhed er i centrum i huset i Præsteskoven lidt uden for Haderslev.

Det går lettere
Ifølge kirken står der snart
påske i kalenderen. Jette
Dahl kan derfor snart se en
ende på sin 40 dage lange faste.
Men hun tæller ikke ned
og drømmer sig væk i fade,
der bugner af mad.
»År efter år går det lettere at
starte fasten, fordi jeg sætter
mig op til det og er parat til
det. Jeg glæder mig til det. Og
når den første uge er gået – og
jeg har overlevet min længsel
efter kaffe – kunne jeg sagtens fortsætte længere end de
40 dage,« fortæller Jette Dahl
med en overbevisende stemme.
Og Jette Dahl ved, hvad
hun taler om. Hun har efterhånden fastet i mange år.
Hun gør ikke et stort nummer ud af at fortælle alle og
enhver, at hun er i en perio-

de, hvor hun søger at komme
Gud nærmere, end hun plejer at være.
»Mine børn ved det godt.
Og det bliver altså en anelse
vanskeligt at besøge min søn
og svigerdatter her i weekenden. Min svigerdatter laver noget frygtelig lækkert
mad, og så er det svært at sige
nej tak til et godt glas vin og
en ekstra portion. Men jeg er
standhaftig og har det jo rigtig godt bagefter. Fasten giver
en lethed i kroppen, som
minder mig om glæde og
nærvær af Gud,« beretter Jette Dahl.

Man skal dreje kontra
Jette og Jesper Dahl griner
lidt af, at selv om de faster både fra maden, forbruget og
brug af computeren, så er eftermiddagen blevet brugt til
at surfe på nettet efter en ny
bil – helt præcist en Passat.
»Det er lidt ambivalent at
kigge efter bil i fasten, men
fordi vi faster, afskærer vi os
jo ikke fra den almindelige
verden. For mig handler den
her tid om at finde tilbage til
det enkle, at stoppe op. Man
bliver somme tider nødt til at
dreje kontra på ens egen fart
ud ad livets landevej for at se
tingene i et andet perspektiv,

og det hjælper fasten mig
med,« konkluderer hun.
Hun ved af bitter erfaring,
at det er vigtigt at have perioder, hvor man har mulighed
for at tage mentale pauser. I
en alder af 45 og mor til et lille mirakelbarn på et år fik Jette Dahl konstateret lymfekræft. Hun blev helbredt,
men ved, at de svære år, der
fulgte, har mærket hende.
»Det blev presserende for
mig at bede til Gud. Sygdommen har gjort noget ved mit
indre liv. Den har været skelsættende i forhold til, hvordan jeg vil leve mit liv fremover.«

Ekstra tid til morgenritual
Jette Dahl ser ikke morgen-tv
– overhovedet.
Hver morgen bruger hun
tid til et bestemt ritual. Bøn
og fordybelse. I fasten udvider hun ritualet med en halv
time. Det giver rum til at
mærke efter den stille glæde
og møde dagen med ny energi.
Hun går ind på sit lille kontor, tænder et lys, læser dagens ord. Derefter sætter hun
sig på sin bedeskammel med
ansigtet mod det store vindue, hvor udsigt over markerne stille bliver klædt i so-

lens stråler, efterhånden som
dagen vågner.
»Når jeg sidder på min bedeskammel i en god stilling,
lader jeg mig fylde op af de
ord, som jeg læste. I fastetiden giver jeg mig ekstra god
tid. Sidder i 20 til 30 minutter

» År efter år går
det lettere at begynde fasten,
fordi jeg sætter
mig op til det og
er parat til det. «
Jette Dahl, præst, om
tiden op til fasten.
og er stille og giver plads til
Gud. Bagefter rejser jeg mig
op. Tænder for computeren.
Og så er jeg ligesom i gang,«
fortæller Jette Dahl.
Hun ved godt, at hun er
privilegeret med en stille
morgen helt for sig selv. Med
et smil, der fylder hele ansigtet, erkender hun, at det absolut ikke havde kunnet lade
sig gøre, da børnene var små.
»Så står man jo op og er på.
Derfor er det så vigtigt, at

man i fasten er realistisk,« beretter Jette Dahl.

Efter fasten kommer påske
»Vi er skabt med krop og sjæl,
og man skal ikke pine sig selv
fuldstændigt i fasten, men
selve Påskedag spiser jeg ingenting, før vi går i kirke. For
når jeg så knæler ned, lukker
øjnene og modtager nadveren, lader vinen glide ned, er
det bare så stort. Så tænker
jeg tilbage på fasten og min
egen vandring med Gud,« siger Jette Dahl stille, mens
blikket vandrer rundt i rummet, hvori der bedes en fredfyldt bøn om morgenen, og
som forvandler sig til hendes
kontor, når computeren er
tændt.
Påskedag er enden på fasten, det er en festdag, og det
skal fejres.
Hos Jette og Jesper Dahl er
der lam, rødvin og store chokolade-påskeæg på menuen.
»Og så hygger vi os og spiser, til vi bliver helt dårlige af
det. For vi kan jo slet ikke tåle
alt det tunge mad efter så
mange dage med enkle retter.
Men det hører sig til. Det er
en lige så fast tradition som
fasten.«

