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også de begivenheder i verden og i vores liv, vi ikke kan 
huske, betyder noget for nutiden. Måske er det netop de 

begivenheder, vi ikke kan huske, der præger os mest uover-
skueligt, fordi vi ikke kan forholde os til dem. Der kan være en 
stor befrielse i at komme i tanke om årsager og begivenheder, 
der prægede livet på godt eller ondt. For så kan man betragte 
dem, vende og dreje dem, forstå lidt mere af den tilværelse, 
man har fået.

Så når vi spørger, hvad Reformationen betyder i dag, er 
det en måde at komme i tanke om, hvad der skete dengang 
i begyndelsen af 1500-tallet, da Luther slog sine teser op på 
kirkedøren i Wittenberg. Dels for at vi kan se virkningen på 
vores kirke, samfund og samtid, dels for at blive lidt klogere på 
os selv. Vi kan se, hvordan begivenhederne er blevet og stadig 
bliver fortolket – forskelligt, og dog med samme udgangspunkt. 
Vi bliver stillet over for spørgsmålet: Hvad vil det sige at være 

evangelisk-luthersk kirke, hvad vil det sige at leve i et land, der 
i snart 500 år har været præget af den tankestrøm og bevægel-
se, som Reformationen blev?

For folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke. Det står 
simpelthen i Grundlovens paragraf 4. Eller rettere omvendt: 
“Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke...”. 

I disse år er der en tendens til at betragte folkekirken som en 
religiøs paraply, der bør tilpasse sig “brugerne” og tidens reli giøse 
følelser, og der skal komme folk nok i kirke, for ellers er den 
ikke folkekirke. Men ifølge Grundloven skal vi snarere tænke: 
“Hvordan er folkekirken bedst evangelisk-luthersk kirke?” For 
hvis folkekirken ikke længere er evangelisk-luthersk, så er den 
ikke folkekirke mere. Hvis folkekirken ikke længere husker på 
Reformationens betydning, lever den ikke op til sin opgave.

Dette stiftsmagasin sætter fokus på Reformationens betyd-
ning for kirken i dag. God læsning og god fornøjelse!

kirken i nutiden

Reformationen lægger vægten på  
“det almindelige præstedømme”, altså  
at ethvert døbt menneske er lige nær  
ved Gud og ikke behøver præster eller 
 paver til at formidle forholdet til Gud. 
Deri ligger kimen til en anerkendelse  
af hvert menneske som frit og myndigt  
– som igen er grundlaget for vores  
folkestyre.

◼︎
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Marianne Christiansen, biskop 

i min barndom lærte jeg, at før Reformationen sang menig-
heden overhovedet ikke i kirken. Prædikenen var på latin, 

og præsterne levede fjernt fra folket. Virkeligheden var langt 
mere nuanceret. Men det er faren i al historiefortælling: Det er 
vinderen, der fortæller historien. Når vi derfor skal se på Refor-
mationens betydning i vores samfund, kan vi i de luthersk præ-
gede lande være tilbøjelige til at pege på alt, hvad vi synes godt 
om, som en frugt af Reformationen. Det har for eksempel været 
på mode at sige: “Vi lutheranere, vi forstår at skille religion og 
politik fra hinanden – i modsætning til alle de vandaler i ver-
den, der blander religion og politik sammen”. Det ironiske er, 
at Danmark er et af de steder i verden, hvor religion og politik 
har været tættest sammenvævet. Her blev ved Reformationen 
ikke længere paven, men kongen kirkens øverste magt, og ved 
enevældens indførelse i 1660 blev den politiske og den kirkelige 
magt samlet i samme krone. Både landet og kirken var kongens 
husstand, og kongen repræsenterede Guds orden – men var dog 
samtidig og netop som konge underlagt den evangelisk-luther-
ske lære, som han skulle varetage. 

Styreform og lovgivning
Trosfriheden er et stort og vigtigt gode i vores land – og gid 
den må blive det i alle lande. Som bekendt fik vi den i Danmark 
først ved Grundlovens indførelse i 1849. Men trosfriheden 
burde være en selvfølgelig konsekvens af Reformationen. For 
Reformationen betoner, at troen ikke kan tvinges med magt. 
Der gik altså 300 år, før den erkendelse trængte igennem i 
lovgivningen herhjemme. Det giver vel et håb om, at trosfri-
hed med tiden også kan blive anerkendt i andre lande, hvor 
religion og politik er lige så tæt forbundet, som det har været i 
Danmark. Og det må i hvert fald give os opmærksomhed på, at 
trosfrihed er en skrøbelig frihed, som aldrig bliver en selvfølge-

lighed. For der vil altid være en tendens til, at det flertallet tror 
på, skal alle tro på – hvad enten det så er evangelisk-luthersk 
kristendom eller penge og vækst eller en helt anden religion.

Nu har vi haft tros- og religionsfrihed i 165 år. Og stadig 
lægger knap 80 pct. af den danske befolkning af fri vilje navn 
til den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. Alene af den 
grund er det klart, at den evangelisk-lutherske kristendom 
stadig må præge landet og samfundet i væsentlig grad, ligesom 
den historisk har været med til at forme styreform og lovgiv-
ning. En regeringsleder kom for nogle år siden til at lancere 
sloganet “Religionen ud af det offentlige rum”. At man over-
hovedet kunne komme på den idé, skyldtes nok, at vi danskere 
slet ikke kan se, hvor meget kristendommen og Reformationen 
fylder i det offentlige rum, fordi vi er så vant til det. Jeg giver 
derfor her kun nogle få bud på, hvordan Reformationen præger 
vores samfund, fordi der sikkert er tusind andre, som jeg enten 
ikke kan se, eller som der ikke er plads til – og så er det jo godt, 
at der er et par år til 2017!

Skriften alene, kriStuS alene, troen alene
Luthers første opgør i 1517 var som bekendt et opgør med af-
ladshandelen, som han anså for én stor misforståelse. Det gjor-
de han med udgangspunkt i biblen. Han brugte altså Skriften 
til at argumentere imod pavens magtmisbrug. I Luthers virke i 
årene efter 1517 udkrystalliserede der sig en række “slagord”, 
Sola(=alene)-ordene: Sola scriptura, Sola Christus, Sola fide – 
skriften alene, Kristus alene, troen alene. Dette “sola” blev så 
vigtigt, fordi det rummede et opgør med andre magter: Ingen 
kirkelig autoritet kunne stå over Skriften, ingen magt kunne stå 
over Kristus, ingen gerninger eller præstationer skulle afgøre 
forholdet til Gud – alene troen er nødvendig i forhold til Gud. 

Disse indsigter betyder umådelig meget for det enkelte 
menneske og tanken om Gud. Men hvis vi her skal se på, 
hvordan det præger vores samfund, tror jeg, at vi kan sige, at 

i hjertet  
af reformationen  
ligger ordet  
proteSt
reformationen for 500 år siden betyder umådelig meget både for det enKelte mennesKe  
og for samfundet. med reformationen blev det enKelte mennesKe frit og myndigt. det blev  
grundlaget for vores folKestyre. 

Vores senmoderne samfund er præget af krav om synlighed, også i kirken.  
Vi vil gerne kunne se og mærke troen og se, at der kommer mennesker i kirke.  
Det er ret nyt.
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Reformationen har medført et opgør med autoriteter. Ikke altid 
lige hurtigt – men i hjertet af protestantismen ligger dog ordet 
protest. På latin betyder protest egentlig at vidne om noget, at 
gå i brechen for noget. Hvis man gør det, så kan man blive nødt 
til – som også Luther – at gøre oprør mod autoriteter – om ikke 
i det ydre, i de sociale forhold, så i den indre frihed: Tanken og 
talen må være fri.

Reformationen lægger vægten på “det almindelige præste-
dømme”, altså at ethvert døbt menneske er lige nær ved Gud 
og ikke behøver præster eller paver til at formidle forholdet til 
Gud. Deri ligger kimen til en anerkendelse af hvert menneske 
som frit og myndigt – som igen er grundlaget for vores folke-
styre. Forhåbentlig. Enhver kan selv læse i Skriften og fortolke, 
enhver er befriet af Kristus alene. Og alle står lige over for Gud 
i troen. Når det forholder sig sådan, så må det også føre til en 
anerkendelse af ligeværdigheden mellem mennesker indbyrdes. 
Det er aldrig en selvfølgelighed i samfundet, hvor der er mange 
magtforhold og økonomiske forhold, der siger noget andet. Men 
så må vi blive mindet om det i kirken.

troenS uSynlighed
En anden afgørende og provokerende indsigt hos Luther er, at 
troen er usynlig. Ingen kan dømme om et andet menneskes, 
endsige sin egen tro. Kun Gud kender hjertet fuldt ud, og derfor 
skal man ikke spekulere i, om man nu tror nok eller på den 
rigtige måde eller præsterer de rigtige ting, men kun stole på 
Guds nåde, Guds kærlighed. 

Igen: Det betyder alverden for det enkelte menneske. Men 
også i samfundet bør det betyde, at vi ikke skal blive for opta-
gede af at måle og veje hinanden og vores egne præstationer. 

Den indsigt, at troen er usynlig, har betydet, at troen i så 
høj grad er en privatsag, at vi næsten ikke længere kan snakke 
om den eller har sprog til den. Det har nok også ført til, at det 
med at gå i kirke ikke anses for nødvendigt, for troen er jo 
noget indre. Det har næsten ført til et dogme om, at den sande 
troende skal være usynlig i kirken – sat på spidsen.

Vores senmoderne samfund er præget af krav om synlig-
hed, også i kirken. Vi vil gerne kunne se og mærke troen og 
se, at der kommer mennesker i kirke. Det er ret nyt. Det er 
godt, hvis det drejer sig om at dele glæden ved livet og takke 
og bønnen til Gud og få sprog til det. Men det er skidt, hvis vi 
glemmer, at troen er usynlig, ja, at det væsentligste ved at være 
menneske altid er usynligt og ikke kan måles af nogen. Det må 
reformationsfejringen minde os om. 

dannelSen 
Reformationen er på mange måder ét stort pædagogisk projekt: 
Fordi hvert menneske står lige over for Gud, skal også enhver  
– ikke kun præsten – kunne læse Bibelen, synge salmerne, 
kunne katekismen – altså troslæren. Undervisingen drejer 
sig ikke kun om forholdet til Gud, men også om dannelse til 
at være et “skikkeligt” menneske, der kan leve sammen med 
andre mennesker. 

I år fejrer folkeskolen 200 års jubilæum – også en frugt af 
Reformationens fokus på undervisning ikke mindst af børnene.  ▶
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Trosfrihed burde være en selvfølgelig 
konsekvens af  Reformationen, men 
Danmark fik først trosfrihed ved Grund
loven i 1849. Her ses den grundlovgivende 
forsamling i et maleri af Constantin Hansen.
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I den første anordning fra 1814 hedder det: »Ved Børnenes 
 Undervisning skal der i Almindelighed tages Hensyn til at dan-
ne dem til gode og retskafne Mennesker, i Overeensstemmelse 
med den evangelisk-christelige Lære; samt til at bibringe dem 
de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødvendige for at 
blive nyttige Borgere i Staten.«

Reformationen betoner, at mennesket aldrig kan blive fuld-
komment, men altid er “både synder og retfærdig”, både ondt 
og godt. Og derfor er det vigtigt at lære noget, at blive oplært i, 
hvad det gode liv er over for Gud og mennesker. 

Jeg tror, der er et stort potentiale i Reformationens 
dannelses ideal, som også anser kunsten, musikken og digt-
ningen og billedkunsten som vigtige dele af menneskelivet 
– til Guds ære og menneskets glæde og opbyggelse. Dannelse 
går ikke ud på at blive et perfekt og fejlfrit menneske. Det går 
ud på at blive et “skikkeligt” mennesker, der forsøger at leve 
i  kærlighed til Gud og sine medmennesker og gøre sit bedste 
med de evner, man har. 

nåden alene
Endnu et “sola-ord” føjer sig til rækken, nemlig “Sola gratia”, 
nåden alene. Det er den inderste kerne i Luthers gennembrud: 
Genopdagelsen af kristendommens hjerte, nåden.

Nåde er måske blevet et fremmedord, for det betyder: Den 
kærlighed, som giver, uden at få noget til gengæld. Nåde er, når 
det ikke går mig, som jeg har fortjent.

Præger det vores samfund? Er der plads til nåde, og ikke 
kun til “noget for noget”? Vi har i øjeblikket uhyre meget fokus 
på, at det skal gå mennesker efter, hvad de har fortjent – hvad 
det så end er. Men vores samfund er alligevel også i lovgivnin-
gen dybt præget af en sans for, at der skal være plads til nåde. 
En forbryder er aldrig kun det værste, han/hun har gjort, men 
altid også et menneske, der engang har været nyfødt nøgen 
som alle andre. Nåden ligger i, at hele historien skal fortælles, 
også i en retssag. Nåden ligger i, at hævn ikke er samfundets 
eneste svar på forbrydelse.

Fordi mennesket er ufuldkomment og ikke kan blive fuld-
stændig godt, kan samfundet heller ikke blive fuldstændig godt 
og bygge alene på kærlighed og nåde. Det kan kun Guds rige. 
Men vores samfund og måde at leve sammen på må alligevel 
præges af, hvad vi tror på. Og hvis vi tror på Guds nåde, så må 
det også smitte af på, hvordan vi lever sammen og behandler 
hinanden i samfundet. Og det gør det heldigvis også stadigvæk.

»Den indsigt, at troen er usynlig, 
har betydet, at troen i så høj grad 
er en privatsag, at vi næsten ikke 
længere kan snakke om den eller 
har sprog til den. Det har nok også 
ført til, at det med at gå i kirke 
ikke anses for nødvendigt, for tro
en er jo noget indre.«

◼︎
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på formandspodiet i Folketinget ligger en Bibel. Et lige 
så entydigt symbol på, at stat og kirke i Danmark er tæt 

forbundet, som at folkekirken i Grundlovens § 4 slår fast, at 
den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og som 
sådan understøttes af staten.

Men i virkeligheden er det ikke så enkelt. Formanden for 
Folketingets kirkeudvalg – kirkepolitikkens værksted – slår 
f.eks. fast, at der næppe er nogen, der ret ofte kigger i Bibelen 
lige i Folketinget.

Og forholdet mellem stat og kirke, politikere og kirke, er 
bestemt heller ikke så naturligt i 2014, som det var i 1849, da 
folkekirken blev skrevet ind i Grundloven.

Men relationen mellem kirke og samfund og kirke og stat 
er stadig særdeles tæt, mener Karen Johanne Klint. Hun mener 
bl.a., at folkekirken yder et stort bidrag til samfundets sammen-
hængskraft:

»Folkekirken og de kirkelige organisationer er med til at 
understøtte og give samfundet sammenhængskraft. Folkekirke 
handler ikke kun om kirkens indre liv. Folkekirken yder også et 
stort socialt og diakonalt arbejde. Folkekirken står for et omfat-
tende folkeoplysende arbejde i form af kirkehøjskoler, foredrag, 
arrangementer for ældre og for forældre og børn, nye initiativer 
i relation til ægteskaber i krise og hele børne- og ungdomsar-
bejdet, hvor man ikke spørger om medlemskort i døren. Kirken 
har påtaget og påtager sig en række verdslige opgaver, og den 
har et stort samfundsansvar,« mener Karen Johanne Klint.

når livet Slår krøller
Hun er i alle henseender på hjemmebane. Karen J. Klint har 
været i Folketinget siden 1998 og kom straks i Kirkeudvalget. 
Hun har været Socialdemokraternes kirkeordfører siden 2000. 
Siden sidste valg også været formand for Kirkeudvalget. Des-
uden har hun i 10 år været med i menighedsrådet i Bredballe 
ved Vejle. 

Karen Johanne Klint ser med politikerens sindsro på, at 
folkekirkens medlemstal falder:

»78-79 pct. af danskerne er medlemmer af folkekirken. Vi 
kan næsten ikke være flere. Der er i samfundet også katolikker, 
ateister, muslimer og alle mulige andre, og vi er altså kun 100 pct. 
i alt. Jeg synes, det er flot, at folkekirken ligger tæt på 80 pct.«

Hun ser heller ikke det luthersk-evangeliske præg på sam-
fundet som ved at forsvinde:

»Det kan godt være, det blegner. Men vi bruger stadig 
kirken, når livet slår krøller, og når der skal festligheder til. Og 
så længe lejlighedsbrugerne er der – så længe vi har 1500 men-
nesker igennem kirken i Bredballe juleaften – da kan jeg ikke 
påstå andet, end at folkekirken og den evangelisk-lutherske tro 
fylder i Bredballe.«

Hvor tætheden til troen kan blegne, mener hun, er i hver-

dagens travlhed, hvor det kan være svært at få taget sig tid. 
»Døgnet har kun 24 timer. Men hvis vi er bange for, at 

evangeliet kommer til at fylde mindre, så må kirken finde ud af 
at være til stede på en måde, som passer til moderne familier. 
Det kan godt være, vilkårene har ændret sig, så vi ikke beder 
aftenbøn med vores børn, men i stedet sætter en iPad i gang 

kirken og 
SammenhængSkraften
folKeKirKen betyder mere for samfundet, end vi er oPmærKsomme På i det daglige.  
fra sin udKigsPost i folKetingets KirKeudvalg Konstaterer Karen Johanne Klint (s),  
at folKeKirKen iKKe Kun forholder sig til indre liv – den sPiller også en vigtig rolle  
for samfundets værdier og sammenhængsKraft. 

