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En lille vits 

 

Nedtællingen til officiel start er i gang 
Ved BorgerFesten d. 1. maj 2009 er der officiel start på hjemmesiden www.bevidsteborgere.dk. 

Allerede inden den er gået helt i luften er der 40 modtagere af denne nyhedsservice. Det er jo 

spændende hvad det kan blive til inden 1. maj 2010. Hjemmesiden har suppleret sin medarbejderstab 

med Kim Moberg, som er udvikler og webmaster på den nye side og Jette Mondrup, som er 

administrativ medarbejder. Udover dette er der en referencegruppe kaldet BB Komiteen, som består 

af: 

 

o Peder Poulsen, familierådgiver og samtaleterapeut. 

o Turi Nørholm, lærer og pd i psykologi, psykoterapeut. 

o Svend O. Andersen, diakon og familieterapeut, MPF 

o Mette Villerup, lærer og præst i Holstebro Pinsekirke 

 

BorgerFest d. 1. maj 2009 
Den årligt tilbagevendende BorgerFest d. 1. maj kl. 15 – 25 (ja, netop! – fordi livet er større) finder i 

år sted på Feriecentret Sjørupgaard, Sjørupgaardvej 4, Nimtofte (midt på Djursland). Den har form 

som en reception, så du kan komme og gå som det passer dig, hvor vi fejrer at det er ved at blive 

forår, vi kan skåle i den sidste øl fra Ceres eller en sodavand, spise nogle grill-pølser og glem ikke at 

tage badebukserne med til en tur i poolen. Der er plads til at snakke og hygge sig og se hjemmesiden 

præsenteret på storskærm. Lidt musik er der også – og lidt udstilling af billeder. Skriv gerne en sms 

til 2043 6732 hvor mange du stopper i bilen, så jeg ved hvor mange pølser jeg skal skaffe. 

NYHEDSSERVICE BEVIDSTE BORGERE 
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En mor kommer ind på sin datters værelse og finder et brev på hovedpuden. Med bange anelser og 

rystende hænder åbner hun og læser det:  
Kære mor,  

Du må ikke blive ked af det, når du læser dette brev. Jeg er rejst ud i verden med min nye kæreste. 

Han er SÅ SEJ med alle de piercinger og tatoveringer han har.  

Men jeg har flere gode nyheder. Jeg er gravid, og jeg er sikker på at vi bliver lykkelige i den store 

campingvogn som Brian har stående hos rockerklubben i de svenske skove.  

Han vil have mange flere børn med mig, og det er jo også min drøm!  

Jeg har lært, at hash ikke er farlig, og vi skal dyrke det til os selv og vores venner, som giver os al det 

kokain og ecstasy vi vil have.  

I mellemtiden beder vi for at de finder en kur for AIDS, så Brian kan få det bedre, han fortjener det.  

Vær ikke nervøs for mig, jeg er femten år nu og en stor pige. Jeg skal nok komme på besøg en dag og 

vise dig dine børnebørn!  

Din hengivne datter  

Anita  
 

PS: Mor, det var bare for sjov. Jeg er hos naboen. Jeg ville bare vise dig at der findes værre ting her i 

livet end min karakterbog, som ligger i skrivebordsskuffen. 
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Personlig udvikling gennem kurser og netværk 
På denne plads i de kommende nyhedsbreve skal der så være en præsentation af de tiltag, som gode 

borgere i Danmark har fået annonceret på hjemmesiden under henholdsvis BorgerAkademiet og 

BorgerNetværket med links til de respektive hvor der kan findes mere information. 

Jette Mondrup (mail: jettemondrup.nielsen@gmail.com) tager gerne imod information og er 

behjælpelig med at få den rettet til, så det er let for Kim Moberg at få den du på siden. 

Jeg kan informere om at i mit eget regi kommer der mønsterbryderkursus igen til efteråret og der 

bliver en retræte i efterårsferien 2009. Et helt særligt tiltag hedder Spor 3, som bliver et intensivt tre 

måneders kursus i dannelse og spiritualitet fra 2010. Jeg glæder mig til at skrive mere om det i det 

næste nyhedsbrev til juni sammen med alle de andre muligheder, som er tilgængelige. 

 

 

Hvad er og hvad vil www.bevidsteborgere.dk 
Der er én sætning, som er hjertet i sitet, den lyder: Vækst til menneskelig og åndelig modenhed i 

Kristus. Fokus er altså udfordringen til at blive forankret i relationer. Relationen til sig selv, til andre 

og også den spirituelle forankring, forankringen i relation til Skaberen. 

Det er en hjemmeside som er brugerdrevet, en åben plads, hvor frihedselskende borgere trommes 

sammen for at dele liv og fællesskab. Der udbydes tanker, ideer, tilbud om kurser og fællesskab.  

 

To ben at gå på – BorgerAkademi og BorgerNetværk 
Når vi kommer til den 1. maj 2009 vil det fremgå af hovedsiden, at Bevidste Borgere er lavet af 

borgere, som hver for sig søger en værdibaseret, bæredygtig og slidstærk livsstil og inviterer andre til 

det samme. Vi er forskellige mennesker, som kommer fra forskellige sammenhænge, så bevidste 

borgere eksisterer ikke som ét fællesskab, men som en informations – og inspirationstavle, der har 

ideer og præsenterer værdier. Der er to ben at gå på, det ene ben er et BorgerAkademi, som betegner 

tiltag, er tilbydes i kursusformat og den anden del er et BorgerNetværk, der betegner et 

gruppeorienteret format ude i det almindelige samfundsliv. Formålet er at skole og samfund 

tilsammen giver en formning, der hjælper både den enkeltes liv og fælleslivet på vej. Lidt ligesom 

samspillet mellem Højskolen og Andelsbevægelsen gjorde det for nogle årtier siden, hvor et af 

Grundtvigs kærneord lød: Frihed til Fælles Bedste. 

 

Henvisninger til rådgivere med kristen spiritualitet 
Det nyeste tiltag på siden er at muliggøre kontakt med åndelige vejledere, terapeuter og rådgivere, 

især dem med en kristen spiritualitet, finders på BorgerBroen. Så hvis du er sådan én eller kender 

nogle, som er det, vil du så hjælpe os i kontakt med hinanden. Skriv i så fald til farmen@farmen.info.   

 

 

 

 

 

 

Mange hilsner 

 

Peder Poulsen 

Borger under bevidstgørelse 

Peder Poulsen f. 1954 er idémanden bag www.bevidsteborgere.dk. Han arbejder som 

samtaleterapeut i Farmen og er tilknyttet Mariager Højskole, især som lærer på de kurser, som 

etableres i indenfor området Dannelse og Spiritualitet og er tillige tilknyttet Dansk Oase som 

diakoninetværkskonsulent. 
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