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Efteråret	  har	  givet	  anledning	  til	  at	  forundres	  og	  stille	  selvransagende	  spørgsmål	  helt	  ind	  til	  
kernen	  i	  lederskabet.	  

Hvad	  gør,	  at	  ansvarlige	  kommunale	  ledere	  fremlægger	  beslutningsforslag	  for	  poli-‐
tikerne,	  der	  åbenlyst	  er	  i	  modstrid	  med	  lovgivningen?	  

Hvad	  får	  en	  regionsformand	  til	  bevidst	  at	  trække	  på	  regionens	  administrative	  
medarbejdere	  til	  at	  udføre	  politisk	  arbejde?	  

Hvordan	  går	  det	  til,	  at	  en	  kæmpe	  bilkoncern	  kamuflerer	  brændstofforbruget	  gen-‐
nem	  specialdesignet	  software	  for	  at	  fremstå	  bedre,	  end	  de	  er?	  

Hvad	  handler	  det	  om?	  Er	  det	  bare	  udtryk	  for,	  at	  ledere	  er	  blevet	  presset	  –	  af	  økonomi	  eller	  
af	  deres	  overordnede?	  Er	  det	  alene	  udtryk	  for	  det	  overmod,	  som	  kan	  opstå	  på	  indflydelses-‐
rige	  poster?	  Er	  det	  blot	  udtryk	  for	  kreative	  fiflerier	  for	  at	  skabe	  et	  godt	  brand?	  

Pilen	  peger	  i	  hvert	  fald	  på	  ledelsen,	  og	  det	  handler	  vel	  i	  sidste	  ende	  om	  lederskab.	  Men	  er	  
det	  ikke	  sådan,	  at	  alle	  ledere	  oplever	  pres,	  alle	  ledere	  bliver	  stillet	  over	  for	  fristelsen	  til	  at	  
fordreje	  sandheden,	  og	  alle	  ledere	  oplever	  overmodets	  beruselse?	  Og	  jo	  mere	  magt,	  des	  
større	  fristelse...	  Hvordan	  undgår	  man	  som	  leder	  at	  blive	  indfanget	  af	  fristelsen?	  	  

Det	  er	  her,	  begrebet	  integritet	  bliver	  interessant.	  Integritet	  handler	  om	  sammenhængen	  
mellem	  det,	  vi	  siger,	  og	  det,	  vi	  gør.	  Om	  vi	  som	  ledere,	  er	  til	  at	  regne	  med	  –	  også	  når	  presset	  
kommer,	  også	  når	  positionen	  beruser,	  også	  når	  omdømmet	  står	  på	  spil.	  Er	  vi	  redelige	  og	  
drage	  konsekvenserne	  af	  vores	  grundsyn	  –	  også	  når	  det	  koster	  kamp	  og	  anseelse,	  og	  når	  job	  
og	  position	  i	  sidste	  ende	  står	  på	  spil?	  	  

”Den,	  der	  er	  tro	  i	  det	  små,	  er	  også	  tro	  i	  det	  store.”	  Citatet	  er	  hentet	  fra	  det	  nye	  testamente	  
fra	  en	  sammenhæng,	  hvor	  Jesus	  forholder	  sig	  til	  samtidens	  rige	  og	  positionerede	  religiøse	  
ledere.	  Kun	  hvis	  de	  består	  prøven	  og	  er	  tro	  med	  ’den	  uretfærdige	  mammon’,	  er	  de	  egnede	  
som	  bestyrere	  af	  åndelige	  værdier.	  Det	  gælder	  ikke	  kun	  på	  det	  spirituelle	  område,	  det	  gæl-‐
der	  også	  ledere	  i	  al	  almindelighed.	  Den,	  der	  er	  tro	  i	  det	  små,	  er	  nemlig	  også	  tro	  i	  det	  store	  –	  
og	  ”den,	  der	  er	  uærlig	  i	  det	  små,	  er	  også	  uærlig	  i	  det	  store.”	  

Alle	  ledere	  oplever	  –	  ofte	  tidligt	  –	  i	  deres	  lederkarriere	  at	  blive	  udsat	  for	  fristelser	  i	  forhold	  
til	  økonomiske	  dispositioner,	  omgåelse	  af	  sandheden	  og	  personlig	  anseelse.	  Det	  er	  i	  disse	  
situationer	  karakteren	  dannes,	  det	  er	  her	  integriteten	  står	  sin	  prøve,	  det	  er	  her	  grundlaget	  
for	  varetagelse	  af	  større	  positioner	  lægges.	  Det	  er	  her	  lederskabet	  grundlægges.	  