»Vi bruger stadig kirken, når livet slår 
krøller, og når der skal festligheder til. 
Og så længe  lejlighedsbrugerne er der 
– så længe vi har 1500 mennesker igen
nem kirken i Bredballe juleaften – da kan 
jeg ikke påstå andet, end at folkekirken 
og den evangelisklutherske tro fylder i 
Bredballe.«

 ▶
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med en godnathistorie. Da må vi sørge for, at det er lige så let 
at finde bibelhistorien på børnesprog på iPad som at finde Star 
Wars og Ninja Turtles. Mange kan ikke helt købe den fulde 
“gamle pakke” f.eks. med at Gud skabte Verden på syv dage. 
Men jeg tror bestemt, at mange, også moderne familier, gerne 
vil have en “ny pakke” og have evangeliet ind i deres liv – i 
hvert fald de værdier, der er i evangeliet, og dets tilgang til lige-
værdighed og den “tagen vare på hinanden”, som ligger i Jesu 
liv og levned og i Det Nye Testamente,« siger Karen Johanne 
Klint. 

ny dialog om konfirmationen
En af de seneste brudflader mellem politik og kirke har været 
den nye skolelovgivning, som mange steder har til følge, 
at  konfirmandundervisningen er flyttet uden for de tidlige 
morgen timer. Karen Johanne Klint siger:

»Det er rigtigt, at intimiteten mellem skole er kirke er 
blevet mindre, men spørgsmålet er, om den ikke kan opdyrkes 
til en ny kontekst. Førhen har man i mange sogne haft så høj 
en konfirmationsprocent, at det har været fint, at konfirma-
tionsundervisningen lå om morgenen, hvor det også passede 
præsten bedst, fordi der f.eks. ikke er begravelse om morgenen. 
Men samfundet har forandret sig. Det er få steder, hvor hele 
klassen går til konfirmationsforberedelse samtidig. Det betyder, 
at der kommer huller i børnenes skoledag, og hvad gør man så 
med dem, der ikke skal til konfirmationsforberedelse? Jeg tror, 
vi kommer til at se nye løsninger, herunder ny dialog mellem 
skolebestyrelser og menighedsråd – og det er kun positivt. I 
København har man mange erfaringer med at omlægge konfir-
mandforberedelsen, fordi man dér har været nødt til at samle 
konfirmander på tværs af sogne og skoler, simpelthen for at få 
et hold. Men biskoppen i København fortæller, at det faktisk 
har givet mere forældresamarbejde, fordi man herunder er 
begyndt at undervise i weekender. Så melder forældrene sig til 
at stå for morgenmad og frokost, og så bliver de måske og lytter 
med. På den måde får de genopfrisket deres dåbsoplæring, og 
der kommer ny samtale og fællesskab mellem børn og foræl-
dre om tro og konfirmation. Når kirken står over for den slags 
udviklingstrin, skal den tænke på, hvordan den får en positiv 
sidegevinst ud af forandringen. Og det ville da være en enorm 
sidegevinst, hvis vi kunne aktivere konfirmandernes forældre 
til mere kirkeliv.« 

religionSmøde
Karen Johanne Klint hæfter sig også ved religionsmødet som en 
af de flader, hvor folkekirken løser en stor opgave for samfun-
det. Hun siger:

»Jeg hører til dem, der roser folkekirken for at være tole-
rant og for at bygge bro i stedet for at grave grøfter. Folkekirken 
går i den sammenhæng langt foran andre. Det er i høj grad 
vores biskopper og domprovster, der har etableret religions-
møder og samtaler med den fælles dagsorden, at der skal være 
plads til alle, og at vi respekterer grundlovens religionsfrihed. 
Og nogle skal jo tale med hinanden, ellers mister vi sammen-

hængskraften. I dialogen bøjer vi os mod hinanden uden at 
miste særkende.«

økonomien
Den helt store udfordring er økonomien, mener Karen Johanne 
Klint – og i den sammenhæng bliver både medlemstallet og 
dåbstallet, dvs. tilgangen til folkekirken, vigtig. Økonomien har 
politikerne taget livtag med i de seneste par år:

»Får vi formaliseret og tydeliggjort folkekirkens nuværen-
de praksis, får vi en mere formel og gennemsigtig struktur, 
og vi får mere transparens ind i folkekirkens lovgivning. Men 
jeg kunne også have ønsket mig, at vi ville gå fra løntilskud til 
bloktilskud. Jeg tror, det bedste værn, vi som politikere kunne 
give folkekirken, var at komme med et moderne regelsæt, som 
moderne mennesker ikke vil tage afstand fra. Jeg kan godt 
lide paragraf 4 i Grundloven, men der står også i Grundloven, 
at man ikke kan tvinges til at bidrage til andres forkyndelse, 
og det gør vi med den kirkeordning, vi har i dag, hvor staten 
bidrager til folkekirken med store lønsummer. Det havde jeg 
gerne set et opgør med. Så kunne staten bidrage til vedligehold 
af nogle af de ting, vi er fælles om – kulturen, klenodierne, 
gravpladserne.«

I Folketinget bliver der færre og færre medlemmer af folke-
kirken, konstaterer Karen Johanne Klint:

»Så det er fuldstændig naivt at tro, at Folketinget er bedst 
til at passe på folkekirken. Sådan var det i gamle dage – sådan 
er det ikke i fremtiden. De næste generationer taler om direkte 
adskillelse af stat og kirke – at kirken skal ud af Grundloven. 
Hvis det sker, går folkekirken fra at være en folkekirke til 
at være en privat kirke af en vis størrelse, men stadig med 
forpligtelser over for hele samfundet. Så længe vi er tæt på 80 
pct., der betaler en vis procentdel af vores indkomst i kirkeskat, 
så leverer vi penge ind til, at folkekirken kan løfte de fælles 
opgaver. Den dag, vi kun er 60 pct., hvordan ser økonomien så 
ud, især hvis vi også skal vedligeholde 1200 middelalderkirker 
og ikke må brække en eneste af dem ned? Vi har en grumset 
ordning i dag. Den burde gøres meget mere ren.« ◼︎
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Esben Lunde Larsen, teolog og MF for Venstre,
deltog som oplægsholder i reformationsseminaret  
i Haderslev Stift i oktober

Skelnen mellem politik og religion

reformationens mest markante bidrag i nutidens Danmark 
er en klar skelnen mellem politik og religion, som vi finder 

den i Luthers toregimente-lære samt en dansk folkekirke, hvor 
mere end 80 pct. af den danske befolkning er medlemmer.

Kirken er synlig med fysiske bygninger i landskabet, med 
søndagens højmesse, minikonfirmander, kirkelige arrangemen-
ter, begravelser og meget mere. Kirkens social-diakonale rolle 
kunne sagtens være større, så evangeliet i højere grad end i dag 
kædes sammen med det ansvar, som vi alle må have for vores 
næste. 

Kirkens stemme i den danske samfundsdebat skal være en 
forkyndende stemme, der lader evangeliet møde den enkelte 
dansker, så denne kan tage stilling til kristelige, etiske og sam-
fundsmæssige forhold. Kirken mister imidlertid sin legitimitet, 
hvis den blander sig i politiske forhold med en politisk stemme. 
Det er desværre, hvad der finder sted i disse år, når præster og 
biskopper i stigende grad ikke kan nøjes med at fordybe sig i 
det kald og den tjeneste, som de er blevet betroet i kirken, men 
har brug for at markere sig selv i offentligheden i ly af præste-
kjole og bispekåbe. Præsten er forkynder og skal fordybe sig i 
den lutherske teologi. Ikke alt muligt andet.

Kim Bjerringgaard,  
lærer og guide for VisitHaderslev, Haderslev 

reformationen var en revolution

reformationens betydning kan slet ikke overvurderes. 
Reformationen skabte det moderne danske samfund. Den 

styrkede kongemagten og dermed den danske centralmagt, 
den overførte ansvaret for de fattiges velfærd til staten og var 
dermed velfærdsstatens fødselshjælper. Men vigtigst af alt førte 
den til øget frihed. Der er en direkte vej fra Reformationen til 
Grundloven og demokratiet.

Deraf følger alt andet. Reformationen var forudsætningen 
for vores uddannelsessystem, for vore humanistiske værdier, 
for det danske sprog, som vi kender det i dag, og for den danske 
nationalstat.

Kirken tabte magt og indflydelse, men det enkelte men-
neske fik frihed, og troen vandt, i og med at den nu blev fri og 
ikke påbudt – sådan da. Kirken betød også noget efter Refor-
mationen og havde indflydelse, men var nu blevet en del af 
statsapparatet. Det enkelte menneske blev mere og mere frit, 
hvilket førte til en stigende sekularisering. Det gør sig stadig 
gældende i dag. Kirken spiller ikke en særlig fremtrædende og 
synlig rolle for den enkelte dansker – og dog. At kun få kommer 
til de almindelige gudstjenester betyder ikke nødvendigvis, at 
folk ikke vil kirken. Kirken er synlig for dem, der vil den, og 
kirken kommer med en fantastisk mængde af gode tilbud til 
ung som gammel.

◼︎

◼︎

1. hvordan mener du,  
reformationen har Sat Sig meSt 
markante Spor i Samfundet?
2. er kirken Synlig i dag på 
den måde, den Skal være?
3. Skal kirken have en Stemme 
i SamfundetS debat? 

enquete:
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Kim Eriksen, domprovst

der er en arv efter Luther, som vi har lettere ved at over-
tage ukritisk, end for eksempel den tyske kirke har, for 

hvem et manglende modsvar fra kirkelig side til nazismen er 
en stadig påmindelse om, hvor galt det kan gå, når politikken 
overlades til politikerne, og evangeliet intet har med noget som 
helst at gøre. Folkene bag bekendelseskirken var undtagelsen, 
ligesom modstandsfolkene i Danmark var, selv om vi er ved at 
skrive historien om i en kollektiv erindringsforskydning om, at 
modstand var noget, alle gjorde. 

Men det er med at holde tungen lige i munden, når Luther 
taler om de to regimenter – det åndelige og det verdslige – der 
adskiller sig derved, at i det ene regimente hersker alene Gud. 
Og hvad mennesket angår, har det ene ikke noget at lade den 
anden høre. Enhver står direkte over for Gud med sin tro. I ånde-
lige spørgsmål skal der herske frihed, og ingen samvittighed 
må knægtes med noget sværd. Men når syndige mennesker skal 
leve sammen, går det sjældent godt, hvis der ikke opstilles love 
og regler, som det er den verdslige fyrstes opgave at håndhæve. 

I dag er fyrsten skiftet ud med politikere i folketing og by-
råd og med dommere og politi, og hvad der ellers har myndig-
hed. En myndighed de alle har fået betroet af Gud, selv om de 
færreste bryder sig om at tænke på det. For også det verdslige 
regimente er i sidste instans Guds, og en fyrste skal dagligt 
minde sig selv om, at intet er vigtigere end at beskytte den 
faderløse og enken og den fremmede. For slet ikke at tale om 
Jesu ord om, at “hvad I har gjort mod en af mine mindste små, 
har I gjort imod mig.”

Med et citat af Luther:
“Hvor der er ufred, strid og krig, er det daglige brød allerede væk 
eller i det mindste svært at få fat på. Derfor skulle man i enhver 
retskaffen fyrstes skjold hellere sætte et brød end en løve eller 
en rudekrans, eller man kunne præge et brød på mønterne, for 
således at erindre både fyrster og undersåtter om, at det er ved 
deres embede, vi har beskyttelse og fred, og at vi uden deres værn, 
hverken kan spise eller beholde det gode brød.”

var det det, vi gjorde?
Hvilket så rejser et nærliggende spørgsmål, som Luther har svar 
på. Her både spørgsmål og svar:

“Hvad så hvis fyrsten har uret, har hans folk så også pligt 
til at adlyde ham? Nej! For ingen bør handle mod retfærdig-
heden, men man skal adlyde Gud, der ønsker retfærdighed, 
mere end mennesker.”

Kloge folk har tolket det på den måde, at når det gælder det 
åndelige og det verdslige regimente skal man – fordi de begge 
er af Gud – sammentænke uden at sammenblande og skelne 
uden at adskille. 

det Skulle vi viSt 
ikke have Sagt?
blandede KirKen sig i noget, den iKKe sKulle blande sig i, da KirKefolK i haderslev sKrev et 
åbent brev til byrådet med støtte til det muslimsKe trossamfund i haderslev, der gerne ville 
have en minaret og en KuPPel På den loKale mosKé? læs med her om den svære balanceKunst  
at holde PolitiK for sig og tro for sig. 

»I dag er fyrsten skiftet ud med politikere 
i folketing og byråd og med dommere og 
politi, og hvad der ellers har myndighed. 
En myndighed de alle har fået betroet af 
Gud, selv om de færreste bryder sig om at 
tænke på det.«  ▶
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Og man kan med rette spørge, om det var det, vi gjorde, 
da en gruppe af kirkefolk i foråret 2014 gik sammen og skrev 
et åbent brev til kommunalbestyrelsen, der var i færd med 
at behandle en ansøgning fra det muslimske trossamfund i 
Haderslev om at måtte bygge den allerede eksisterende moské 
om med minaret og kuppel. I sig selv en tiltrængt forskønnelse 
af en lidet smuk bygning. 

Vi gjorde det med udgangspunkt i sorg og vrede over den 
forfølgelse, de kristne er udsat for i mange mellemøstlige lande. 

Og vi gjorde det med afsæt i en glæde over, at kristne og 
muslimer kan leve fredeligt side om side i vores lokale sam-
menhæng, samtidig med at vi fra begge sider er i mission. Og i 

dialog med hinanden kan stille os op over for børn i skolen med 
projektet “min tro din tro” og vise hinanden respekt. 

ærlig Snak eller dårlig teologi?
Dybest set handlede det om, at religionsfrihed er et ord, der 
forpligter. Et synspunkt andre straks nuancerer med det 
forbehold, at religionsfrihed ikke er det samme som religions-
lighed, og at det vi skrev, var naivt og tåbeligt set i lyset af den 
værdikamp, der står om de kristne værdier, og som det danske 
samfund er rundet af. 

Nu løb debatten ud i sandet i den konkrete sammenhæng, 
fordi de kommunale politikere opdagede, at sagen aldrig skulle 
være behandlet politisk, da der alene var tale om en bygge-
teknisk sag. Men jeg indrømmer, at vi provokerede ved at gå 
sammen og ikke mindst ved at kalde os aktive i den danske 
folkekirke. Og jeg vil gerne udfordres på, om det var ærlig snak 
og ord på rette sted – eller bare dårlig teologi. 

For det kan man vel godt tillade sig at kaldet det, at Luther 
som chefideolog for de nye stærke tyske nationale fyrste-konger 
under bondeoprøret blandede alting sammen og udtalte sine 
måske mest frygtede ord: 

“Så mærkelige tider er det nu, at en fyrste bedre kan gøre 
sig fortjent til himmelen ved hjælp af blodsudgydelse end andre 
ved hjælp af bønner.”

I den mere kuriøse afdeling kan man henregne, at den 
danske reformationskonge, Christian III, spurgte de lutherske 

Mohammad Chehade, formand for Islamisk Center 
Haderslev, som har haft papir på bygningen i godt et 
år. Islamisk Center Haderslev vil gerne udvide med  
en minaret og kuppel. Det støttede 26 kirkefolk, og 
det udløste intens debat. 



             13Haderslev Stift

4 HADERSLEV-VOJENS-GRAM HAD TORSDAG 6. FEBRUAR 2014 JYDSKEVESTKYSTEN

ARNUM: Kultur og fritids-
centret i Arnum får endnu et
politisk skulderklap.

Byrådets kultur- og fri-
tidsudvalg har sagt ja til at
forlænge den såkaldte part-
nerskabsaftale mellem
kommunen og folkene bag
centret. Det sikrer aktivite-
terne i den tidligere folke-
skole støtte fra staten.

Foreninger og borgere har
fået tilskud fra Fødevaremi-
nisteriet, der administrerer
sine egne LAG-midler, og
ministeriet fordrer, at der
ligger aftaler mellem mod-
tagerne og kommunen på
mindst fem år.

Café og biograf
Den oprindelige aftale blev
indgået i slutningen af 2012
og varede fra 1. januar 2013
til december 2015. Nu står
Arnum Kultur og Fritidscen-
ter til en aftale, der går til
udgangen af 2018.

Baggrunden for ønsket i
Arnum er, at kultur og fri-
tidscentret vil udvide akti-
viteterne med motionscen-

ter, it-rum, billardstue, café-
miljø og foredrags- og bio-

grafsal.
Det har ikke været muligt

at få en kommentar fra Sø-
ren Jessen fra Arnum Kultur

og fritidscenter. Formanden
for kulturudvalget er til-

freds med, at kommunen
kan sikre aktiviteterne:

– Nu har de fået større sik-
kerhed. Og det er jo fanta-
stisk, at når vi med den ene
hånd nedlægger en skole, så
samtidig kan skabe nyt liv
på stedet, siger Allan Emi-
liussen.

Sagen er ikke helt afslut-
tet. Det er byrådet, der en-
delig skal godkende part-
nerskabsaftalen den 25. fe-
bruar.

Kulturcenter i landsby får
nyt politisk skulderklap
Mere liv: Kultur- og fritidscenter i Arnum er sikret støtte fra staten, efter at Haderslev Kommune har forlænget en aftale.

Arnum Skole lukkede for snart fire år siden. Efterfølgende har borgerne skabt rammer for nyt liv på stedet.
Arkivfoto: H.C. Gabelgaard

FA K TA

Centret

■ Arnum Skole lukkede i au-
gust 2011.
I vinteren samme år holdt for-
eninger, grupper og nævn
møde om fremtiden.
Herefter blev der nedsat en
bestyrelse på tre mand, der
skulle stå for samarbejdet
med Haderslev Kommune om
kultur og fritidscentret.

Af Michael Mogensen
Tlf. 7211 4309, mmo@jv.dk

D
et borgerlige flertal i byrå-
dets udvalg for plan og
miljø er imod, at Islamisk
Forening for en udgift på
cirka 800.000 kroner på
Niels Bohrs Vej i Haders-

lev får lov til at opføre en minaret og
kuppel. Et byggeprojekt, som den
konservative byrådskandidat Mikael
Brorson på et valgmøde i november
foran 2000 unge i Haderslev Idræts-
center affejede som en »opblæst byg-
gesag«. Men både dengang og nu er
det en kendsgerning, at ansøgningen
om at indrette en moské er meget
mere end en byggesag, opblæst eller
ej. 

Der er ansøgt om en minaret på 19
meters højde, men der må ikke byg-
ges højere end 12 meter i området. 

Kommunen kan enten give en dis-
pensation eller foreslå en minaret på
højest 12 meter. Det borgerlige flertal
slår i sit eget politiske grundlag for
denne byrådsperiode under afsnittet
»Plan og miljø« fast: »Ingen borgere
eller virksomheder skal rende pan-
den mod muren, men mødes med al-
ternativer.« Alligevel udtalte udvalgs-

formand Benny Bonde fra Liberal Alli-
ance i onsdagsavisen: »Jeg mener så-
dan set ikke, at der skal gives et alter-
nativ i denne sag (...) Men alternativet
var mere forstået, hvis der er en virk-
somhed, der kommer til byen, så må
vi finde ud af det på en anden måde«.
Dermed lægger han op til et klokke-
klart løftebrud i forhold til sin egen
flertalsgruppes politiske grundlag.
Når alle borgere skal mødes med et
alternativ, må det jo gælde alle borge-
re. 

Denne byggeansøgning blev for-
mentlig allerede afgjort lige efter val-
get. Med Dansk Folkepartis fordob-
ling til fire pladser i byrådet har par-
tiet øjensynligt fået trumfet et utve-
tydigt nej til minaret og kuppel igen-
nem. 

At muslimerne ikke skal mødes
med et alternativ trods flertallets løf-
te om det modsatte er forskelsbe-
handling i sig selv. Et afslag til Isla-
misk Forening vil også være en religi-
øs forskelsbehandling, der flugter
godt med et antimuslimsk tankesæt.
Er det, hvad flertallet af byrådsmed-
lemmerne ønsker?

