Beate Højlund – mindeord
Beate Højlund, Hirtshals, døde søndag 19. juni 96 år gammel. Jeg har primært kendt Beate Højlund gennem
vort fælles engagement i Menighedsfakultetet, hvor hun sad i bestyrelsen i hele 23 år, fra 1972 til 1995, og
hvor hun også senere hyppigt deltog i forskellige kurser og andre arrangementer, men også via hendes
sønner og fra sommerferier i Mandal i Norge, hvor vi var så heldige at have ferieboliger tæt på hinanden.
Beate Højlund var på en måde koblet sammen med MF-sagen allerede via sin mand, sognepræst Asger
Højlund, der inden sin død i 1971 havde været en af pionererne i bestræbelserne for at oprette et
Menighedsfakultet i Danmark. Og i 1972 blev Beate så valgt ind i bestyrelsen, og her i MF’s hektiske opstart
blev hun lidt af et anker.
MF’s opstart var nemlig ikke bare præget af harmoni. Bibelsyn, kirkesyn og meget andet blev debatteret
med engagement og lidenskab. Og stærke holdninger og stærke personligheder gjorde sig her gældende.
Men i den sammenhæng mistede Beate, som havde venner i både den højkirkelige bevægelse, Indre
Mission og Luthersk Missionsforening, aldrig besindigheden og den kærlige dømmekraft.
Beate var også et meget ordentligt menneske. Jeg husker, at hun ved et bestyrelsesmøde udtalte sig noget
kritisk om en teolog fra vores fælles bekendtskabskreds. Jeg indvendte, at det skulle hun da hellere sige til
den pågældende selv, hvortil hun svarede, at det havde hun skam gjort.
Og Beate Højlund var en både klog og vis kvinde. Jeg oplevede ikke at finde et samtaleemne, som hun ikke
havde fornuftige synspunkter på. Jeg vil især huske hende for hendes klare og kærlige blik, og så var hun
forunderlig ydmyg.
Ud over ”anker” er ”søjle”, ”fyrtårn” og ”forbillede i troen” betegnelser, som det i denne sammenhæng er
helt naturligt at finde frem.
Og Beates engagement i MF er da heller ikke gået sporløst hen. Højlund-familien har på en helt enestående
måde præget MF. Både børn, børnebørn og svigerbørn har studeret og været ansat på MF, været
medlemmer af MF’s repræsentantskab og på anden vis været engageret.
MF er ved Beate Højlunds død blevet markant fattigere.
Æret være Beate Højlunds minde!
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