Samtaleoplæg ved besøg i De Stærke Jyders Mindestue i Gl. Sole
Spørgsmål 1
Hvad tænker I umiddelbart, når I hører historien om De Stærke Jyder? Hvad i deres tankegang og adfærd er der grund til
at distancere sig fra? Hvad kan vi lære af dem?

Baggrund og anliggende
Bevægelsen De Stærke Jyder opstod som en reaktion mod troen på fornuften som den vigtigste rettesnor i livet – også
kaldet ’rationalismen’. Stridens kerne var, at Balles lærebog blev indført såvel i skolen som i konfirmationsforberedelsen,
og den var præget af en rationalistisk kristendomsforståelse.
Biskop Balle forsøgte med sin udgivelse på sin vis at dæmme op for den omsiggribende rationalisme i samtiden. Ikke
desto mindre var han selv og den øvrige præstestand stærkt præget af rationalismen. Man nedtonede Djævelens
virkelighed og fremhævede menneskets iboende muligheder – også i åndelig forstand.
Spørgsmål 2
Hvilke ligheder er der evt. mellem rationalismens tid og vores tid i kirke, skole og samfund?
Spørgsmål 3
På hvilke måder kan vi i dag blive fristet til at vælge biskop Balles velmente strategi for at sikre kristendommens
”overlevelse” i næste generation?
Spørgsmål 4
Er det vigtigt i dag at kæmpe for en sand kristen oplæring i hjem, skole og menighed? I så fald: Hvorfor?
(Se evt. 5 Mos 6,4-9; 1 Kor 1,22-25; 2 Tim 2,16-17a; Jud 3-4)

Refleksion over De Stærke Jyders miljø
Flere iagttagere mener, at De Stærke Jyder lukkede sig om sig selv på en uheldig måde. Johannes E. Stidsen skriver i
bogen Hold fast ved det du har … om bevægelsen:
”Det tætte familiesammenhold havde værdi, men skabte isolation udadtil og undertiden streng justits indadtil …”
Spørgsmål 5
Hvordan kan vi i dag bedst hjælpe hinanden og vores evt. børn til at leve i verden, så man hverken isolerer sig fra det
omgivende samfund eller tilpasser sig en ikke-kristen livsstil (jf. Joh 17,14-19 om at være i verden, men ikke af verden)?

Citat om datidens og nutidens kamp
I jubilæumsskriftet for Bøgballe Friskole (2011) kan man læse nogle historiske betragtninger af Carsten Hjorth Pedersen,
daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut. Heri siger han om De Stærke Jyders skoler:
”Jeg mener ikke, vi skal efterligne deres måde at drive skole på. Men én ting kan vi lære af dem: villigheden til at kæmpe
for det, som man finder bedst for sine børn – for både tid og evighed … Desuden lærer De Stærke Jyder os, at åndelig kraft
ikke primært er noget, man har i munden; men det er villighed til at sætte handlinger – eller vægringer – bag sine ord.”
Spørgsmål 6
Hvad tænker I om det?
Spørgsmål 7
Hvad bliver I evt. inspireret til at kæmpe for i vores tid?
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