Det borgerlige flertal har lovet, at alle borgere skal mødes med alternativer.
Men løftet skal åbenbart ikke gælde alle borgere, viser moskésagen.

J V KO M M E N TA R

,,
Denne 
byggeansøgning
blev formentlig
allerede afgjort
lige efter valget

AF LOKALREDAKTØR MADS SANDEMANN

Moské-nej er et klart løftebrud

HADERSLEV: En sort kat med
hvide aftegninger blev fun-
det onsdag omkring klok-
ken 11.45 i den nordlige en-
de af gågaden. Katten gik og
rodede i skraldespandene
efter mad. Den var meget
tam, så Majbrit Hansen tog
den med hjem, mens en an-
den borger gik ud for at lede
efter en efterlysningspla-
kat. Den har tidligere hængt
på hjørnet af Storegade og
Vestergade. Her efterlyste
en ejer en lignende kat. 

Men plakaten var væk
onsdag, så katten blev ind-
leveret på Hejsager Dyreho-
spital på Jomfrustien.

Her kan den kun være til
torsdag. Så kommer den i
pleje på Haderslev Stifts
Bogtrykkeri på Gravene. 

Tam sort
kat fundet
Af Larz Grabau
Tlf. 7211 4308, lgr@jv.dk

Katten har en karakteristisk
sort plet på snuden.

teologer i Wittenberg til råds om det tilladelige i at tage renter 
for udlån. Alle tog det meget alvorligt at gå til skriften, når nu 
de bibelske skrifter faktisk forholdt sig til det spørgsmål: Var 
renter at betragte som åger? 

Luther – der vel at mærke også selv tit var i forlegenhed for 
penge – mente, at renter skulle forbydes. Medens Luthers højre 
hånd, Philipp Melanchthon, i dialog med den danske konge 
nåede frem til, at kun en rentesats over 5-6 pct. var at betragte 
som åger i bibelsk forstand. Jeg overrasker næppe nogen ved 
at oplyse, at Christian III i dette spørgsmål støttede sig til den 
rådgivning, han fik af sidstnævnte. 

politikerneS bord?
På sin vis forstår jeg godt, at nogen kan frygte, at et kirkeråd 
ville falde for fristelsen til at komme med udtalelser om noget, 
som andre måtte anse for rent politiske spørgsmål. Og jeg er 
enig i, at en politiserende folkekirke ikke vil være en kirke, som 
et bredt flertal af den danske befolkning vil føle sig hjemme i. 

På den anden side forstår jeg ikke den skarpe opdeling af 
kristendom og politik og frygten for meningstilkendegivelser. 
Jeg konstaterer blot, at det helt aktuelt gør det behageligt nemt 
for politikerne at trække på skulderen over, at vilkårene for 
konfirmandundervisningen er blevet så markant forringet i 
kølvandet på den nyeste skolereform. For det er da heller ikke 
deres bord – eller er det?

Domprovst Kim Eriksen for står ikke helt 
frygten for menings tilkendegivelser og den 

skarpe opdeling af kristendom og politik. 
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HADERSLEV: Biskoppen
over Haderslev Stift, Mari-
anne Christiansen, er på af-
veje, når hun udtaler sig i sa-
gen om en moské i Haders-
lev. Det mener Dansk Folke-
partis byrådsmedlem og
folketingskandidat Peter
Kofod Poulsen, der i et de-
batindlæg i dag udvider
fronten i diskussionen om
moskeen:

– Hvis biskoppen vil være
politiker, må hun melde sig
ind i et politisk parti, mener
Peter Kofod Poulsen.

Bruger kirken
Han kritiserer også de 26
underskrivere af et brev til
Haderslev Byråd, heriblandt
biskoppen, for at skubbe
folkekirken foran sig i en
politisk sag. I brevet slår de
26 til lyd for, at lokale musli-
mer må bygge moskeen.

– Når 26 går sammen om
at skrive under, så fremstår
det som en institutionel
henvendelse på folkekir-
kens vegne. At de ikke an-
vender deres titler, køber
jeg overhovedet ikke, siger
Peter Kofod Poulsen.

– Så hvis der var kommet
26 forskellige læserbreve fra
hver underskriver, havde du
ikke haft indvendinger?

– Nok på en anden måde.
Jeg ville nok undre mig.

Byrådsmedlemmet afvi-
ser, at han anfægter de 26
underskriveres og Marianne
Christiansens ytringsfri-
hed, men han fastholder, at

sidstnævnte har en særlig
forpligtelse til at balancere,
fordi hun skal sikre bredden
i folkekirken.

Biskoppen afviser DF’s
kritik:

– Jeg udtaler mig som bor-
ger og som kristen. Reli-
gionsfriheden er helt grund-

læggende, og den er ikke
uvæsentlig. Vi lever faktisk
af den, og det skal man ikke
være politiker for at gøre. I
øvrigt har jeg som biskop
pligt til at udtale mig om re-
ligiøse og etiske spørgsmål,
siger Marianne Christian-
sen.

Dansk Folkeparti:
Biskop er på afveje
Moske: Dansk Folkeparti mener, at det er politisering, når kirkerepræsentanter siger god for en moské. 
Men det er en følge af religionsfriheden, siger biskop Marianne Christiansen, der selv står for skud.

Mosképlanerne har sat sindene i kog. En gruppe kirkefolks bidrag til debatten kritiseres af Dansk Folkeparti.

Af Michael Mogensen
Tlf. 7211 4309, mmo@jv.dk

FA K TA

Sagen kort

■ Marianne Christiansen havde den 8. februar et læserbrev i
JydskeVestkysten om en gruppe muslimers ønske om en mo-
ské med minaret og kuppel.
I brevet underskrev hun sig som biskop.

En gruppe muslimers øn-
ske om en moske i et in-
dustrikvarter og en række
kirkefolks opbakning til
projektet har pustet gang
i debatten på www.jv.dk:

Kurt D. L. Petersen: 

Jeg synes, at det er trist,
når vi i kirken skal blande
os i politik, for det er jo
det, vi gør, når vi blander
os i, hvorledes lokalplaner-
ne i et industriområde skal
forvaltes. 

Carl Skøtt:

For området er der ingen
lokalplan, så politikerne
behøver kun at indskrive,
at området også må bruges
til offentlige formål. Det er
en simpel ting, og det er,
hvad der sædvanligvis gø-
res, når nogle borgere i
kommunen tager initiativ
til noget nyt.

Mogens Rerup:

Der er adskillige i folkekir-
ken, som jeg på det person-
lige plan værdsætter –
blandt andet biskoppen i
Aarhus og nu åbenbart og-
så hende, vi har her, fordi
de er frihedselskende.

Freddy Nielsen:

Jeg synes helt ærligt, folke-
kirken eller menighedsrå-
dene skulle trække snuden
til sig og lade være med at
blande sig i politik. Hvad
pokker bilder de sig ind og
gå ind og agere talerør for
folkekirkens medlemmer?

Carl Skøtt

Underskriverne udtaler sig
ikke på kirkens vegne, men
på egne vegne. De gør blot
opmærksom på, at deres
ståsted er den danske fol-
kekirke.

Ulla og Martin Nissen:

Ikke alle kristne i Haderslev
er enige i, at der skal være
moske, kuppel og minaret i
Haderslev.
Selvfølgelig skal vi respek-
tere trosfrihed og forsam-
lingsfrihed i Danmark, men
vi skal også respektere, at
det står i den danske
grundlov, at staten skal un-
derstøtte den evangelisk-
lutherske kirke.

JV-DEBAT PÅ 
FACEBOOK

facebook.com/
jvdknyheder

Bliv ven med jv.dk på Face-
book og deltag i denne og
andre debatter. 

Du kan naturligvis stadig
skrive eller maile til os.

Knastørt brænde
på lager 
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ELEKTRIKER
Vi har meget travlt og søger derfor elektriker indenfor service 
og entrepriser i Aabenraa og Christiansfeld.

Vi tilbyder:
Et spændende og udviklende job i en dynamisk virksomhed 
med et godt arbejdsklima, hvor du vil indgå i et team af  
dygtige og engagerede medarbejdere.

Kvalifikationer:
  Du er uddannet elektriker
  Du kan arbejde selvstændigt og er 
  ansvarsbevidst og flexibel
  Du er energisk, glad og samvittighedsfuld
  Du kan lide succes og have en travl hverdag

AG Electric A/S har afdelinger i Christiansfeld og Aabenraa.

Tiltrædelse: 
Snarest, men vi venter gerne på den rette.

Send din ansøgning til:
AG Electric A/S · Kathale 18 · 6200 Aabenraa
Att.: Jon Einarsson · Mail: jpe@ag-electric.dk · Mrk: Elektriker

AG Electric A/S 

DEBAT

Jeg holder meget af folke-
kirken og den fornuftige
måde, hvorpå man kan op-
retholde en grundlovssik-
ret folkekirke i Danmark
på. Arbejdsdelingen bør
være relativt klar: Folkekir-
ken forkynder evangeliet –
og Folketinget lovgiver og
udstikker retningslinjerne.

Med brevet til byrådet,
der er skrevet af en række
fremtrædende kirkefolk
med biskoppen i spidsen,
skubber kirkefolkene folke-

kirken foran sig ind i en ak-
tuel politisk debat. Nuvel,
når min egen biskop vil be-
lære mig om, hvad jeg bør
mene om en aktuel sag, der
skal behandles af byrådet,
så er biskoppen på afveje. 

Hvis biskoppen vil være
politiker, må biskoppen
melde sig ind i et politisk
parti, men hun bør ikke le-
ge politiker med præstekjo-
len på. En afgørende pointe
i folkekirken er, at det skal
være en bred kirke med
plads til mange og gerne al-
le. Når 26 kirkefolk går i
samlet front ind i en poli-
tisk debat, så kan man ikke
påberåbe sig at være tilfæl-
dige privatister. Så skubber
man i stedet folkekirken
foran sig. For så bliver det
udtryk for en institutionali-

seret holdning snarere end
en privat sag. Folkekirken
er folkets kirke, og skal
derfor naturligvis være en
bred kirke. Når kirkefolke-
ne melder sig ind i en de-
bat, så skyller man den
selvsamme rummelighed
ud med badevandet.

Så kære biskop og kirke-
folk: Pas på folkekirken.
Den er unik, bør være for-
domsfri og uden politiske
undertoner. Lad os passe
på vores historiske og helt
fantastiske folkekirke. 

Biskoppen er på afveje
Peter Kofod Poulsen, 
by- og regionsrådsmedlem 
og folketingskandidat (DF),
Storegade 77A, Haderslev,
skriver blandt andet:

FOLKEKIRKEN

Billetter: WWW.TEATRETMOELLEN.DK
eller tlf. 74 52 66 79, hverdage 10-15

Sort på Hvidt 
Teater Rio Rose 
12/3 kl. 20.00

 
Ung blond pige 
Teatret st. tv. 
19/3 kl. 20.00

 

Ta' færgen til Sylt
Med Syltfærgen sejler du billigt og komfortabelt.

375,- Dkr.

KAMPAGNE
fra 02.01. til 16.03.2014

Returbillet med bil 
indtil 6 m, inkl. personer

www.syltfaehre.dk

Pladsbestilling og oplysninger:
www.syltfaehre.dk

Telefon: 73755303

Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG · Kilebryggen · DK-6792 Rømø D
er
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4 HADERSLEV

JydskeVestkysten

HADERSLEV: Biskop Marian-
ne Christiansen fortryder
ikke, at hun har blandet sig i
debatten om det muslimske
trosamfunds ønsker om en
moské i Haderslev.

– Jeg har fået mange reak-
tioner, og de viser at samta-
len om religionsfrihed, er vi
slet ikke færdige med. Det
har givet mange interessan-
te samtaler . . .

– Hvordan interessante?
– Mange føler sig utrygge

ved islam, fordi kendskabet
med al respekt kommer
gennem medierne, og den
frygt bliver synlig, når islam
bliver synlig gennem en mo-
ské. Men jeg har da også
mødt dem, der har været let-
tede og glade over, at det og-
så er et folkekirkeligt anlig-
gende at tage del i mødet
med islam på lokalt plan.

I Jesu fodspor
– En del har i læserbreve
spurgt, hvorfor det er Jeres
opgave som kirkefolk at ba-
ne vejen for en moské. Hvad
er dit svar til dem?

– Dels at det er en del af
vores opgave som kristne at
følge i Jesu fodspor. Det er
vores opgave at forkynde
evangeliet, og det siger
blandt andet, at du skal
handle over for andre, som
du ønsker, at de behandler
dig. Dels at tro lever i frihed.
Det er vores kristenpligt at

reagere, hvis den frihed an-
fægtes, og der var tegn på, at
det var fordi, at det var et
muslimsk samfund - så
skulle de ikke have lov. 

– Nogle mener, at I 26 poli-
tiserede sagen, som politi-
kerne gerne ville reducere til
en byggesag?

–Og det synes jeg er virke-

lig morsomt. Politikerne har
magten og træffer beslut-
ningerne. Det er de valgt til,
men hvis ikke borgerne må
give deres mening til kende,
så ved jeg ikke, hvordan po-
litikerne skal kunne træffe
beslutninger. Så er det ikke
noget særlig stærkt demo-
krati.

Biskop står på mål for
moské-henvendelse
Fortryder intet: Marianne Christiansen har fået blandede reaktioner, fordi hun bakker op om en moské.

Af Michael Mogensen
Tlf. 7211 4309, mmo@jv.dk

FA K TA

Brevet

■ 26 mennesker sendte den 13. februar et åbent brev til Ha-
derslev Byråd.
■ De 26 er præster, ansatte i folkekirken og medlemmer af me-
nighedsråd. De opfordrede byrådet til at være imødekommende
over det muslimske trossamfund.

Marianne Christiansen har fået mange henvendelser efter brevet fra 26 kirkefolk, og det har givet mange samtaler ikke
mindst om religionsfriheden i Danmark. En samtale der langt fra er slut, konkluderer hun oven på reaktionerne.

HADERSLEV: »Det er be-
skæmmende at opleve, at
stærke politiske kræfter i
Haderslev modarbejder det
muslimske trossamfunds
ønsker om at opføre en mo-
ské i den udformning, det
ønsker«.

Sådan lød konklusionen i
et brev sendt den 13. febru-
ar fra 26 mennesker fra det
lokale kirkelige liv til Ha-
derslev Byråd, der skulle be-
handle en ansøgning fra
samme trossamfund.

Det gav genlyd, for selv
om de 26 underskrev sig
alene med navn, kunne lo-
kalkendte hurtigt spotte
præster som domprovst
Kim Eriksen, og sognepræ-
sterne Henning Wehner og
Kirsten Münster blandt un-
derskriverne. Og ikke
mindst biskoppen over Ha-
derslev Stift Marianne Chri-
stiansens underskrift vakte
opsigt. Blandt andet hos
Dansk Folkepartis byråds-
medlem og folketingskan-
didat Peter Kofod Poulsen,
der i et læserbrev angreb bi-
skoppen for at gøre folkekir-
ken mindre rummelig og
mente, at biskoppen og de
25 andre kirkefolk trak kir-
ken ind i politik.

Marianne Christiansen
svarede, at det for hende
handlede om trosfrihed,
fordi den er en forudsæt-
ning for, at kristendommen
kan leve.

Kristnes
brev om
moské
skabte
vrede
Af Michael Mogensen
Tlf. 7211 4309, mmo@jv.dk
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Få taget et professionelt portræt- eller gruppebillede i studie 
og få et billede i 13x18 cm. hos Hangaard fotografi i Hader-
slev. For os er kreativitet og humor nøgleord, og det er vores 
opfattelse, at vi opnår det mest naturlige resultat, når vi 
lader disse ting indgå i arbejdet!

Vil du forevige minderne fra konfirmationen, familien, gra-
viditeten, den nyfødte, en gave til kæresten, valentinsdag 
m.m. er dagens tilbud lige noget for dig!
 
Du får:
Fotografering i studie og 1 foto 13x18 cm. Valgfrit sort/hvid 
eller farve. Der kan max. være 5 personer på billedet.

Der er selvfølgelig mulighed for at til at købe flere billeder. 
Har du spørgsmål, så kontakt os endelig på
tlf. 22 52 40 04.

Vi glæder os til at møde jer og sammen indfri jeres ønsker!

Kan kun købes på sweetdeal.dk

NORMAL PRIS

520,-

RABAT

58%

Få taget et professionelt portræt eller gruppebillede i studie

PRIS

225,-
SPAR 295,-

Få et professionelt portræt eller 
gruppebillede. Et stemningsskabende 

fotografi med gode minder!

HADERSLEV: Et borgerligt
flertal i byrådets udvalg for
plan og miljø har vendt tom-
melfingeren nedad for et
muslimsk ønske om at an-
vende en tidligere industri-
bygning på Niels Bohrs Vej 9
idet nordvestlige Haderslev
til moske med minaret og
kuppel.

Med fire stemmer mod tre
stemte Liberal Alliance,
Dansk Folkeparti og Ven-
stres to medlemmer nej til
at ændre lokalplanen, der
kan bane vej for ønsket. Ud-
valgets to socialdemokrater
og Enhedslistens Svend
Brandt svarede igen på den
knap en time lange debat i
udvalget med at forlange sa-
gen behandlet i byrådet, for-
di de vurderer, at der ud-
øves forskelsbehandling ud
fra et trosspørgsmål.

Liberale og så ikke
Dermed fortsætter sagen
om det omstridte moske-
byggeri, der tog fart i valg-
kampen, da Dansk Folke-
parti sagde klart nej til alle

moskeplaner i Haderslev.
Udvalgets formand, Ben-

ny Bonde (LA), har det godt
med, at det nu bliver alle by-
rådets 31 medlemmer, der
kommer til at drøfte moske-

ønskerne:
– Der findes jo ikke et ene-

ste menneske i Haderslev,
der ikke har en holdning. Og
nogen er jo også delt i sa-
gen. Derfor er det godt, at al-

le 31 mand kan udtale sig
om det. Vi vil jo gerne være
liberale, og så alligevel ikke,
siger Benny Bonde.

Både Benny Bonde og ud-
valgets næstformand, Thies

Mathiasen (DF), peger på, at
det ikke er hensigtsmæssigt
at opføre en 19 meter høj
kuppel i et industriområde.

Men hvorfor, stedet ligger
jo gemt af vej? 

– Vi har religionsfrihed i
Danmark og alle folk skal
have lov til at udøve deres
tro, som de vil. Men vi vil ik-
ke have, at de bygger en 19
meter høj minaret. Folk kan
stadig mødes i forenings-
formål som de gør nu. Det
kommer ingen restriktioner
i forhold til sådan som det
er nu, siger Benny Bonde
(LA).

Alternativer
Da det nye borgerlige flertal
tiltrådte, blev der sagt, at

man skulle have et alterna-
tiv, når man fik et afslag.
Hvor ligger alternativet i
denne sag?

