Mit navn er Christian Rønlev Berwald. Jeg er født i Viborg, men opvokset i Hjerm ved Struer. Jeg bor for nuværende i Struer med min kone gennem 3 år Maria, som er uddannet audiologopæd og arbejder i PPR hos børne- og familiecentret i Struer.
Efter 7 års studie afsluttede jeg pastoralseminariet i Aarhus i sommers. Gennem mit studie har det især været etik
og religionsfilosofien der har optaget
mig, og specielt Søren Kierkegaards
filosofi. Det har også resulteret i at Maria og jeg tilbragte 2 år i København,
hvor jeg studerede på Søren Kierkegaards forskningscenter, mens jeg arbejdede på Kristeligt Dagblad.
Når jeg ikke har præstekasketten på,
så har jeg, foruden min skønne familie,
en stor kærlighed til musik, kulturarrangementer og især fodbold – både som
spiller og som tilskuer.
Embedet i Sydvestmors er mit første
embede som præst, som jeg ordineres
til den 29. november. Vi ser begge meget frem til at flytte til Mors, som vi allerede har et godt kendskab til. Min mor
har i mange år haft et sommerhus i
Karby, som vi har besøgt flere gange,
såvel som min bachelor og Marias speciale er skrevet i Karby, så Mors er ikke
helt fremmed for os. Vi har også haft
mulighed, i perioden inden jeg starter,
for at være i Karby og føler os allerede
taget virkelig godt imod.
Det der har tiltrukket mig ved Mors er,
blandt andet, ud over nærheden til min

familie, det engagement og frivillighed
jeg har mærket i lokalsamfundet. Desværre er mange udkantsområder ramt
af nedskæringer og fraflytning, men i
Sydvestmors tages den problematik
seriøst og den store frivillige tilslutning
til at tage situationen op og forsøge at
handle derefter, synes jeg er meget
inspirerende. Det ses jo blandt andet i
køb og lokal opretholdelse af Næssundfærgen og friskolens oprettelse. I
den store samhørighed og viljelyst mener jeg også kirken har en rolle at spille. Jeg vil gerne en folkekirke som kan
være med til indgå og videreudvikle sig
i sammenspil med lokalsamfundet, det
ser jeg god mulighed for i Sydvestmors.
Deraf følger også at, fra mit perspektiv,
er det væsentligste spørgsmål, man
kan stille en præst, ikke hvor præsten
vil placere sig teologisk, men hvem
præsten mener kirken er til for, og

hvem Guds kærlighed omfatter. Og for
mig er svaret kort og godt: Alle. Både
liberal og konservativ, barn og voksen,
den som slider på kirkegulvet og den
som sjældent betræder det. Kirken, og
Guds kærlighed, er for alle og skal være tilstede i sammenspil med alle.
Nu har jeg fået plads til at præsentere
mig selv lidt, men i virkeligheden er der
ikke kun en ny præst, men to. For selvom Benedicte i mange år har været
tilknyttet Karby, Rakkeby og Tæbring
vil vi gerne begge skabe den samhørighed, der også er på kryds af Superlandsbyen, i kirken. Det har betydet at
vi har lavet en gudstjenestekalender,
hvor der ugentligt er én gudstjeneste i
én af pastoratets kirker hvor der så vil
være deltagelse af enten Benedicte
eller mig. Det vil altså sige at Sydvestmors pastorat er så heldige at have to
præster til deres rådighed og at vi begge står til rådighed ikke kun i Karby,
Rakkeby og Tæbring eller Hvidbjerg,
Redsted og Agerø men at vi begge
hører til alle 6 kirker. Så I har ikke en
præst der er ”jeres” men to præster der
er ”jeres præster”.
Vi har også i den ånd gjort det muligt at
jeg, såvel som I, får mulighed for at
hilse på mig i Benedictes ”gamle” kirker
juleaften, så jeg har gudstjenesten i
Karby, Rakkeby og Tæbring. Ligeså
vel som Hvidbjerg, Redsted og Agerø
får lov at hilse på Benedicte juleaftenen.

Der er ingen tvivl om at man selvfølgelig er knyttet til den kirke, som man er
kommet i altid, men vi håber at I vil
tage godt imod det nye tiltag og den
mulighed det giver for at lære enten ny
kirke eller præst at kende og lade den
samhørighedsånd jeg allerede har
mærket er i lokalsamfundet herske også i kirken. Sammen står vi stærkere.
Maria og jeg ser begge meget frem til
at flytte op til Mors og jeg glæder mig
meget til at møde jer alle sammen, enten i kirken eller i lokalsamfundet.
Bladudvalget siger tak for den fine
præsentation, og alle unge og gamle
i Landsbyen de 7 sogne glæder sig
til samarbejdet med vore to præster
Benedicte Tønsberg og Christian
Rønlev Berwald.
Vi håber, alle der kan, møder op når
Christian Rønlev Berwald
indsættes i Redsted Kirke
søndag 3. december kl. 14.00
Efter indsættelsen inviteres ALLE til
kaffe og kagebord i Redsted Sognegård
Menighedsrådene i
Sydvestmors pastorat.

