
Sct. Nicolai Tjenesten lægger øre til, men giver ingen færdige 
svar. 

Jeg vil gerne fortælle dig om en mulighed for den, der mangler nogen at tale med. Om det, der 

fylder, gør bekymret, vred, trist eller glad. Det, der måske er svært at tale om med dem, man 
kender.  

Jeg vil gerne fortælle dig om Nicolai med de store ører. 

 

Når sandheden skal frem, så aner jeg ikke, hvordan Nicolai ser ud. Men jeg ser for mig én med 

nogle kolossale ører. To tragte, der når langt ud i natten for at opfange det, der bliver sagt til 

ham – eller hende.  

Sådan vil jeg gerne fortælle dig om Sct. Nicolai Tjenesten. Den folkekirkelige telefontjeneste, 

som også her i Vestjylland har åben for anonym henvendelse hver aften fra 20-02. Tjenesten 

har mange frivillige medarbejdere. Nogle er præster, andre har helt andre erhverv, men det 

vigtigste, der er at sige om dem alle sammen, er, at de er mennesker. 

Og fordi Nicolai Tjenesten i bund og grund er et menneske at tale med, kan jeg ikke rigtigt 
slippe billedet fra før: Nicolai med de store ører. 

Også selvom det, han lytter til ind imellem kan være svært at rumme. For mennesker kan 

rammes så hårdt. Så ved Nicolai, som Benny Andersen siger: “En klagesang er til for at høres, 

ikke en stil, der skal rettes i.” 

Og han ved, at en klagesang rummer lange pauser af tavshed, som ikke for enhver pris skal 

brydes. Det kan tage tid for den, der ringer at finde de ord frem, der skal til for at fortælle, hvad 
det handler om. Og den tid er der. Nicolai har ikke travlt. Han er der bare. 

Nicolai har ingen store bøger, der hedder “DE RIGTIGE SVAR” eller “LØSNINGERNES A-Z”. 

Er der konkrete spørgsmål, som kræver et svar, så er han ikke bange for at melde ud.  

Men grundlæggende er Nicolai ikke fokuseret på at gøre noget. For han ved, at når mennesker 

har det svært, så har man oftest brug for en at følges med. Om end det så blot er et kort stykke 

ad vejen. 

Og nær kan man være, selvom der er mange kilometer ledning imellem. Man kan godt være 

nær på den, hvis ansigt man ikke kan se. Og samtidig ved Nicolai også, at det for mennesker 

kan være en stor frihed i IKKE at skulle sidde ansigt til ansigt med den, de blotlægger deres 

inderste for. 

Nicolai gør sig ingen illusioner om, at han kan fjerne eller behandle. Men han kan følge med og 

måske hjælpe videre på vej. 

Nicolais virke er båret af næstekærlighed. Det betyder, at han løfter røret med viljen til at 
bruge sine kolossale ører til at lytte med alt andet end ligegyldighed. 

Det er tydeligt nok, at han er i familie med Kirkens Korshær. De deler syn på mangt og meget. 
Især at ethvert menneske er det hele værd. 

Nu har jeg fortalt dig om Nicolai. 

Han træffes på tlf. 70 120 110 – hver eneste dag mellem kl. 20 og 02. 

 

(efter artikel af korshærspræst Lene Berntsen)  