– Jeg mener sådan set ik-
ke, at der skal gives et alter-
nativ i denne sag. Jeg er ikke
specialist på kirkelige ret-
ninger. Men alternativet var
mere forstået, hvis der er en
virksomhed, der kommer til
byen, så må vi finde ud af
det på en anden måde, sva-
rer Benny Bonde.

Men er der ikke lige ret for
folk og ansøgninger?

–Jo, men det har lidt at gø-
re med, om du kan bidrage
til Haderslevs økonomi eller
om du vil have et sted, hvor
du kan bede for dig selv, si-
ger Benny Bonde.

Byrådet skal drøfte moske
Politik og tro: Mindretal forlanger moskesag afgjort i byrådet, fordi det mener, der bliver udøvet forskelsbehandling ud fra et
trosspørgsmål. Timelang debat i udvalget for plan og miljø.

Sådan forestiller det muslimske trossamfund sig, at moskeen på Niels Bohrs Vej 9 kan
komme til at se ud – hvis de får lov.

Af Inge Rogat Møller
Tlf. 7211 4305, irm@jv.dk

FA K TA

Baggrund

■ Ifølge den gældende lokalplan må man godt drive forenings-
liv i et industriområde som på Niels Bohrs Vej. Det kræver dog
en ændring af rammeplanerne, hvis man vil indrette kirke eller
moske i et industriområde. 
■ På Niels Bohrs Vej må der ikke bygges højere end 12 meter.
Derfor kræves der en dispensation, hvis der skal opføres en
minaret på 19 meter.

Enhedslistens Svend Brandt
og de to socialdemokrater i
udvalget for plan og miljø,
Søren Rishøj Jakobsen og
Karl Gunnar Gregersen, me-
ner, at det borgerlige flertal
forskelsbehandler religio-
nerne i Haderslev Kommu-
ne. De har derfor forlangt, at
sagen om moskeen på Niels
Bohrs Vej kommer i byrådet
– og det er ikke det sidste
skridt:

– Jeg indbringer sagen for
Tilsynsrådet, siger Svend
Brandt, der peger på, at Fri-
kirken på Hirsevej, som har
til huse i en gammel indu-
stribygning, har fået dis-

pensation til at drive kirke,
lige som også Jehovas Vid-
ner ifølge hans oplysninger
har fået det for deres rigssal
i Gram.

– Det er forskelsbehand-
ling og direkte chikane af re-
ligiøse grupper, når kristne
trossamfund kan få lov og
muslimske får nej – bare for-
di de er muslimske, og det
er jo et brud på Grundloven,
siger Svend Brandt.

Menneskerettigheder
Han vil nu have undersøgt,
hvorvidt de religiøse sam-
fund i Haderslev Kommune
har fået dispensation til at
drive religiøs virksomhed:

– Ellers må vi jo forlange
dem lukket, siger Svend

Brandt, der vil være klar
med sin opbakning, hvis
Mohammad Chehade fra
det muslimske samfund i
Haderslev vil klage til Den
Europæiske Menneskeret-
tighedsdomstol:

– Jeg kan desværre ikke,
fordi jeg ikke er part i sagen,
siger han.

Moskesag: Tilsynsrådet inddrages – og Svend Brandt er klar til
at bakke op om en klage til Menneskerettighedsdomstolen.

Enhedslisten vil klage

Af Inge Rogat Møller
Tlf. 7211 4305, irm@jv.dk

FA K TA

Tilsynsrådet

■ Hører til under Statsforvalt-
ningen og fører tilsyn med om
kommunerne overholder lov-
givningen. 

–De må godt bede der – men
de må ikke kalde det en mo-
ske.

Socialdemokraten Søren
Rishøj Jakobsen kan ikke
lade være med at ryste på
hovedet over det borgerlige
flertal i udvalget for plan og
miljø, som ikke vil ændre
lokalplanen, så det muslim-
ske samfunds hus på Niels
Bohrs Vej kan få status som

moske.
– Derfor er vi også nødt til

at få sagen i byrådet, for det
er jo lige ved at være et brud
på Grundloven. Alle skal jo
behandles lige. Vi lever jo i
en retsstat og ikke i en ba-
nanrepublik, og andre tros-
samfund – kristne – har jo
fået dispensation tidligere –
blandt andet på Hirsevej, si-
ger Søren Rishøj Jakobsen.

Han kan ikke forstå, hvor-
for det borgerlige flertal ik-
ke vil give dispensation, så

det muslimske samfund
kan få lov til at bygge en mi-
naret på 12 – som er maksi-
mumshøjden for byggeri på
Niels Bohrs Vej.

S: Det er tæt på grundlovsbrud
Af Inge Rogat Møller
Tlf. 7211 4305, irm@jv.dk
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JydskeVestkysten

HADERSLEV: Beskæmmen-
de. Truer den fredelige sam-
eksistens.

26 mennesker fra det lo-
kale folkekirkeliv lægger ik-
ke fingrene i mellem i et
åbent brev om den politiske
modstand mod en moske.

De 26 præster og ansatte i
folkekirken opfordrer Ha-
derslev Byråd til at sige ja til
en moske, og opfordringen
kommer nu, fordi sagen om
en moske med kuppel og
minaret i et af byens indu-
striområde, er sendt videre
til byrådet. Det er et mindre-
tal i udvalget for plan og mil-
jø, der har krævet afgørel-
sen sendt videre, efter at et
borgerligt flertal bremsede
planerne. 

Tillidsfuldt forhold
– Vi har et godt og tillids-
fuldt forhold til de lokale
muslimer. Vi bor i et område
uden spændinger, og vi ser
ingen grund til at skabe dis-
se spændinger, siger Helge
C. Jacobsen, der er formand
for Aastrup Sogns menig-
hedsråd og medunderskri-
ver.

Blandt underskriverne er
også biskop over Haderslev
Stift, Marianne Christian-
sen, der i avisen den 8. fe-
bruar i et debatindlæg an-
slog det samme tema. Ingen
af underskriverne på det åb-
ne brev bruger dog titler:

– Vi repræsenter jo kun os
selv, siger Helge Jacobsen.

Næstformanden i udval-
get for plan og miljø Thies
Mathiesen (DF) siger, at han
»har det lidt skidt med«, at
kirken blander sig i sagen,
og at kirkefolkene skyder
ved siden af med kritikken:

– Det, vi har forholdt os til

i udvalget, er den meget
markante ændring af byg-
ningen. Hvad der sker in-
denfor i bygningen blander
vi os ikke. Det skal vi heller
ikke, siger Thies Mathiasen.

Kirkeprotest mod
nej til moske vokser
Åbent brev: Biskop Marianne Christiansen får følgeskab af kirkefolk: Muslimer skal have en moske.

Af Michael Mogensen
Tlf. 7211 4309, mmo@jv.dk

FA K TA

Sagen kort

■ Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti har i udvalget
for plan og miljø sagt nej til en moske med tårn og minaret på
Niels Bohrs Vej. Begrundelse: Tårnet med 19 meter er for højt.
En kirke eller moske kræver også en ændring af rammeplaner-
ne.

Biskop Marianne Christiansen opfordrede i avisen den 8. februar til, at en gruppe muslimer får lov at bygge en moske i
Haderslev. Nu følger flere kirkefolk trop i et brev til Haderslev Byråd. Foto: Poul Skøtt
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HADERSLEV: Søndag den 16.
februar er af Dansk Ornito-
logisk Forening udnævnt til
Ørnens Dag, og skal man se
dagens hovedperson, så er
et godt bud Slivsøen. Her vil
dygtige ornitologer tage op-
stilling mellem kl. 10 og 14
og hjælpe interesserede
med at få et glimt af den fan-
tastiske fugl. Slivsø har sit
»eget« par havørne, så der
skulle være rigtig gode mu-
ligheder for at se Danmarks
største rovfugl og Europas
største ørn. 

Det er niende år i træk at

DOF inviterer hele Dan-
marks befolkning til at kom-
me og opleve det store vin-
gesus. 

Det er engagerede frivilli-
ge rovfuglefolk, der står i
spidsen for arrangementet.
På Ørnens Dag ved Slivsøen
vil DOF’s lokale guider ud-
pege områdets ørne for del-
tagerne, som også kan høre
om vigtigheden af ørnenes
tilstedeværelse og deres na-
turlige plads i den sønderjy-
ske natur. Der er stillet tele-
skoper op, og hvis vi er hel-
dige, kan vi observere Sliv-

sø-parret som gerne bruger
et stort træ som observa-
tionspost. 

Ørnene over Slivsøen

Havørnen har været væk fra
den danske natur i mere

end 100 år, men nu er den
godt på vej til at sprede sig

til hele landet med mere
end 50 ynglepar. Et af par-

rene har slået sig ned ved
Slivsøen, hvor DOF søndag
den 16. februar har Ørnens

Dag på stedet.
Foto: John Larsen/DOF

HADERSLEV: Foreningen til
Bevarelse af Haderslev Sy-
gehus er stærkt på vej til at
blive nedlagt. Foreningen
har erkendt, at kampen for
sygehuset er tabt og besty-
relsen indstiller derfor til
generalforsamlingen den
25. februar, at foreningen
bliver nedlagt.

Ved en beklagelig fejl
kom vi i avisen lørdag til at
skrive, at generalforsamlin-
gen finder sted den 18. fe-
bruar, men det er altså ret-
telig den 25. februar klok-
ken 19.30 på Haderslev
Rådhus.

JydskeVestkysten bekla-
ger fejlen. Red

Sygehusforening
nedlægger sig
selv senere

OVER JERSTAL: Natten til
mandag blev en bil med to
unge mænd rutinemæssigt
stoppet i Over Jerstal. Det
viste sig, at de var kørende
i en bil, der var stjålet i
Horsens. Efter bilen var der
en stor trailer. Den var stjå-
let i Aabenraa. Det var en
29-årig mand fra Horsens,
der kørte bilen. Patruljen
kunne dog konstatere, at
han ved en tidligere lejlig-
hed var blevet frakendt ret-
ten til at køre bil. Han var
desuden i besiddelse af en
peberspray og lidt hash. 

Den anden mand i bilen,
en 21-årig mand fra Hor-
sens, blev ligesom den 29-
årige anholdt. De blev ef-
terfølgende sendt retur til
Horsens med henblik på
fremstilling i retten og va-
retægtsfængsling. hyg

Mænd begik
ulovligheder

HADERSLEV: Der har været
indbrud i en villa på Tho-
mas Kingos Vej. Det er sket
mellem lørdag og mandag.
Tyven har brudt et vindue
op og er efterfølgende
smuttet med et dameur i
guld, et læderarmbånd
med et guldhjerte og en læ-
derhalskæde – ligeledes
med et guldhjerte. hyg

Tyv tog smykker

HADERSLEV: Der har været
indbrud i et udhus på Skib-
brogade. Det er sket natten
til mandag. Tyven har be-
nyttet sig af uhøflig selvbe-
tjening og er taget afsted
med en generator, to kas-
ser øl og to kasser soda-
vand. hyg

Tørstig tyv

◼︎
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Christa Hansen, sognepræst, Haderslev Domkirke

med stolthed kalder Haderslev sig selv for Nordens Witten-
berg. Det hænger sammen med, at Reformationen her 

blev gennemført allerede 1525.
Og de venskabelige forbindelser, der er mellem domsognet 

og slotskirken og de to byer, Haderslev og Wittenberg imellem, 
afspejler denne historiske kendsgerning.

Ganske vist var det en reformation ovenfra i Haderslev, idet 
det var Hertugen af Gottorp og senere Kong Christian 3., der 
i de to len, han havde fået, indførte den nye kirkeordning. Det 
var efter, at han som ganske ung deltog i rigsdagen i Worms i 
1521 og blev vældig imponeret af Martin Luther.

Men allerede som barn blev han undervist af en ivrig kri-
tiker af den katolske kirke, Wolfgang von Utenhof, der kom fra 
Wittenberg. Han var jurist og ansat som huslærer ved hoffet. 
Han har nok lagt grobunden til den reformatoriske overbevis-
ning, der fik Christian til at gennemføre sin reformation.

Dertil fik han hjælp fra to teologer, der blev hentet til 
Haderslev fra Wittenberg, Eberhard Weidensee og Johann 
Wendt. De gik i gang med at indføre den nye lære i de godt 60 
sogne. De præster, der var afvisende over for den nye lære, blev 
simpelthen fyret. Hertugen udnævnte selv præster, der skulle 
forkynde i Luthers ånd; relikvier i kirkerne blev fjernet, og 
kirkegods blev inddraget. Munke blev fordrevet, og den latinske 
messe afskaffet. I stedet blev den lutherske gudstjeneste med 
salmer på modersmålet installeret. Nye præster måtte aflægge 
ed til hertugen og blev uddannet i det første lutherske pastoral-
seminar i norden i Haderslev. 

Således lykkedes det på tre år at gennemføre Reforma-
tionen. Den nye ordning, ”tidens rette lære”, blev fastlagt i 

de såkaldte Haderslev-artikler fra 1528. Med dem sikrede 
hertugen en ensartet liturgi og den rette lutherske fortolkning 
af de bibelske tekster.

Særlig reformationS-akSe
Efter Genforeningen blev kontakten til Lutherstadt Wittenberg, 
som byen hedder i dag, på initiativ af daværende biskop Niels 
Henrik Arendt og domorganist Svend Prip, taget op på ny. Var 
det først et venskab mellem domsognet og menigheden ved 
slotskirken, blev det i 2002 udvidet til at omfatte de to byer 
som venskabsbyer. Siden har der udviklet sig mange fælles ak-
tiviteter og gensidige besøg til bl.a. Luthers Hochzeit og Hertug 
Hans Festen, og de årlige reformationsgudstjenester, henholds-
vis første søndag i oktober i Haderslev Domkirke og den 31. 
oktober i Wittenberg, er fælles anliggender.

Alt det er med til, at Haderslev føler en særlig forpligtelse i 
forberedelse af reformationsjubilæet i 2017. Således er der etab-
leret et udvalg, sammensat af kirke og kommune i Haderslev, 
der arbejder på at markere begivenheden for 500-året. Dertil er 
der også taget kontakt med andre kommuner, og det tegner nu 
til, at der vil være en særlig akse mellem Haderslev og Viborg. 
På museumsplan er der etableret et samarbejde mellem Hader-
slev, Viborg og Nyborg.

En målsætning i forberedelsen af jubilæet er at belyse de 
perspektiver, Reformationen har i dag. Historien har lært, at 
det oftest var den direkte kontakt og det direkte møde, der gav 
anledning til at udvikle og fremme nye perspektiver. Derfor bør 
der være rum til møde og udveksling. Reformationen har i sin 
tid præget den fælles forståelse af samvittighedens frihed og 
tolerance, som også 500 år efter er oplagte emner.

haderSlev  
– nordenS Wittenberg
reformationen Kom til haderslev, 10 år før den Kom til resten af landet, og de såKaldte 
 haderslevartiKler fra 1528 er den første ProtestantisKe KirKeordning i hele verden.

Haderslev var en stor by i 1500tallet og administrativt og kirkeligt centrum for et vidtstrakt område i Sønderjyllands 
nordlige del. Bl.a. derfor valgte Frederik I Haderslev som centrum for det lille landområde, han i 1524 gav sin ældste 

søn, junker Christian, da denne skulle giftes og måtte have noget at leve af. Christian var overbevist tilhænger 
af Luther, og han indførte i 1526 protestantismen i sit lille landområde, der bestod af Haderslev og Tørning Len. 

Haderslev blev dermed det første sted i det nuværende Danmark, hvor Reformationen blev indført, og i nogle år var 
præsteskolen ved Vor Frue Kirke centrum for undervisningen i den nye fortolkning af kristendommen. De såkaldte 

Haderslevartikler fra 1528 er således den første protestantiske kirkeordning i hele verden.
Kilde: Museum Sønderjylland/Haderslev bys historie

◼︎
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Bent Andreasen, sognepræst, teologisk konsulent, Fredericia

mere end vi går og tænker, er vi dannet af det, der skete i 
Reformationen og det, der fulgte efter: sekularisering, 

oplysningstid, individualisme og tanken om troens frihed. Det 
vil derfor være fejlagtigt og forkortet at tænke reformation som 
en historisk hændelse for 500 år siden. Vi må forstå reforma-
tion som en stadig og aldrig afsluttet proces – “ecclesia semper 
reformanda est” – at kirken altid er under reformation, som det 
blev udtrykt i den lutherske eftertanke. Vi bliver aldrig færdige 
med at oversætte, nyformulere og kommunikere på nye måder 
for at søge at udtrykke og tolke, hvad tro og Gud, kirke og 
menighed betyder. 

Her kan Luther være en inspiration til at få øje for, hvad der er 
den røde tråd, og hvad der er væsentligt i bibel og kristen tro. 

Nogle af de tanker, som bærer den moderne verden, begyn-
der her: tanker om lighed og retfærdighed, om den frisættelse, 
som troen på Kristus giver et menneske, så det står ved sig selv, 
bliver sået her. Berømt er Luthers ord, da han stod anklaget for 
Rigsdagen i Worms: “Her står jeg og jeg kan ikke andet”. Kimen 
til det moderne vestlige sekulariserede samfund ligger – på 
godt og ondt – i Reformationens nye tankesæt. 

I renæssance og reformation ligger der et opgør med den 
egenrådige magt, som romerkirken gennem Middelalderen 
havde udøvet – også i forhold til de videnskabelige opdagelser, 
som blev gjort, og de nye verdener, som blev opdaget. Verden 
blev større, og den indre troens verden skulle det med Luthers 
oprørske tanker ikke længere være forbeholdt præsterne at ud-
lægge – og kirkens og pavens hierarki skulle ikke længere være 
bestemmende for hele samfundets liv.

tre afgørende punkter
På tre punkter er vores liv og kirkens gudstjeneste afgørende 
formet og dannet i forlængelse af den lutherske reformation:

Vi KAn forBindE kristendom/tro og et moderne familieliv. 
Jeg er f. eks. både gift, far og præst. Martin Luther var den, der 
i 1525 chokerede alle, da han giftede sig med Katharina von 
Bora, en tidligere nonne. Luther var af den mening, at Hellig-
ånden havde undtaget kvinder og børn og inkompetente mænd 
(herligt udtryk!) fra at kunne være præster! Men i 1948 fik 
Danmark som det første land i verden kvindelige præster  

– og i dag er halvdelen af danske præster kvinder. Det er et af 
mange mulige eksempler på, at vi også må bevæge os og tænke 
anderledes, end Luther gjorde på sin tid.

HVEr gudstjEnEstE er en ny oversættelse af, hvad tro på 
Kristus betyder for os. I salmer, gamle og nye, i prædiken og 
bønner, og i dåb og nadver forkyndes Kristi nærvær i menig-
heden – og det på vores modersmål. “Tror du det, så har du 
det.” Guds ord er levende. Gud forkyndes som den, der er gået 
ind i historien og genfortæller mit liv, så jeg bliver del af Guds 
store historie, der altid handler om relationerne: Gud, menne-
sket og verden. Inkarnationen – at Gud bliver menneske – er 
også en sproglig begivenhed.