Måske	  kan	  den	  forestående	  jul	  være	  en	  anledning	  for	  os	  til	  at	  overveje	  konsekvenserne,	  
men	  også	  rigdommen	  ved	  at	  være	  tro	  i	  det	  små.	  Det	  gør	  ikke	  livet	  lettere.	  Til	  gengæld	  vil	  vi	  
kunne	  se	  os	  selv	  og	  andre	  i	  øjnene	  som	  ansvarlige	  ledere	  hele	  vejen	  gennem	  livet.	  

”Den,	  der	  er	  tro	  i	  det	  små,	  
er	  også	  tro	  i	  det	  store”	  



	  

	  

Månedens	  inspiration	  
	  

	  
	  

Inspirationen	  i	  denne	  måned	  skal	  være	  en	  opfordring	  til	  at	  gå	  ind	  og	  høre	  Händels	  Messias.	  

Händels	  Messias	  er	  et	  helt	  fantastisk	  værk,	  der	  bliver	  opført	  hvert	  år	  op	  til	  jul,	  fordi	  det	  på	  en	  
unik	  måde	  formår	  at	  formidle	  livets	  og	  kristentroens	  grundfortælling	  i	  en	  kunstnerisk	  og	  bevæ-‐
gende	  form.	  

Teksten	  er	  hele	  vejen	  igennem	  citater	  fra	  det	  gamle	  og	  det	  nye	  testamente,	  som	  både	  omhand-‐
ler	  forventningerne	  om	  Messias	  komme,	  hans	  fødsel	  i	  Betlehem,	  lidelseshistorien,	  hans	  gen-‐
komst	  og	  dødens	  overvindelse.	  

Messias	  er	  et	  oratorium,	  dvs.	  det	  fremføres	  af	  solister	  og	  kor	  med	  musikledsagelse,	  men	  uden	  
operaens	  teaterkulisser.	  

At	  lytte	  til	  og	  leve	  sig	  ind	  i	  teksterne	  og	  musikken	  i	  Händels	  Messias	  er	  som	  at	  bevæge	  sig	  ind	  i	  en	  
magisk	  verden,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  være	  til	  i	  livets	  store	  fortælling,	  og	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  
tænke	  tanker,	  der	  sætter	  livet	  ind	  i	  en	  større	  sammenhæng.	  

Måske	  kan	  det	  være	  julens	  tilbud	  i	  forhold	  til	  at	  gøre	  sig	  tanker	  om	  konsekvenserne	  af	  at	  være	  
tro	  i	  det	  små…..	  

Händels	  Messias	  opføres	  i	  mange	  kirker	  landet	  over	  og	  bl.a.:	  

• Fredag	  og	  lørdag	  d.	  11.	  og	  12.	  december	  kl.	  19.30	  i	  Holmens	  Kirke	  i	  København	  med	  Mo-‐
gens	  Dahls	  Kammerkor	  og	  	  Orchestra	  of	  the	  Age	  of	  Enlightenment	  

• Lørdag	  d.	  19.	  december	  kl.	  19.30	  i	  Sct.	  Pauls	  Kirke	  i	  Århus	  med	  Sct.	  Pauls	  Cantori	  og	  mu-‐
sikere	  fra	  Århus	  og	  Odense	  Symfoniorkestre	  

• Onsdag	  og	  torsdag	  d.	  9.	  og	  10.	  december	  kl.	  19.30	  i	  Odense	  Domkirke	  med	  Filharmonisk	  
kor	  og	  Odense	  Symfoniorkester	  

Rigtig	  god	  jul!	  

	  

	  

	  

	  
Månedens	  lederrefleksion	  udsendes	  til	  ledere	  og	  konsulenter,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  ledelse	  og	  ledelses-‐refleksioner.	  	  

Du	  skal	  være	  velkommen	  til	  at	  sende	  Månedens	  lederrefleksion	  videre	  til	  andre,	  der	  kan	  få	  glæde	  af	  den.	  Nye	  læsere	  kan	  
komme	  på	  mailing-‐listen	  ved	  at	  sende	  en	  mail	  til	  Reflex.	  Ønsker	  du	  ikke	  at	  modtage	  Månedens	  lederrefleksion,	  giver	  du	  blot	  
besked	  pr.	  mail,	  så	  vil	  du	  blive	  slettet	  af	  listen.	  

Mvh.	  Lars	  Peter	  Nielsen,	  reflex@pc.dk	  


