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Roskilde Festival.
Der skulle overvin-
delse til for at vaske
tæer på vildt frem-
mede, indrømmer en
af de 12 sydslesvige-
re, der var medhjæl-
per i et stilhedens
telt på Roskilde Fes-
tival. Her kunne fes-
tivalgæster koble af
fra rockens mange
decibel.

ROSKILDE. Hvorfor er
det lige, at der sidder nogle
unge på Roskilde Festival
og vasker fødder på folk?

Det er en gammel kristen
tradition, som går helt til-
bage til Jesus selv. Ved den
sidste nadver under påske-
festen vaskede han disci-
plenes fødder. De proteste-
rede og sagde, at han ikke
skulle gøre det, fordi han
var deres herre og mester.
Men Jesus svarede, at in-
gen var for store til at gøre
noget for deres næste.

Vi møder tre sydslesvige-
re, der møder mange sure
tæer ved indgangen til
Stilhedens Katedral – et
telt rejst af en gruppe
kristne for at skabe et rum
med bare en smule stilhed
på Roskilde Festival.

De tre er Per Anders Pa-
storff fra Lyksborg, Till-
mann Sukohl fra Flens-
borg og Charlotte Schmitz
fra Kværn – sidstnævnte
erkender, at der skulle en
overvindelse til, før hun
førte sin hånd ned til vildt
fremmede og måske endda
sure tæer.

- Jeg kan ikke lide fød-

der, og jeg må indrømme,
at det til at begynde med
også var lidt uvant for mig
at vaske andre menneskers
kropsdele. Efter at have
gjort det fire-fem gange
har jeg dog vænnet mig til
det, siger Charlotte 
Schmitz – der nogle gange
sidder foran en kø på 30-
40 festivalgæster, der ger-
ne vil have nyt liv i deres
ømme planker, før de tager
en tur ind i katedralen.

Godt repræsenteret
12 sydslesvigere har meldt

sig som frivillige medhjæl-
pere i Stilhedens Katedral. 

Ud fra dette antal kan
man konkludere, at næste-
kærligheden og kristen-
dommen har gode vilkår
blandt unge i Sydslesvig.
De 12 medhjælpere er
nemlig ud af en flok på i
alt 42 fra Danmark og
Sydslesvig.

Det er Menighedernes
Børne- og Ungdomsarbej-
de i Sydslesvig, der har
skaffet de unge en tjans på
Roskilde Festival. Prisen
for at være med er 200

kroner. Men til gengæld fik
de 12 sydslesvigere også
gratis morgenmad, en
håndfuld gratis madbillet-
ter og gratis adgang til fes-
tivalen.

Går I selv meget i kirke?
- Nej egentlig ikke. Vi er

ganske almindelige unge,
som er blevet døbt, siger
Per Anders Pastorff.

Han er aktiv i den krist-
ne gruppe Tensing i Flens-
borg, hvor han er med til
at sætte teaterstykker op
og medvirke i rockgudstje-
nester.

Konsulent Thomas Hou-
gesen fra Menighedernes
Børne- og Ungdomsarbej-

de har skaffet kontakten
til Stilhedens Katedral.

- Da han sagde, at der
endnu var ledige pladser,
tænkte jeg, at det da var
en fed måde at komme til
festival på. Samtidig med,
at man arbejder lidt, kan
man også høre musik, siger
Charlotte Schmitz.

Sure og glade
- Der er meget blandede
opfattelser af, at vi står
her på festivalen. Nogle
skælder ud og siger, at vi
missionerer. Nogle unge er

selv aktive i kirken og
kommer her gerne. Men vi
får også besøg af punkere
og death metal-fans, der
synes, Stilhedens Katedral
er et godt sted til at slappe
lidt af, siger Per Anders
Pastorff.

Katedralen er et stort
hvidt telt, og inden for er
der palmer og sækkestole,
hvor man kan flade ud og
læse blade eller bøger med
et kristent indhold. Man
kan tænde lys i en lysglobe
eller sætte en bøn op på et
stort trækors. Helt stille er
der ikke.

Larmen fra den nærlig-
gende Orange Scene gen-
nemtrænger teltdugen,
men får konkurrence af
lidt mere rolig musik i ka-
tedralens højttalere. Og
der skal helst ikke snakkes
for højt herinde. De frivil-
lige medhjælpere har fire
vagter af seks timer - nogle
af vagterne varer helt til
klokken fire om morgenen.

- Vore vagter er lagt
sådan, at vi alle kan kom-
me til at høre de bands, vi
gerne vil, siger Tillmann
Sukohl.

Han er ligesom Charlotte
Schmitz på Roskilde Festi-
val for første gang. Per
Anders Pastorff var også
medhjælper i Stilhedens
Katedral sidste år.

Anderledes
- Vi har tidligere været til
Hurricane og Rock am
Ring i Tyskland, men her i
Roskilde er en helt anden
stemning. Her er en helt
masse aktiviteter ved siden
af musikken, og atmos-
færen er meget mere inter-
national. Man hører både
dansk, norsk, svensk, en-
gelsk, tysk og mange andre
sprog. På de tyske festiva-
ler drejer det sig kun om
musikken, og man møder
næsten kun tyskere, siger
Tillmann Sukohl og Char-
lotte Schmitz.

Hans Chr. Davidsen

Vask mine sure festival-fødder

Tillmann Sukohl har smilet frem-
me, selv om flere dage gamle festi-
val-fødder kan være en prøvelse.
(Fotos: Hans Chr. Davidsen)

Charlotte Schmitz: - Jeg kan ikke lide fødder, og til at
begynde med  var det også lidt uvant for mig at vaske
andre menneskers kropsdele.

Ah... en dejlig sækkestol og ro inden for i »Stilhedens Ka-
tedral«

Per Anders Pastorff: - Vi er
ganske almindelige unge,
som er blevet døbt

12 sydslesvigere
... var frivillige i Stil-
hedens Katedral i
Roskilde: Florian
Malte Hermann, Per
Anders Pastorff,
Charlotte Schmitz,
Nils Supplieth, Sven
Timo Borg, Jesper
Balling Jacobsen,
Anne B. Jacobsen,
Anna Erhard, Ulrike
Gerhard, Ronja Win-
kelmann, Tillmann
Sukohl og Judith
Bartels.