Min tro kan aldrig blive fundamentalistisk. Selve Reforma-
tionen er en modsigelse af en uforanderlig tro. Faste dogmer 
eller fundamentalisme eller andre -ismer kan aldrig være en 
holdbar basis for tro og religion. Det hellige forbinder sig med 
det almindelige levede liv, og det evige ord tager kød på – og 
bliver mennesker lig. Troen leves i kald og stand i vores liv med 
hinanden. Og udfordres til stadighed. I dag også af en verden, 
som er multireligiøs og polycentrisk.

reformationenS dna
reformationen er iKKe en afsluttet historisK hændelse – det er en fortløbende Proces,  
som På afgørende vis stadig former os og samfundet i forlængelse af luther. 
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fra lydig munk til oprørSk reformator
Luther var barn af sin tid. Og fordi han havde personlig styrke 
og mod og var oprørsk og nytænkende nok til at tage afsæt i 
dele af renæssancens nye tanker og til at sætte sig op imod den 
stærke institution, som den katolske kirke var, blev der en refor-
mation. Og det er ikke muligt at tænke Reformationen udbredt, 
hvis ikke Luther sammen med sin gode ven, bogtrykkeren og 
kunstneren Cranach, havde brugt det nye kommunikations-
middel bogtrykkerkunsten som den vej, det nye budskab kunne 
formidles videre på: i skrift og lærebilleder og grove karikatur-
tegninger. Tryk og blade blev solgt på markedspladser og var i 
høj grad med til at give Reformationen folkelig udbredelse.

Af afgørende betydning er det, at Martin Luther blev “bort-
ført” til borgen Wartburg og holdtes skjult der. Under opholdet 
der oversatte han i løbet af 11 uger Det Nye Testamente til 
tysk – og var med til at skabe et fælles tysk skriftsprog. Hans 
oversættelse udkom i ikke mindre end 85 oplag. Også nye tyske 
salmer blev trykt og udbredt, og der findes herlige beretninger 
om, hvordan folk i hundredvis stimlede sammen på torvet i 
Magdeburg for at lære Luthers nye salmer. Og allerede i 1550 
blev den første danske bibel givet på Koldinghus.

Den historiske kontekst, som førte Luther frem til et brud 
med kirken, var den udspekulerede afladshandel og den ud-

bredte dyrkelse af de hellige ting – ikke mindst relikvier – som 
fandt sted. Som et opgør med afladshandlen slog Luther teserne 
op på kirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517. Det blev 
begyndelsen til en kirkekamp, som rystede Europa. Luther 
tænkte det fra starten som et korrektiv til den vranglære, han 
så udbredt i kirken. Men det blev til et markant opgør og en 
splittelse af kirken, der satte dybe spor i hele kirken og hele 
samfundet, der 100 år senere måtte gennem 30 års krig og 
magtkampe.

troen alene gør fri
Luthers opgør med alt det ydre må ses på baggrund af, at han 
har prøvet det hele selv, men fundet, at vejen endte blindt. Han 
var gået i kloster, taget på pilgrimstur til Rom og havde skriftet 
overdrevent meget for at finde svar på hans alvorlige spørgs-
mål: “Hvordan finder jeg en nådig Gud?”

Svaret fandt han først gennem sine studier af Romerbrevet. 
At det er gennem tro på Kristus og ved at høre hans levende 
ord, at et menneske kan finde frihed og frelse. “…troen alene, 
uden gerninger, gør from, fri og salig…” 

Dermed forskydes vægten fra de ydre gerninger og hellige 
handlinger til troen alene. Troen, som er tillid til Gud og hans 
kærlighed til os åbenbaret i Kristus. Så troen bliver aldrig et 

Læs mere på  www.haderslevstift.dk

 ▶
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menneskeligt kraftspring, men er menneskets reaktion på, at vi 
er hans elskede børn. Det er en frisættelse, som kun kan gives 
og modtages i kærlighed og tillid. Og alle, der har mødt kærlig-
heden, ved, hvor frisættende det er at tro sig elsket. I kærlig-
hedens lys kan man ikke gøre noget galt, man må “springe højt 
af glæde”. 

frihed gennem forankring
I sin Lutherbog fra 2012 gør Heinz Schilling opmærksom på en 
detalje, som kan være en nøgle til at forstå, hvor afgørende det 
med friheden var for Luther. 

Han gør opmærksom på, at Martin fra begyndelsen hed 
Luder til efternavn. I årene 1517-19 begynder han imidlertid 
at underskrive sig som Martinos Eleutherios (græsk ord for fri-
hed) for at understrege sin store opdagelse af den evangeliske 
frihed. Med det til følge, at han tager navneforandring, da han 
bliver en offentlig kendt person. Ved at tage th ét fra Eleutherios 
med i sit eget navn, gør Luther “friheden” til sit teologiske pro-
gram, og signalerer, at han selv er det, han forkynder. 

Friheden har for Luther en dobbelt figur. Han formulerer 
det markant i “Om et kristenmenneskes frihed” fra 1520:  
“En kristen er en fri herre over alle ting og ikke undergivet 
nogen. En kristen er en tjenende slave i alle ting og undergivet 
enhver anden.” 

Den dobbelthed betyder, at i troen på Kristus er mennesket 
sat fri og skal ingenting gøre for at fortjene frelsen. Samtidigt 
er vi bundet til medmennesket og givet ansvar for hinanden og 
for verden. De gode gerninger, der før var vendt mod himlen 
for at vinde en nådig Gud, vender Luther entydigt mod verden 
og mod næsten. 

Dermed bliver tro også for os et kritisk korrektiv til  
“at være sin egen lykkes smed” og til en total og individuel 
frihed og frelse. Den kristne frihed findes gennem at forankre 
sit liv et andet sted end i én selv, eller i det vi er og har. 

Efter Luthers død fandt man en seddel, hvor han havde 
skrevet: “Vi er tiggere, det er sandt”. Tankevækkende ord  
fra en reformator.

Luthers syv 
kirkekendetegn 
Luther opregner i 1539 i skriftet   
“om konciLierne og kirken” syv kendetegn 
på det at være evangeLisk kirke:

1. at guds heLLige ord bLiver prædiket, 
troet, bekendt og efterLevet

2. på dåben

3. på nadveren

4. på nøgLerne. skriftemåLet / tiLgiveLsen

5. på embedet. at man har ordinerede 
 præster tiL at Lede gudstjenesten  
– for god ordens skyLd

6. bønnen

7. korset. kirken og de kristne kendes ikke 
på succes, men på at tjene kristus

Læs mere på hadersLev stifts hjemmeside. 
her finder du syv spørgsmåL tiL at arbejde 
videre med artikLens tema. brug dem som 
opLæg tiL drøfteLse på menighedsmøder.

tro og danneLse 
i nutid
ved at kende tiL reformationen, kan vi i 
højere grad besinde os på, hvor vi kom-
mer fra, hvad det er at være evangeLisk- 
Luthersk kirke i en verden med mange 
 kirker og reLigioner, og hvordan vi  
LokaLt kan være kirke i en gLobaL verden.
to nutidige formuLeringer af, hvad tro  
og danneLse er:

“Dannelse er erhvervet stedsans uden at 
have været alle steder… At få tingene sat  
i perspektiv og se, hvad de står ved siden 
af, foran og bagved.” 
Anders Fogh Jensen, filosof og foredragsholder

“Mennesket lever på to etager samtidigt, 
og vi kan frit bevæge os imellem dem. Vi 
lever både i en verden, der konstant for-
andres, og på helt uforanderlige vilkår…”
Søren Ulrik Thomsen, digter

◼︎
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hanne-birgitte beyer kriStianSen,  
provSt i hedenSted provSti

Der er en uendelig frisættelse i mit favorit-
citat, “Synd tappert!” Det er Luthers måde at 
sige “Lev frimodigt,” vel vidende at du aldrig 
kommer til at gøre det godt nok, at du vil 
sætte dig selv højere end andre, vel vidende 
at du vil komme til at svigte andre og ikke 

mindst Gud. “Synd tappert” giver mig mod på livet og alle dets 
opgaver. 

børge munk povlSen,  
provSt i fredericia provSti

En gammel skolelærer og ungdomsleder for-
talte, at Luther engang blev spurgt, hvad han 
ville gøre, hvis han fik at vide, at Jorden gik 
under i morgen. Luther svarede prompte:  
“Så ville jeg plante et træ.” 
Det er et fantastisk svar. Trodsigt, livsbekræf-

tende at plante et træ. Handle, elske, give et håndtryk, holde 
om og af. Jeg kan vel ikke sige, at jeg altid har kunnet leve op 
til det, men jeg har prøvet på at bære det med i livet fra første 
gang, jeg hørte om det. 

grete Wigh-poulSen,  
provSt i kolding provSti

”Et kristenmenneske lever ikke i sig selv, men 
i Kristus og i sin næste.” Der kan gå rigtigt 
meget tid med at rode rundt med sin egen 
tilværelse og tænke på, om man nu gør alt 
rigtigt og vælger det rette for sig selv. Det 
er meget nemt at fortabe sig i spekulationer 

over, om det liv, man lever, er som det skal være. Disse ord 
får mig sat på plads, skulle jeg blive for opslugt af mig selv og 
fortabe mig i mit eget.

kim jon erikSen,  
domprovSt i haderSlev domprovSti

Det er en stor befrielse, at Luther gør troen 
objektiv, så jeg bliver befriet for enhver form 
for selvkredsen, når han i ”Den trælbundne 
vilje” siger: ”Nu da Gud har løftet min frelse 
ud over min egen afgørelses ansvar og har 
taget ansvaret for den over til sin egen afgø-

relse, nu, da han har lovet at bevare mig – ikke takket være min 
egen indsats eller energiske higen, men takket være sin egen 
nåde og barmhjertighed – nu er jeg i sikkerhed, og nu føler jeg 
mig vis på, at han er til at stole på.”

leif arffmann,  
provSt i vejle provSti

Vores tidsalder er meget præget af hastighed 
og utålmodighed. Derfor tænker jeg tit på 
Luthers ord: 
”De kristnes tålmodighed lader sig ikke over-
vinde. Den håber fra dag til dag, fra år til år, 
den sejrer og overvinder alt til sidst.”

kirSten kruchov Sønderby,  
provSt i aabenraa provSti

Luther skriver i Kirkepostillen 1525, at ”Net-
op fordi børnene er uden fornuft og ubegave-
de, er de bedre skikkede til tro, end de voks-
ne og fornuftige, hvem fornuften altid står i 
vejen, så de ikke kan få deres store hoveder 
gennem den smalle port.” Det er en enorm 

trøst at vide, at det ufornuftige og ubegavede barn, jeg også er, 
er bedre til at tro end det voksne og fornuftige i mig. Det er, når 
jeg er træls, urimelig og barnlig, når jeg fyldt af længsel efter 
bare at blive holdt om og trøstet, når jeg i min bøn siger dét 
højt til Gud, dét som er det værste, og mærker vandet står højt 
i øjnene som hos en lille unge, der først begynder at græde, når 
mors ellers fars stemme kan høres, der er jeg hos Gud. 

anne margrethe raabjerg hvaS,  
provSt i Sønderborg provSti

“Jeg kan ikke forhindre, at en fugl flyver over 
mit hovedet, men jeg kan forhindre, at den 
bygger rede i mit hår eller bider næsen af 
mig”, siger Luther i 1530 i flere prædikener 
over Matt. 5. Hans pointe er: Dårlige tanker 
og følelser hører til livet, men den slags skal vi 

ikke give plads i vores tilværelse og handlinger.

viggo jacobSen,  
provSt i danSk kirke i SydSleSvig

I De Ti Bud i Den Lille Katekismus skriver 
Luther i forlængelse af det 8. bud om ikke at 
vidne falsk mod sin næste: ”Vi skal frygte og 
elske Gud, så vi ikke lyver vor næste noget 
på, udleverer og bagtaler ham eller bringer 
ham i vanry; men derimod undskylder ham, 

taler godt om ham og optager alt i bedste mening.” Tænk hvis 
vi alle blev bedre til at undskylde og tale godt om vor næste og 
viste vilje til at optage alt i bedste mening.

luther i hverdagen
luther forandrede KirKens liv for 500 år siden, men han ræKKer også ind i 2015. læs her, hvor
dan små sætninger betyder noget KonKret for de otte Provster i haderslev stift og de dansKe 
menigheder i sydslesvig. 
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inSpirationen  
ligger i forkyndelSen 
nogle havde arbeJdet hele dagen, andre Kun få timer, men om aftenen fiK alle én denar i løn 
for dagen. matthæus 20, 116, om arbeJderne i vingården dannede grundlag for domProvst 
ved Københavns domKirKe, anders gadegaards PrædiKen ved festgudstJenesten, der afslut
tede haderslev stifts reformationsseminar i oKtober. med afsæt i lignelsen PrædiKede anders 
gadegaard om retfærdighed og nåde – i forKyndelsen og i samfundet. PrædiKenen bringes her 
i uddrag – læs den i sin helhed På haderslev stifts hJemmeside.
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        (Martin Luthers tanke var, at) … Gud regerer verden 
med to regimenter: Det åndelige og det verdslige, det vil sige 
gennem kirkens forkyndelse og gennem øvrighedens love med 
dertil hørende rettergang og straf. Men, tag ikke fejl: Inden 
for det verdslige regimente skal vi indrette lovene og reglerne 
sådan, at vi så vidt muligt af dem tvinges til at gøre sådan mod 
hinanden, som Gudsriges-etikken taler om inden for det ånde-
lige regimente. Vi må ikke sammenblande de to regimenter, så 
vi tror, alle af sig selv gør det gode i verden, som vi opfordres til 
i det åndelige regimente. Men vi må heller ikke adskille dem, så 
der ingen sammenhæng er. For vi har i det åndelige regimente, 
i forkyndelsen og ikke mindst i evangeliernes lignelser inspira-
tionen til og kriterierne for, hvordan vi kan øge retfærdigheden 
og mildheden i vort fælles verdslige liv. Retfærdighed bliver i 
samfundet alt for ofte til beskyttelse af “de i forvejen stærke”, 
det vil sige, at resultatet nærmest bliver “de stær kes ret” til at 
blive ved med at have ret og være de stærke. Den liberalistiske 
individualisme er og bliver primært for de stærke.

I Guds rige forholder det sig an derledes. Her viser retfærdig-
heden sig i gavmildhed. Her bliver de svageste sat i for reste 
række. Mens vi gør retten til det øverste princip. Det er ikke 
ualmindeligt at høre danskere sige, at nogle skal dømmes, for 
det ville være “krænkende for retsbevidstheden” at lade nåde 
går for ret. Det vigtigste af alt i et retssamfund er, at loven 
bliver holdt. Siger man. “Lov er lov, og lov skal holdes.” Jamen, 
selvfølgelig skal den det, hvis man vil være sikker på at undgå 
straf. Men at det altid er det rette, gælder ikke, hvis et samfund 
vil forstå sig som kristent eller kristent inspireret, det vil sige 
bygge på de kristne værdier. For kristendommen sætter lovens 
ånd over lovens bogstav. Hvis det er til gavn for andre, kan det 

godt være, loven skal brydes. Eller for igen at anvende ord af 
Martin Luther fra 1524: “Det, som lovene tillader, er nemlig ikke 
uden videre godt.” Hvilket Jesus gang på gang i evangelierne 
er et levende eksempel på, når han bryder lovene i tjeneste for 
mennesker. Når han helbredte på en sabbat eller plejede om-
gang med de urene, som loven forbød samkvem med. For loven 
er til for menneskets skyld, lærte han os, og ikke omvendt. Kald 
det tiltro til den personlige dømmekraft, samvittigheden, civil 
ulydighed – eller bedre: civil courage. “Jamen, opløses så ikke 
alt i en retsløs tilstand, hvor alle bare kan gøre, som man selv 
lyster,” vil nogen sikkert spørge. Og svaret er: Naturligvis ikke, 
for det er jo ikke noget, man kan gøre efter forgodtbefindende  
– det er noget, man gør, fordi man ikke kan lade være af 
hensyn til det fælles bedste. Og så må opgøret om det rette i 
handlemåden tages bagefter – eventuelt i retten. (…)

(…) Vi får med Jesu forkyndelse, hans ord og gerninger, som 
alle var én stor tilsynekomst af Himmeriget, ikke foræ ret 
færdige løsninger på vores pro blemer i verden. Selvfølgelig 
kan vi ikke bare tage Himmeriges etik i Bjergprædikenen med 
altid at vende den anden kind til eller give den, der vil have ens 
skjorte, både den og ens frakke. Sådan kan man ikke overføre 
Gudsrige-etikken til samfundslivet – ej heller Guds uendelige 
retfær dighed i lignelsen her om arbejderne i vingården. Men 
– ikke desto mindre er det et sådant liv, vi fra begyndelsen er 
skabt til at leve – og som vi engang, engang, i Guds rige skal 
høre fuldt og helt hjemme i. Og indtil da, mens vi lever her 
sammen på jorden, skal vi handle som, om vi allerede er dét,  
vi ikke er – endnu. Det var kernen i Luthers kristelige etik:  
Lad Guds riges kærlighedslov være din kilde til inspiration for,  
hvad du har at gøre her og nu. Næstens tarv er dit kald.

“Arbejderne i vingården”, som Anders Gadegaard tog 
afsæt i ved sin prædiken i Haderslev Domkirke den 
5. oktober. Maleriet er udført af Viggo Guttorm 
Pedersen og findes i den gamle kirkesal på Bredsted 
 Danske Skole i Sydslesvig.

”

Uddrag af prædiken af domprovst ved   
Københavns Domkirke, Anders  Gadegaard  
i Haderslev Domkirke den 5. oktober

“



 22

ameel, Shafique og Peter ankom til asylcentret i Bolderslev 
lørdag aften den 9. august.

Søndag morgen den 10. gik de tre kilometer ud til Uge 
 Kirke. I kirke skulle de, og selvfølgelig skulle det være i den 
lokale. Det udspil blev grebet på stedet, så de tre mænd gik ud, 
men blev kørt hjem. 

»Troen betyder meget for dem,« konstaterer Jens Poulsen 
og Evald Meilandt, som troen også betyder meget for. Begge 
bor i  Bolderslev. Evald Meilandt er med i menighedsrådet i 
 Bjolderup-Uge Sogn, Jens Poulsen er især knyttet til KFUM & K.

Det var relativt oplagt, at de fem skulle finde sammen.
Men hverken Falck-redderen Evald Meilandt, 53 år, eller den 
46-årige pædagogmedhjælper Jens Poulsen havde på forhånd 
forestillet sig, hvor meget dette første møde med journa listen 
Ameel på 27 år , bankmanden Shafique, også 27 år, og den 
landmandsuddannede kenyaner Peter på 40 år skulle trække 
med sig.

kirke bærer man med Sig
»For mig er kirke mange ting – en bygning i Bjolderup, ja, 
men især noget, man bærer med sig. At være kirke i forhold 
til asylcentret er at komme der. Det er dejlig konkret. Der er 
kommet en opgave, og vi kan forsøge at være behjælpelige over 
for medmennesker, der er rykket op med rode, og uanset om de 
er kristne eller muslimer. For mig er kirke især næstekærlighed, 
og det kan godt være meget praktisk,« definerer Jens Poulsen.

Evald Meilandt supplerer:
»Som en i byen sagde: “De søger asyl, det er ikke sikkert, 

de får det, jeg kender ikke deres baggrund, ved ikke hvor de 
kommer fra, og om de er berettiget til asyl. Men lige nu er de 

mine naboer.” Det var præcist formuleret. Afgørelsen om asyl 
bliver taget et andet sted, vi har ingenting med den at gøre, 
men lige nu er de hér, og vi skal bare være naboer og med-
mennesker.«

Sogneudflugt 
En opgave – men også en gave. Det første besøg i kirken i Uge 
endte med en frokost. Ameel, Shafique og Peter har siden 
besøgt den lokale bibelkreds, hvor de har fortalt om deres bag-
grund, og hvorfor de er i Danmark.

Midt i august var der sogneudflugt i Bjoldereup-Uge Sogn. 
28 fra sognet havde tilmeldt sig, der var plads til flere i bussen 
til Als, Ameel, Shafique og Peter ville gerne med og spurgte, 
om de måtte invitere flere med fra asylcentret. Det blev arran-
geret, og en seddel med tilbud om 25 gratis pladser til dem, der 
kom først, blev hængt op i asylcentret. Pladserne var væk på en 
time, og deltagerne var muslimer såvel som kristne. 

»Det kostede kirken nogle tusinde kr., men vi havde en fan-
tastisk dag, og det var en gensidigt positiv oplevelse,« fortæller 
Evald Meilandt.

Siden har Ameel, Shafique og Peter fået hjælp af det kir-
kelige bagland i Bolderslev til at besøge andre kirker og andre 
gudstjenester – “sidegevinster”, defineres det som – og lokale 
unge med godt styr på både engelsk sprog og kirkens liturgi 
simultantolker gudstjenesterne. 

gudStjeneSter på fire timer
Asylansøgerne får et kristent fællesskab, netværk og viden om 
Danmark og danskere. 

en opgave og en gave
asylansøgerne Kommer i tusindtal til danmarK. mange hundrede er Kommet til haderslev stift  
– KnaP 100 af dem til det tidligere PleJecenter midtPunKtet i bolderslev. en gave og en oPgave, 
siger to loKale KirKefolK.

Mødet med Peter, Ameel og Shafique fandt sted 
den 17. september. De tre kristne asylansøgere 

boede ved redaktionens afslutning stadig i 
Bolderslev, og deres asyl var stadig uafklaret.

▶︎
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»De spørger og spørger om stort og småt. Da de var med til 
min fødselsdag, spurgte de bl.a., hvad de skulle kalde min far 
og mor. Jeg svarede, at “de hedder Mogens og Martha, så det er 
et godt bud”. De er vant til mere ærbødighed over for den ældre 
generation, så det var en overvindelse for dem, men “okay, hvis 
det er sådan, man gør her, så gør vi det også.”« 

Omvendt bliver danskerne også mindet om, at kirke er man 
på mange forskellige måder verden over:

»De fortæller jo om gudstjenester på tre-fire timer, 600-700 
deltagere hver gang, masser af sang og ingen orgel. De synes, 
vores gudstjenester er lidt stille og lidt korte,« fortæller Evald 
Meilandt med et grin. 

mere kirkekaffe
Betydningen rækker langt bl.a. på den måde, at folk i byen ge-
nerelt kommer i centret, taler med flygtningene og bistår, hvor 
man kan – også i forhold til muslimerne, som også skal have 
hjælp, og som også inviteres hjem privat.

Den anden vej har mødet med de kristne asylansøgere også 
“rørt” ved sognets kirkelige landskab:

»Førhen har vi haft kirkekaffe en gang om måneden. Nu 
påtænker vi at gøre det oftere. Vi har diskuteret, om vi skal ind-
drage mere moderne AV-udstyr i gudstjenesten, og vi tænker 
nok mere over, hvordan kirkefremmede opfatter kirken. Vi står 
umiddelbart foran at skulle ansætte ny præst, og alle disse ting 
vil selvfølgelig betyde noget for, hvordan vi taler med ansøger-
ne,« vurderer Evald Meilandt.

Han og Jens Poulsen er enige om, at asylcentret i helt over-
vejende grad har været en positiv oplevelse:

»Jeg kan sikkert blive rigtig upopulær på at sige det, men 
jeg mener, at det er rigtig godt at lægge flygtningecentre i små 
byer som vores. Vi ser dem hele tiden, de er her, vi er nødt til at 
gøre noget,« slår Jens Poulsen fast.

»Mange indvandrere vil være vant til bibelstudier 
og bønnemøder, og hvis nogen i nabolaget har det, 
f.eks. i et missionshus, vil det være naturligt at 
etablere en  kontakt«,  mener sognepræst Robert 
Strandgaard Andersen.

Ameel, Peter og Shafique gik allerede den første søndag, 
de var i Bolderslev, ud til Uge Kirke, hvor de fandt 
sammen med det kirkelige miljø i Bolderslev, her i form 
af Jens Poulsen (t.v.) og Evald Meilandt.

Læs mere om folkekirkens møde med andre 
kulturer og trosretninger på Haderslev Stifts 
hjemmeside.

◼︎

Læs mere på  www.haderslevstift.dk
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hvordan skal den danske folkekirke tage imod kristne fra 
andre lande, kulturer og kirker? Spørgsmålet er aktuelt, 

fordi der både er store og små grupper af kristne fra andre 
lande i forskellige hjørner af Haderslev Stift. Der er mange 
udlændinge i regionens store virksomheder, der er mange i 
landbruget, der er mange studerende, og sidst er der kommet 
flere hundrede flygtninge til stiftet. Deraf er en del kristne. 
Hvordan møder den danske folkekirke dem?

Spørgsmålet har vi stillet til Robert Strandgaard Andersen. 
Han er sognepræst i Hjordkær Kirke, men kender også kultur-
mødet fra den anden side, fordi han har været udsendt som 
missionær i Tanzania. Hjordkær er nabosogn til asylcentret i 
Bolderslev. De kristne derfra afsøger områdets kirker og har 
også gæstet Hjordkær Kirke og Robert Strandgaard Andersen. 

gudS ord på moderSmålet
»Hvis man tager udgangspunkt i Reformationen, er et af dens 
ærinder, at man skal kunne høre Guds ord på sit modersmål. 
Der går længe, fra flygtninge kommer til et asylcenter, til de 
kan forstå højmessedansk. Derfor vil det tage lang tid, inden 
de kan føle sig hjemme i en almindelig dansk gudstjeneste. Når 
indvandrere laver deres egne migrantmenigheder, er det netop, 
fordi det er rart at kunne holde gudstjeneste på sit eget sprog, 
ligesom vi har danske menigheder i Tyskland, Argentina og 
USA. Dette vil de næste mange år være en permanent udfor-
dring i folkekirken,« spår Robert Strandgaard Andersen.

Et af de sogne, der arbejder aktivt på at gøre noget ved 
tingene, er Kvaglund ved Esbjerg. Her er der mange kristne 
fra mange lande, og sognet har i konsekvens deraf haft den 
ordning, at hvis der ved højmessen var x antal gæster, der talte 
et bestemt sprog, så ville evangeliet også blive læst på det sprog 
i gudstjenesten. Arabisk, hindi eller swahili.

»Det er der teologi i, « som Robert Strandgaard Andersen 
konstaterer. For skal man læse evangeliet på hindi under en 
dansk højmesse?

at føle Sig bedre tilpaS
Selv har han nogle rumænske kristne i sognet: »Men de mødes 
mest med rumænske kristne andre steder, fordi de ikke kan føl-
ge med her, hverken med hensyn til salmer eller gudstjeneste. «

Men den tidligere missionspræst er opmærksom på forhol-
det: »Det mindste, man kan gøre, er at tilbyde dem et kristent 
fællesskab. Mange indvandrere vil være vant til bibelstudier og 
bønnemøder, og hvis der er nogen i indvandrernes nye land, 

der har det, f.eks. i et missionshus, kan man som minimum 
etablere en kontakt, selv om det ikke er ens egen stil.«

Dernæst kan man arbejde med at trykke al liturgi på grup-
pens sprog eller på engelsk: »Så de kan følge med, når præsten 
siger “Herren være med dig”. Så de kan fremsige trosbekendel-
sen på rumænsk og bede fadervor med, selv om det kommer til 
at lyde kludret i kirkerummet. Det ville jeg synes var naturligt.«

Robert Strandgaard Andersen har bl.a. haft et bryllup med 
et rumænsk par. Vielsen blev gennemført på engelsk, og Robert 
Strandgaard Andersen havde trykt alle salmer på engelsk og en 
del af ritualet på rumænsk, fordi nogle af deltagerne heller ikke 
kunne engelsk.

»På søndag kommer en prædikant fra Kenya. Han taler på 
engelsk, og så oversætter vi til dansk. Ved denne lejlighed vil 
jeg tro, de kristne flygtninge fra centret kommer.«

mere radikale kriStne
Robert Strandgaard Andersen ser desuden en tydelig missions-
opgave. 

»De muslimer, der kommer til Danmark, har også krav på 
at få en præsentation af evangeliet, som de kan forstå. Alle sog-
nepræster vil kunne tage en personlige samtale med dem, men 
vi har svært ved at svare på spørgsmålene om evangeliet fra en 
muslim, der er vokset op med og ser kristendommen med afsæt 
i f.eks. traditionel afghansk islam.«

Helt overordnet ser Robert Strandgaard Andersen asyl-
ansøgerne som “en gave til vores kirke”:

»Men de er jo mere radikale kristne, end vi er vant til. De 
har en mere hengiven spiritualitet og et mere frimodigt forhold 
til bøn. De skal lære, hvor de er kommet hen, og vi skal bøje os 
mod dem. Nogle vil synes, det er fantastisk – andre vil synes, 
det er fanatisk.«

»De er jo mere radikale kristne, end 
vi er vant til. De har en mere hen given 
 spiritualitet og et mere fri modigt  for  
hold til bøn. De skal lære, hvor de er kom
met hen, og vi skal bøje os mod dem.  
Nogle vil synes, det er fantastisk  
– andre vil synes, det er fanatisk.«

»det er fundamentalt  
at kunne forStå,  
hvad der foregår«

◼︎
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jens Chr. Bach iversen, sognepræst Dalby Kirke 

i foråret 2011 valgte vi i Dalby Menighedsråd ved Kolding at 
knytte venskabsbånd til St. George Kirke i Bagdad. Det gjorde 

vi med åbne øjne, selv om vi vidste, at traditionelle venskabs-
menighedsaktiviteter som besøg næppe kunne komme på tale, 
når den anden kirke er omgivet af høje sikkerhedsmure og 
bevæbnede vagter, og kontakten må gå via emails og de sociale 
medier. Dengang var der ikke den store opmærksomhed på 
Irak. Det er der nu.

For siden er situationen kun blevet værre med rædselsvæk-
kende forfølgelser af kristne i Irak, forhåbentligt dog kulmine-
rende i disse måneder.

At være kirke i Irak er en verden til forskel fra at være kirke 
i Danmark. Og dog har St. George Kirke forbindelse til Dan-
mark. Ved kirken er der nemlig et mindesmærke for de danske 
soldater, der er faldet i Irak. St. George Kirke lægger ikke skjul 
på sine bestræbelser på at fremme sameksistens på tværs af 
religiøse forskelle. Mest iøjnefaldende i den sammenhæng er 
kirkens veldrevne hospital og dens værested også for andre end 
kristne.

Kirkens præst, Andrew White, har i øvrigt i flere omgange 
været involveret i freds- og forsoningsbestræbelser i Mellem-
østen. I dag kan han ikke engang med bodyguards bevæge sig 
rundt i Bagdad.

hvad kan en danSk menighed gøre?
Håbet og engagementet i St. George Kirke er af uimodståelig 
kraft og bør kalde os ud af resignationen over, at det da vist 
er alt for lidt, vi kan bidrage med. Selv en lille indsats fra en 
dansk menighed kan gøre en forskel. 

Vi har selvfølgelig spurgt, hvad vi konkret kan gøre. Der 
kommer altid to svar: “Bed for os, så vi ved, vi ikke er glemt.” 
Og “støt vores indsats for at bevare vores kirke og dens initia-
tiver for fred og forsoning gennem praktisk handling.”

I Dalby beder vi for vores venskabsmenighed og samler ind 
til den ved gudstjenester året rundt, og vi informerer sognets 
beboere om forholdene i den lokale sogneavis. 

Med gode samarbejdspartnere stod vi bag en konference i 
Kolding i sensommeren 2012 om kristnes forhold i Mellemøsten 
efter det arabiske forår, hvor blandt andet daværende uden-
rigsminister Villy Søvndal og daværende biskop Niels Henrik 
Arendt deltog. Der er plads til, at andre også støtter arbejdet.

Læs mere på  www.dalbykirke.dk   
eller på  www.frrme.org/whatwedo

Når menigheden i St. George Kirke i Bagdad mødes 
til gudstjeneste og samles bagefter, må det være i 
selskab med bevæbnede vagter.

ønSker du ...
at støtte den store indsats for fred og forsoning, som 
Dalby Kirkes venskabs menighed i Bagdad yder under 
uhyre svære betingelser, kan det ske til: 

reg.nr. 9874, kontonr. 3050 174 955 
huSk at mærke indbetalingen: bagdad

en verden til forSkel
når dalby KirKe sPørger, hvad den Kan gøre for sin vensKabsmenighed i bagdad,  
får den altid to svar: ”bed for os, så vi ved, vi iKKe er glemt.” og ”støt vores arbeJde  
for at bevare vores KirKe og dens initiativer for fred og forsoning.”
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Margaret Hammer, sognepræst, Haderslev Domsogn

til februar afholdes for femte gang den årlige forbønsguds-
tjeneste i Haderslev Domkirke for forfulgte kristne. Efter 

den allerførste gudstjeneste sagde en af deltagerne: »Vi ses 
 næste år – da er der sikkert stadigvæk behov!« Det havde han 
ret i: Organisationen Åbne Døre vurderer, at over 100 mil lioner 
kristne lever i lande, hvor de bliver forfulgt på grund af deres 
tro. 75 pct. af alle religiøst forfulgte mennesker i verden er 
kristne.

Gudstjenestens hjerte er forbøn for vore kristne søstre og 
brødre, der lider; for fred mellem mennesker; og for visdom og 
viljen til os, der har mulighed for at hjælpe. Traditionen tro kan 
specifikke forbønsemner til gudstjenesten mailes i forvejen til 
maha@km.dk

Desuden sætter forbøngudstjenesten fokus på kristenfor-
følgelse og øger kendskab til kristnes svære levevilkår mange 
steder i verden. 

“den SidSte nadver”
I 2015 kommer der to nye initiativer på området:

I februar vil medlemmer af Dalby Kirkes venskabsmenig-
hedsudvalg være til stede efter gudstjenesten, klar til uformel 
samtale og information om venskabsmenigheden. 

Til efteråret kommer journalist og forfatter Klaus Wivel  
til Haderslev og holder et foredrag på baggrund af sin bog 
“Den sidste nadver, en rejse blandt de efterladte kristne i den 
arabiske verden.” Wivels bog har været med til at sætte kristen-
forfølgelse på dagsorden som et regulært og forsømt menneske-
rettighedsprojekt. Nærmere information kommer på hado.dk 
og facebook.com/forboen

forbøn for forfulgte kriStne 
Forbønsgudtjeneste for forfulgte kristne  
søndag den 22. februar kl. 16.30 i Haderslev Domkirke ved  
biskop Marianne  Christiansen og sognepræst Margaret Hammer. 

der er brug for forbøn
75 Pct. af alle religiøst forfulgte i verden er Kristne. i februar er der for femte gang forbøns
gudstJeneste i haderslev domKirKe. til efteråret inviteres der til møde med forfatteren til 
”den sidste nadver”.
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“Kom til mig alle I,  
som slider jer trætte og 
bærer tunge byrder,  
og jeg vil give jer hvile”. 

citatet på den lille sten på Kirkens Korshærs nye gravsted 
på Trinitatis Kirkegård i Fredericia er valgt med omhu. 

Inge Pilegaard, kvinden med stenen, er nemlig præst for 

mennesker, som slider uendelig meget. Ikke på en arbejdsplads, 
ikke i samfundets formelle hierarki – men med livet.

»Her kommer mennesker, der har levet i massiv magtesløs-
hed hele deres liv – fra fødsel til død. Her kommer også de, for 
hvem der sker et eller andet tungt i livet, og de, der bliver ramt 
af en psykisk lidelse. Men den store gruppe fik ganske enkelt 
ikke den almindelige livsduelighed med sig. Mange er vokset 
op i familier, der ikke magtede at have børn, de magtede heller 

midt i  
den maSSive  
afmagt
”og give dig fred…” velsignelsen har stor betydning i inge Pilegaards arbeJde. hun er 
 diaKoniPræst i fredericia og omgivet af mennesKer i massiv afmagt. de vil gerne have øJen
KontaKt med Præsten og være inKluderet, når freden bliver lyst.
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ikke skolen og de sociale spilleregler, fik ikke en uddannelse 
eller et arbejde, ingen kæreste og ingen familie. For dem er vi 
den sidste åbne dør, men vores dør er til gengæld åben, til de 
dør. Derfor giver vores nye gravsted også mening. Vi er med på 
den sidste del af vejen, om den så varer tre måneder eller 20 
år.«

Inge Pilegaard har ni år i bagagen som først korshærs-, nu 
diakonipræst i Fredericia. Når hun skal beskrive meningen med 
sit job, citerer hun en tidligere biskop, at omsorg er det, den for 
tiden stærke skylder den for tiden svage:

»Det er en god sætning, fordi den ikke laver et hierarki. 
En af kirkens hovedopgaver er at drage omsorg for dem, der 
“for tiden” ikke magter deres liv. Men kirken har også noget at 
bringe ind i denne magtesløshed. Der står på en af vores døre, 
at “Delt smerte mister sin kraft”. Her i varmestuen deler vi, og 
vi er ved siden af. Hver dag, 10 minutter eller en time, men 
sammen med og ved siden af.«

mad, bad og tøj
Brugerne i Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia er både 
mænd og kvinder og især fredericianere. »De har boet her hele 
deres liv,« som Inge Pilegaard konstaterer. De kommer for at få 
mad, bad, rent tøj, varme, måske en sovepose, omsorg, samvær, 
samtale og fællesskab. Mange får ikke anden mad end det, de 
får i varmestuen. Nogle gange skal de også have hjælp til prak-
tiske ting som at kontakte en læge, kommunen eller et barn, 
der har fødselsdag. 

»det kommer af Sig Selv«
Inge Pilegaard er til stede som præst, men ikke på den måde, at 
hun – som hun kalder det – “drysser” kirke og teologi ned over 
brugerne for en kop kaffe:

»Nogle siger, at “Det med Gud, det holder du væk, for 
han har aldrig vist sig i mit liv.” Og vi har ikke nogen skjult 
dagsorden om en samtale med præsten for kaffen, eller at man 
skal komme til en gudstjeneste. Men det kommer meget af sig 
selv. Mange kæmper med skyld og skam. Hver eneste gang, de 
er ædru, presser det svære liv sig på. Mange har desuden søgt i 
bønsliv og forskellige kirkelige sammenhænge, men har opgivet 
det, for det forandrede jo ikke det svære liv. Men de har måske 
fået et religiøst sprog,« fortæller Inge Pilegaard.

»de gudStjeneSter er Store«
I kirke kommer mange af dem ikke mindst, fordi de kender og 
møder præsten i flere sammenhænge. Men kirkerummet gør 
dem godt, mener Inge Pilegaard: 

»Jeg ved ikke, hvor meget de hører efter, men jeg tror, 
de mærker rummets ro, og jeg kan mærke, at når jeg lyser 
velsignelsen, da beder alle om øjenkontakt. De gudstjenester er 
store. Når vi har Ugens Ord her på varmestuen, er det vigtigt 
at nå rundt til alle med velsignelsens fred. Om den varer i 10 
sekunder eller 10 minutter eller en halv dag, det ved jeg ikke. 
Men netop derfor er det også vigtigt at blive ved. Der er brug 
for det igen og igen, i kirken, i varmestuen og ude i lejligheden, 
når jeg kommer og hjælper med et bad og rent tøj.«

Sedler i pungen
Inge Pilegaard bruger udtrykket “langfredagsmennesker” om 
varmestuens brugere. For de fleste, der kommer ud for en tung 
hændelse i deres liv, får det ende, der kommer nyt liv og en 
påskemorgen. 

»Men for mange af vores brugere er det langfredag hele 
vejen i årevis. Den eneste trøst er, at der kommer noget efter 
langfredag – at der er noget på den anden side. I hvert fald kan 
vi dele vores tro på og håb om det med dem. Det er vigtigt i en 
ellers håbløs situation, synes jeg.«

Tilbage til gravpladsen. Mange af varmestuens brugere 
har små sedler i deres punge, at Kirkens Korshær skal kon-
taktes, hvis de bliver fundet døde. De vil gerne være sikre på, 
at Kirkens Korshær medvirker ved gudstjenesten. Deres egen 
gravplads er en af de små ting, der giver tro på, at hvilen også 
venter dem, selv om Gud ikke løser deres liv her og nu. ◼︎
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mennesket forstår ikke alt – hvordan den gravide kvinde 
finder ud af at sætte barnets hjerte på det rigtige sted, 

hvorfor man bliver syg, eller hvorfor et elsket menneske tager 
sit eget liv. Men alt skal heller ikke forstås, kirken er stedet, 
hvor man kan lægge det fra sig, man ikke forstår, og der er 
politisk bevågenhed på magtesløshedens kraft.«  

Preben Kok, underviser, forfatter til bogen ”Skæld ud på 
Gud” og til en lang række artikler, er sygehuspræst i Vejle og 
sognepræst i Engum. I en samtale med biskop Marianne Chri-
stiansen glæder han sig over et paradigmeskifte i samfundet, 
der giver plads til at diskutere magtesløshedens kreativitet, og at 
man lægger ting fra sig og over i Guds hånd.  

»I mange år har det været sådan, at vi har fokuseret på 
værktøjer og handlemuligheder, f.eks. når vi var blevet syge. Vi 
har spurgt os selv, hvad vi dog havde gjort, siden dette skulle 
ramme os, og vi har fokuseret på at gøre noget. Indtil 2012 
var det anerkendt som rimeligt næstekærligt at sende meget 
syge kræftpatienter til et andet land, et fremmed sprog og en 
behandling, man ikke kendte. For så gjorde man da noget.« 

hellere Skyldig end magteSløS
Men dermed kommer man til at påtage sig og pålægge andre 
mennesker ansvar for og skyld for noget, de ikke nødvendigvis 
har magt over og dermed heller ikke ansvar for, lyder en af 
Preben Koks pointer. 

»Og det er en dårlig handel, men det har været svært at 
indse, fordi vi gennem mange år har vænnet os til, at man 
hellere måtte være skyldig end ude af stand til at gøre noget 
og være magtesløs. I sundhedsvæsnet kan man f.eks. tale om, 
at man skal være med i patienternes og de pårørendes lidelser. 
”Ja,” siger jeg, ”så lang tid man kan.” Men det kan man jo kun i 
en vis udstrækning, og hvis man prøver at bære med, hvor man 
ikke kan, så brænder man selv ud, og det er ikke til hjælp. Men 
sætter man ordentlige grænser for,hvad man i situationen kan 
bære, kan man netop vise, hvor tungt det hele er, og give plads 
for magtesløsheden.«  

På biskop Marianne Christiansens spørgsmål, hvordan 
magtesløshed kan være kreativ, svarer Preben Kok: 

»Alle store ting i livet bliver givet til os, uden at vi har ind-
flydelse på dem, uden at vi kan gøre noget for det. Alene deri 
er magtesløshed kreativ. Vi kommer til verden på baggrund af 
magtesløshed – kvinden har hverken magt over graviditeten el-
ler fødslen, og alligevel finder hun ud af at sætte barnets hjerte 
og de fine små negle de rigtige steder. Derudover kan jeg se, at i 
det øjeblik mennesket kan få en realistisk oplevelse af, hvad det 
kan og ikke kan, hvad det har ansvar for og magt over, kan det 
lade være med at stille urimelige krav til sig selv og få rum til 
at gøre, hvad det kan gøre, og bære, hvad det kan bære.«  

Han peger på en bestemt tv-udsendelse som det for ham 
selv afgørende punkt, hvor han selv fik øje på, at samfundet var 

afmagt  
Som kraft
det Kan være svært at forstå magtesløshed som et Positivt ord, efter at samfundet i år
tier har været indrettet På ansvar, På at handle og På det enKelte mennesKes Pligt til at 
gøre noget, f.eKs. hvis vi var syge. nu er der en gryende forståelse for, at mennesKet iKKe 
selv sKal bære alt. 

I kirken kan vi lægge dét i Guds hånd, 
som vi ikke skal forstå og ikke skal 

bære, og i det øjeblik, vi ikke skal bære 
alene, da får vi måske kræfter til at 

bære det, vi kan bære, siger sygehus og 
sognepræst Preben Kok.
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ved at finde tilbage til magtesløsheden. Det var, da han så en 
direktør for Kræftens Bekæmpelse forlange, at når en behand-
ling var opgivet, da skulle der være en relevant samtale mellem 
læge, patient og pårørende. 

»Det var helt usædvanligt. Kræftens Bekæmpelse har tid-
ligere hjulpet patienter, der var opgivet af de danske læger, til 
at søge behandling i udlandet, og nu stod Leif Vestergaard her 
og talte om, at en behandling kunne være opgivet. Jeg tænkte: 
Hvad sker der?« 

vi lægger det i gudS hånd
I kirken står man altid i det barneforhold, der giver mennesket ret 
til at sige til Gud, at ”Det forstår jeg ikke, det kommer du til at 
forklare”. I samfundet er der hierarki og orden og ordrer. Det er to 
regimenter, to forskellige måder at forstå sig selv på? 

»Ja. Og der er brug for begge dele. Man kan ikke lave 
en kloaklov, der bygger på følelser. Samfundet skal bygge på 
 noget, der kan argumenteres for og bevises. Men netop derfor 
er det så uendelig vigtigt, at vi har kirken ved siden af til alt 
det, der ikke kan forstås,« svarer Preben Kok og fortsætter: 

»Når et elsket menneske dør, forstår vi det ikke, men i kir-
ken kan vi netop lægge dét i Guds hånd, som vi ikke skal forstå 
og ikke skal bære. I det øjeblik, du ikke skal bære alene, da får 
du kræfter til at bære det, du kan bære. På den måde er kirkens 
hus en vigtig ressource. Det er samfundet ved at få øjnene op 

for, men jeg synes, det er en skam, at når mennesker i alvorlige 
situationer taler om ressourcer, så ikke nævner tro.«  

»Samfund og kirke har forskellige magtforhold og hører dog 
sammen,« delvist konstaterer, delvist spørger Marianne Christi-
ansen. 

»Ja, og begge dele hører med til helheden,« lyder svaret.

Samfundet råber på kirken
Preben Kok mener, at samfundet råber på kirken. »Men kirken 
svarer ikke, fordi mange af os er opdraget med den beskeden-
hed, at folkekirken var et egnsmuseum, der ville blive nedlagt i 
løbet af 10 år, og at hvis man bare lå tilstrækkeligt stille, kunne 
man få lov at ligge lidt mere på hylden. Derfor kommer vi til at 
underbetone det, som vi er sat til at forkynde.« 

Han holder mange foredrag og superviserer bl.a. i sund-
hedsvæsnet med emnet “magtesløshed” og konstaterer, at 
mange mennesker og faggrupper er meget interesserede i at 
høre om emnet fra kirkens side.  

»Der vil også komme magtesløshedsterapeuter, de er på 
vej, men de vil være til stede på et andet grundlag. Det er os, 
der ved, at vi kan være magtesløse i tillid til Gud. Det bærer 
terapeuterne ikke med sig. 

»Vi tror og ved, at vi er elsket og tør være magtesløse i 
tillid,« konstaterer Marianne Christiansen. 

»I magtesløshed udfolder Guds kraft sig,« svarer Preben Kok.◼︎



 32

Bettina stricker, menighedsrådsmedlem i Dybbøl Kirke

vi lægger for meget i det

en vigtig arv fra Reformationen er, at vi alle taler som dem, 
vi er. Biskoppen har samme ret som alle andre til at tale, 

og jeg kan være enig eller uenig, men vi har alle lige ret.
Ellers tænker jeg lidt, at vi kan være for tilbøjelige til at 

lægge for meget i det med Reformationen. 
Tidligere har jeg opfattet det på den måde, at kirken før 

Reformationen sad på det hele hos os, at det enkelte menneske 
ikke spillede nogen rolle, og at vi kan takke Reformationen 
for, at vi blev demokratiske, arbejdsomme og rige, fordi vi med 
Reformationen lærte, at vi selv kunne gøre noget.

Men katolikkerne i Norditalien og Sydtyskland er nok 
blandt de rigeste i Europa lige nu, og polakkerne kunne også 
godt smide tyranner ud og samtidig være katolikker. Folk andre 
steder kan altså også arbejde flittigt og tænke selvstændigt, selv 
om de ikke har haft vores Reformation. 

I USA, hvor jeg boede for 20 år siden, fortalte en katolsk 
veninde om hendes Jomfru Maria-ikon, som hun var glad for, 
fordi Maria inspirerede hende til at være en god mor. Jeg sagde 
at jeg ikke forstår katolsk tankegang. Vi står i direkte forhold til 
Gud og har ikke nogen mellem os og Gud, heller ikke en pave 
i toppen af hierarkiet. “Åh,” siger hun, “paven er da bare en, 
nogen har valgt. Efter ham kommer der en ny.”

Per Vers, rapper, foredragsholder m.m.

fan af folkekirken, men ...

jeg har det svært med kirken. Altså ikke det abstrakte 
begreb “kirken”, men det fysiske kirkerum. Jeg kan intet 

huske fra min mors død, da jeg var syv, og jeg kan ikke huske 
begravelsen. Jeg ved ikke, om det er dét, der kommer op i mig. 
Alt, hvad jeg ved, er at min sjælefred forsvinder i det øjeblik, 
jeg træder ind i våbenhuset. I hvert fald når der er tale om 
livsbegiven heder som dåb og bisættelser, ja selv en konfir-
mation – det er jo i sig selv en intens og spændende tilstand, 
men jeg kan altså ikke bruge kirken som et rum til stilfærdig 
kontem plation, som der ofte opfordres til. 

Rent organisatorisk er jeg fan af den danske folkekirke  
– at man i mellemrummet mellem topstyring og flad struktur 
har fraværet af et pålagt meningstyranni, som fritstiller den 
enkelte præst. Derfor mener jeg ikke, at kirken har noget som 
helst ansvar for at blande sig i den aktuelle debat. Kirken er 
tværtimod eviggyldig og tidsånds-uafhængig. Men den enkelte 
præst, provst og biskop er fri til at tale om alt, hvad han eller 
hun måtte føle, tænke, tro og mene som menneske.

1. hvordan mener du,  
reformationen har Sat Sig meSt 
markante Spor i Samfundet?
2. er kirken Synlig i dag på 
den måde, den Skal være?
3. Skal kirken have en Stemme 
i SamfundetS debat? 

◼︎

◼︎

enquete:
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Lone Anker jakobsen, fhv. lektor på Duborg-skolen,  
menighedsrådsformand og medlem af Kirkerådet for  
Dansk Kirke i Sydslesvig

nåden og SkriftSSproget

en vigtig arv fra Reformationen er, at vi fik en bibelover-
sættelse  til dansk og dermed et fælles skriftsprog. Det fik 

betydning bl. a. for 1800-tallets nationalisme, hvor sproget blev 
et af kendetegnene for ens nationalitet.

En anden vigtig arv er nåde-begrebet. Luther fremhæver 
det enkelte individ som betydningsfuldt, og at vi alle står i 
et personligt forhold til Gud – modsat katolikkernes vægt på 
kirken som instiution. Man ser f.eks. spor af det i sociallovgiv-
ningen, der i Danmark betoner det enkelte menneskes uaf-
hængighed f.eks. af forældres indtægt – hvor man i Tyskland i 
meget højere grad er henvist til familien.

Er kirken synlig på den måde, den skal være? Ja, mener 
jeg. Kirkerne ligger synlige i landskabet, og bygger man nye, 
ligger de ofte højt og synligt. Mange kulturelle aktiviteter 
 finder sted i kirkeligt regi, og det at undervisningen af mini-
konfirmander nu foregår i kirken, mener jeg også fremhæver 
kirkens betydning. 
I forbindelse med debatten om kirkens stemme i offentligheden 
passer det mig fint, at vi alle har en stemme, og at kirken med 
stort K ikke tager stilling på mine vegne – at vi har ikke og skal 
ikke have en “pave”, der fortæller os, hvad vi skal mene.

Lasse Bo Handberg, teaterdirektør, Mungo Park Kolding

kirke i øjenhøjde

jeg ser det som et meget markant spor, at kirken ikke er en 
højkirkelig autoritet, men en kirke, vi opfatter som vores, 

og som er uproblematisk integreret i samfundet. Jeg opfatter, at 
kirken på godt og ondt optræder med en kraftigere autoritet i 
lande, hvor man ikke har haft Reformationen. Øjenhøjde giver 
mening i min verden; denne ikke-hierakiske tilgang til tro, at 
kirken er en rammesætter, fysisk og mentalt, for vores liv, og at 
den leverer noget af den højtidelighed, som særlige tidspunkter 
i vore liv kræver. 

Man kan så diskutere, om denne højtidelighed er et privat 
anliggende, fordi andre har deres højtidelighed i andre “butik-
ker” – altså om én tro skal have forrang. Det er et vanskeligt 
spørgsmål. Rent strukturelt har vi jo en statskirke.

Skal kirken have en stemme i samfundets debat? Ja, 
afgjort. Jeg har respekt for en kirke, der bringer sit kristne 
grundsyn ind i debatten, og jeg synes, det er oplagt, at kirken 
tager mæle med de værdier, kristendommen bygger på. Jeg 
ville synes, det var mærkeligt, hvis den dimension skulle 
have mundkurv på. Men vi er i gang med et opgør om, hvad 
præstens og kirkens rolle kan være. Man tog et stort skridt med 
Reformationen, men på den måde er den stadig i gang.

Jeg selv arbejder også dels for fælleskabets penge, dels for 
brugerbetaling, og lige som kirken har jeg folk omkring mig, 
der synes, jeg bare skal levere en smuk, behagelig og måske 
underholdende ramme – og ikke ønsker indhold med kant.  

◼︎

◼︎
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Birgitte rosager Møldrup, sognepræst Kollerup-Vindelev Sogne, 
tovholder i arbejdsgruppen “Kirken på Landet”

er kirken på landet noget særligt i forhold til en kirke i 
byen? Hvis ikke, så burde den måske være det! For selvom 

mange menighedsrådsmedlemmer og præster med rette vil 
sige, at det er noget andet at være menighed og præst på landet 

end i byen, er kirken jo i bund og grund den samme folkekirke.  
Men det er forholdene, som kirken er kirke i, der er ganske 
anderledes. Og det burde måske i større grad afspejle sig i den 
måde, som kirken på landet er kirke på. Måske det kunne blive 
til gavn for alle de medlemmer, som kirken på landet vitterligt 
har? Måske det kunne fastholde folkekirkens position på landet 
som en kirke, der er relevant for dem, der bor der?

den fjerne 
kirke Skal tættere på
de fleste dansKere anerKender folKeKirKen som en fJern KirKe i udKanten af deres liv.  
den ligger bare der og ”virKer”, indtil man får brug for den. men måsKe ville det  
På alle måder være frugtbart, at samfundet og KirKen På landet fiK gang i en samtale og  
Kom tættere På hinanden.

Vilstrup Kirke syd for Haderslev.  
En kirke på landet 

med andre vilkår end bykirkens.

▶
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herlighedSværdi
Der er mange kirker på landet. Over halvdelen af Danmarks 
kirker ligger landligt. De nyder i almindelighed stor respekt 
som herlighedsværdi på køreturene i det danske landskab, og 
denne hellige, almindelige kirke bliver også brugt i al alminde-
lighed til de store højtider. Den er altså ikke bare en dyr kulisse 
i landskabet, men et pålideligt redskab for mange til at stå 
livets overgange igennem. Sådan er kirken på landet i brug som 
kirke, om end mange vil mene, at færre kirker kunne gøre det. 

Men selvom antallet af kirker ikke er til at komme udenom, 
så er det ikke det vigtigste spørgsmål for kirkerne på landet 
i dag. Det er, hvordan kirken på landet skal udvikle sig for at 
blive en bedre kirke på sit sted. En arbejdsgruppe med navnet 
“Kirken på Landet” har siden 2012 vendt mange sten for at 
sætte kirken på landet på dagsordenen, både fordi flere stiller 
spørgsmålstegn ved accepten af kirken på landet som halvt 
kulisse og halvt ritualudbyder, og især fordi kirken på landet, 
hvilende i den almene accept, måske ikke har formået at om-
stille sig til de givne forhold på landet.

definition af Sogne
Arbejdsgruppen er sammen med Landsforeningen af Menig-
hedsråd i gang med en større undersøgelse, der skal danne 
grundlag for en definition af nogle bestemte typer af land-
sogne, så man kan lave en strategi for udviklingen af netop det 
enkelte sogn. Vi ved dog allerede, at landet er et sted, som folk, 
også prinser og prinsesser, i stigende grad flytter væk fra i disse 
år. Man må også erkende, at selvom ordet “udkantsdanmark” 
ikke er populært, så rimer det alligevel på det faktum, at flere 
af dem, der lever på kanten af det, vi almindeligvis definere 

som et godt liv for familien, og derfor kalder på opmærksom-
hed fra det offentlige, også bor på landet.

Diskussionen om kirken på landet må ikke drukne i en håb-
løs vurdering af, hvilket sogn der lever, og hvilket der alligevel 
er ved at dø. Vores samtaler i sognene skal handle om, hvor-
dan man skaber en relevant kirke for flest mulige mennesker; 
hvordan man kan samarbejde med de lokale foreninger og 
organisationer, og om man kan gå sammen med andre sogne 
om at løse nye opgaver, som vi før har ladet ligge. Og diakonien 
er en af dem. 

diakoni Skal omfortolkeS
Diakoni bliver af mange betragtet som en kirkelig overbygning, 
som bestemte kirkelige retninger har en særlig interesse for. Og 
det var noget, man på landet selv fandt ud af at løse uden den 
store organisation. 

I bogen “Praktisk teologi” kan man læse, hvordan man 
praktiserede diakoni på landet: 

“Der er mere end én pensioneret landmand, der har gjort 
sig til en vane at gå rundt og tilse de mest skrøbelige af de 
ældre enlige kvinder på vejen før sengetid – omtrent på samme 
måde som han har været vant til at tage en runde i stalden før 
sengetid. Den slags og meget andet kræver ingen organisati-
on…”. Selvom man kan trække på smilebåndet, så ved vi i dag, 
at denne beskrivelse er nostalgi, og at vi bliver nødt til at være 
kirke på en mere planlagt måde. 

ægte kærlighed?
Danskere er romantikere, der ikke mener, at ægte kærlighed 
kan planlægges. Men når det gælder næstekærligheden, bliver 
vi nødt til at lægge de fine fornemmelser på hylden, for hvis vi 

»Diskussionen om kirken på landet må 
ikke drukne i en håbløs vurdering af, 
hvilket sogn der lever, og hvilket der 
 alligevel er ved at dø. «

»Vores samtaler i sognene skal handle 
om, hvordan man skaber en relevant 
kirke for flest mulige mennesker; hvor
dan man kan samarbejde med de lokale 
foreninger og organisationer, og om man 
kan gå sammen med andre sogne om at 
løse nye opgaver, som vi før har ladet 
ligge. Og diakonien er en af dem.«
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skal vente på, at hver især skal finde først følelser og dernæst 
tiden for at kunne mønstre en anledning til at tjene næsten, så 
kan man komme til at vente længe. 

En anden grund til, at kirken på landet skal tage tråden op, 
er, at vi på landet ikke har haft de kirkelige organisationer til 
at tage det slæb og den organisering, som de har nydt godt af i 
byerne. 

lighed i diakonien
At være kirke har i sin oprindelige skikkelse været bygget op 
omkring det at udøve diakoni. Det kan man gøre på mange 
måder, og alle muligheder er ikke set endnu. Det skal nu ud-
vikles, og der skal arbejdes sammen på tværs af sognegrænser. 
Hvordan finder vi ud af bedst at tjene hinanden som medmen-
nesker? Diakoni er ikke, at stærke hjælper svage. Det er menne-
sket, der kan sige til et andet menneske: “Det, du har brug for 
i dag, har jeg måske brug for i morgen ” – i erkendelse af at vi 
lever i en sårbarhed, der kan flytte os fra den ene socialklasse 
til den anden – fra fællesskab til ensomhed – fra overskud til 
underskud på alle livets konti – i løbet af meget kort tid.

kirken Står der og “virker”
Før Reformationen var et billede af jomfru Maria ikke bare et 
billede. Jomfru Maria var til stede i billedet. Det kunne derfor 
tilbedes og kysses og blev dermed en del af vejen til frelse. Et 
ikon. 

Det er, som om kirkerne i landskabet har fået en nærmest 
ikonisk betydning. Den står der og “virker”! Også selvom 
menneskene, der lever omkring den, måske slet ikke forholder 
sig til, hvad den vil fortælle. Men måske tiden er kommet, hvor 

vi kan få mere ud af kirken på landet end kirkeklokkernes 
insisterende elektroniske bimlen og trygheden ved, at der er 
nogen, der går i kirke om søndagen. Kirken på landet er den 
fjerne kirke, der skal tættere på. Jørgen I. Jensen skriver i sin 
bog “Den fjerne kirke”, at problemet ikke er kirken, heller ikke 
samfundet, men forholdet mellem de to. 

vi må Snakke om det!
Det problem – at kirke og samfund ikke kan tænkes sammen 
– skal løses, for at kirken kan udfolde sit potentiale som kirke 
og udfylde sin rolle i vores liv som et nærvær i livets op- og ned-
ture. Selvom man med Jørgen I. Jensen kan definere den fjerne 
kirke som havende en slags positiv folkelig underforståethed 
omkring kirkens berettigelse, så ligger der også et negativt 
problem under overfladen, når man vælger at give folkets kirke 
prædikatet “fjern”. Underforståethed kan blive til tavshed. Det 
ved vi fra ægteskaber og venskaber. Men når samtalen ophører, 
forsvinder underforståetheden. Og det gælder også kirken.

kirken på landet Skal tættere på
Selvom folkekirken lever godt i kraft af, at danskerne har 
en underforstået værdisættelse af den fjerne kirke og dens 
kerneydelser, tror jeg, det ville være frugtbart på flere måder, 
at samfundet og kirken på landet fik gang i en samtale og kom 
tættere på hinanden. Og det ville være helt i Reformationens 
ånd: En kirke på landet, der ikke bare “virker”, fordi den står 
der, men en kirke, der tør komme tættere på. På det folkelige, 
på andre sogne, på mennesker. ◼︎
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bJerning sogn:
antal folkekirkemedlemmer: 291
antal indbyggere: 317
antal fødte: 0
antal døde: 1
antal døbte: 3
Antal konfirmerede: 0
antal vielser: 1
antal velsignelser: 0
antal kirkelige begravelser: 1

moltruP sogn:
antal folkekirkemedlemmer: 484
antal indbyggere: 570
antal fødte: 0
antal døde: 4
antal døbte: 9
Antal konfirmerede: 7
antal vielser: 1
antal velsignelser: 0
antal kirkelige begravelser: 3
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det er næppe flertallet af kirker på landet, der har et lokalt 
brandværn til at krone adventskoncerten med blå blink 

igennem byen og en hel masse skum ud over juletræet. Men det 
har Moltrup.

Arrangementet kom til byen sammen med sognepræst Jette 
Colding Frederiksen. Hun kom fra København og kunne ikke se 
nogen grund til – når nu Moltrup havde et frivilligt brandværn 
– at den lille by ikke skulle kunne tænde juletræ på samme 
måde som det store på Rådhuspladsen, dvs. med brandbiler, blå 
blink og skum. 

Arrangementet, som slutter med gløgg og æbleskiver i 
præstegården, er blevet et af årets pulsslag i det lille landsogn 
med knap 500 medlemmer af folkekirken, 570 indbyggere og 
en medlemsprocent på 85, lidt over gennemsnittet for Hader-
slev Stift. 

I udgangspunktet »et ret almindeligt folkekirke-dansk 
sogn«, som graver og kirkesanger Jens Christian Nørgaard 
Jensen siger. 

»Men folk er generelt vældig positive over for kirken,« 
mener han.

Kirken som den ene faktor – præsten som den anden. 

“hviS han kan …”
»En tidligere præst var med i det frivillige brandværn, og jeg 
tror, at folk tænkte, at ”okay, hvis han kan være med dér, så kan 
vi også komme i kirken,”« fortæller kirkesangeren. Sådan er det 
stadig. Men det i forvejen nære forhold er alligevel blevet mere 
tæt med Jette Colding Frederiksen, mener kirkesangeren.

Det skyldes dels, at hun stiller op og er til stede, når byens 
foreninger kalder, dels at hun selv flittigt åbner præstegården 
for aktiviteter, bl.a. sogneeftermiddage, aftensang og læse-
kreds. Personlige samtaler foregår ude eller hjemme, som det 
passer folk bedst. 

Desuden har kirken qua et lille, men aktivt personale og 
trods sognets lidenhed, et kor, Lucia, koncerter, som organi-
sten står for, og årstidsgudstjenester til både høst, allehelgen, 
advent og nytår samt børne- og familiegudstjenester. En gang 
om året er der lægmandsgudstjeneste – sidst ved formanden for 
idrætsforeningen. Så sidder der folk på kirkebænken, som man 
ellers ikke ser hver søndag.

»Vi har nogenlunde samme kirkegangsprocent i dag som i 
1970’erne. Men kirken har en bedre forbindelse med en større 
del af beboerne i dag,« mener Jens Christian Nørgaard Jensen. 

Menighedsrådet og frivillige stiller flittigt op omkring den 
68-årige præst, der ikke har ansatte på kirkekontoret.

hverken forfald eller meSSefald
Med kun 570 indbyggere kunne historien om Moltrup have 
været en undergangshistorie om forfald, messefald og et skævt 
forhold mellem antallet af begravelser og dåb. 

Men den gamle skole er ikke lukket – den har blot fået ny 
anvendelse som specialskole. Byen har desuden sin egen idræts-
forening, en sogneforening, et forsamlingshus, et sogneblad, 
en skytteforening, et frivilligt brandværn, der i sig selv kører 
som en forening, og to store madklubber, begge kun for mænd. 
Kirken og menighedsrådet er repræsenteret i sogneforeningen, 
og det hele kører rundt qua en stor gruppe aktive borgere, der 
”bærer på kryds og tværs”, som kirkesangeren udtrykker det, 
og som herunder også er aktive i menighedsråd og kirke. I 
2013 havde sognepræsten tre kirkelige begravelser og ni gange 
barnedåb. De sidste lægger sognepræsten ofte om lørdagen: 
»Jette synes, at det er synd, at de unge familier skal tidligt op 
søndag. På den måde får folk en meget personlig betjening. 
Hun har en evne til at se behovene hos både unge og ældre,« 
mener kirkesangeren. 

arreSthuSpræSt m.m.
Sognepræsten har også tjeneste i Bjerning Sogn med knap 300 
medlemmer af folkekirken, godt 300 indbyggere og en med-
lemsprocent på 92. Her er det ud over gudstjenester, kirkelige 
handlinger og menighedsrådsmøder især personlige samtaler 
og runde fødselsdage, der fylder. Kirken deltager også i Bjer-
ningdagen, hvor man bl.a. mindes Mads Christian Olsen, der 
blev skudt af tyskerne den 30. juni 1848.

Jette Colding Frederiksen er endvidere arresthuspræst. 
Normalt én gang om ugen banker hun på dørene i arresten, 
hvor samtalerne både kan handle om tro, familie, sorg, skyld, 
skam og savn.

Desuden har Jette Colding Frederiksen fast bryllupper og 
begravelser i Gl. Haderslev seks uger om året. Både i Gl. Hader-
slev og i Moltrup har hun konfirmander, og hun passer en uge 
om måneden alle tjenester i Starup Kirke.

i tæt SamSpil
i moltruP indgår KirKen og dens Præst, ansatte og menighedsråd naturligt i byens liv,  
og flere har et forhold til den loKale KirKe i dag end for en generation siden.

»En tidligere præst var med i det fri
villige brandværn, og jeg tror, at folk 
tænkte, “okay, hvis han kan være med 
dér, så kan vi også komme i kirken.”«

◼︎
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hvordan bliver sognekirkerne brugt? Er søndag kl. 10.30 
bedre for kirkegængerne end kl. 10, og kommer der i 

 gennemsnit flere til andagten, når vi holder den tirsdag kl. 17 
end torsdag kl. 19? Hvor mange markerede juleaften i en kirke 
i Haderslev Stift, hvor mange juleguds tjenester blev der holdt, 
er nytårsgudstjenesterne velbesøgte, og hvordan modtager 
kirkegængerne de store friluftsguds tjenester i  pinsen? 

Den slags har mange præster og kirkernes øvrige medar-
bejdere en ganske præcis fornemmelse for. Om kort tid kan de 
erstatte fornemmelser med tal. Biskop Marianne Christiansen 
har nemlig bedt alle stiftets 174 sogne tælle kirkegængere og 
deltagere i andre typer af kirkelige arrangementer. Det starter 
1. søndag i advent i 2014 og vil køre et år frem. Og umiddelbart 
kun i dét ene år:

»Formålet er at få præcise tal på det mangfoldige liv, der leves 
i folkekirken i Haderslev Stift, og det bliver en pligt at tælle. Men 
vi skal passe på, at tallene ikke bliver styrende for kirkelivet, og 
forfalde til at fokusere på, hvad der giver god statistik. Derfor 
tæller vi kun i et år,« siger Marianne Christiansen.

et kendt SyStem
Når det uden videre kan lade sig gøre at åbne og slukke for  
et års kirketællinger, skyldes det, at Haderslev Stift vælger 
sogn.dk som basis for projektet. Sogn.dk er i forvejen i brug i 
alle kirker – bl.a. offentlig gøres kirkernes regnskaber her.

Men i sogn.dk ligger også et stort statistikmodul, som 
masser af sogne landet over bruger til kirketællinger – og som 
en lang række sogne i Haderslev Stift allerede nu bruger som 
udgangspunkt for deres kalenderstyring. Nogle anvender det 
også allerede til kirketællinger. 

Systemet hænger nøje sammen med den teknik, mange 
kirker anvender på deres hjemmesider, og flere medier trækker 
deres gudstjenestelister direkte på sogn.dk.

Sådan kører det
Når en aktivitet oprettes i sogn.dk, placeres begivenheden 
først ind i tre overordnede grupper: en kirkelig handling, en 
gudstjeneste eller et arrangement. Kirkelige handlinger er bl.a. 
bryllupper og bisættelser, og de er ikke synlige for offentlig-
heden, men bruges i den interne kalenderstyring. Gudstjenester 
og arrangementer bliver derimod vist på den offentlige visning 
af sogn.dk.

Opretter man en gudstjeneste som hovedgruppe, skal den 
efterfølgende markeres som f.eks. højmesse, spaghettigudstje-
neste, musikgudstjeneste eller tilsvarende.

Opretter man et arrangement, vælger man bl.a. mellem 
kategorier som møde, studiekreds, foredrag, babysalmesang og 
udflugt.

Efterfølgende melder en præst eller en medarbejder 
deltager antallet ind i de kategorier, begivenheden er oprettet i. 
Det foregår enten på en computer eller via SMS. 

udtræk fra StatiStikken
Udtrækkene fra statistikken bliver dannet, så det ikke bliver 
muligt at koble deltagerantal med navnet på en enkelt præst. 

Det enkelte sogn vælger selv, hvordan og i hvilket omfang 
det vil anvende sin egen statistik. Biskoppen har alene retten til 
stiftets samlede statistik.

nu Skal haderSlev 
Stift SkriveS i mandtal
der er masser af liv og forKyndelse i KirKen og På mange andre tidsPunKter end søndag Kl. 10. 
det ved alle i folKeKirKen – men det er de færreste, der Kan sætte tal og faKta På. fra det nye 
KirKeår bliver det muligt at tale langt mere KonKret – nu sKal vi nemlig tælle.

◼︎
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to StiftSrejSer 
til luther- 
byerne i 2015

forårSrejSen: 27. maj til 2. juni 
efterårSrejSen: 11. - 17. September
Op mod reformationsjubilæet udbydes to rejser, så folk 
kan opleve stederne og blive klogere på Luther, Reforma-
tionen og den bevægelse af protest, forandring og frihed, 
som ændrede vores kirke og vores kultur. Vi har først to 
overnatninger i Erfurt, hvor Luther gik i kloster og blev 
augustinermunk. I Wittenberg skal vi bo fire dage. Her 
bl ev  Luther doktor og underviste, han blev gift, levede og 
virkede her. 
Rejseledere bliver tidl. biskop i Viborg Karsten Nissen, 
Aabenraa, og teologisk konsulent Bent Andreasen, 
 Trinitatis Kirke i Fredericia. Det bliver en syvdages rejse 
med komfortabel bus og passende pauser undervejs. 
Rejsearrangør er: “Teologi for voksne” i Haderslev Stift. 
Send hurtigt din til melding, hvis du vil være sikker på at 
få plads. 
Ud over rejseprogrammet bliver der samlinger med sang 
og information, miniforedrag om Luther, pietisme, DDR 
tiden m.m. Vi får lejlighed til at møde teologer og præ-
ster, der fortæller om udfordringerne for den evangelisk- 
 lutherske kirke i dag, og vi udvælger en koncert, som også 
inkluderes i rejsen. Der er 40 pladser på hver rejse. 

dag 1: Udrejse med afgang fra Fredericia og Haderslev til 
Erfurt (indkvartering i maj på Mercure Hotel og i septem-
ber på Augustinerklosters Refugium Erfurt). 

dag 2: Byvandring i Erfurt med Augustinerkirche og 
Kloster samt Kräemerbrücke, bymidten og domkirken.

dag 3: Med bus til Eisenach. Vi besøger slottet Wartburg, 
får rundvisning og ser Lutherstuen, hvor Luther oversatte 
Det nye Testamente. Derefter Bach-museet med rundvis-
ning og lille koncert. Videre med bus forbi Stotternheim til 
Wittenberg, hvor vi bor på Luther Hotel.

dag 4: Wittenberg-program med historisk byvandring i 
Luthers spor. Vi skal besøge Stadtkirche med Cranach-tav-
len, tesedøren og Schlosskirche. Vi ser også Melanchtons 
Hus, Cranachs købmandsgårde og værkstedet med det 
historiske trykkeri.

dag 5: Søndag går vi til gudstjeneste. Derefter rund-
visning i Lutherhaus, hvor Luther og familien boede – nu 
reformationsmuseum med skrifter, billeder og en stor 
samling. 

dag 6: Bustur til Torgau med Slotskirken og det før-
ste lutherske kirkerum. Derefter besøges Leipzig. Lille 
byvandring med besøg i Nikolajkirken og historien om 
Friedensgebete i DDR tiden – og så Thomaskirche, hvor 
Bach var kantor og hvor det kendte Thomanerkor holder 
til. Mulighed for kor- eller orgelkoncert undersøges. 

dag 7: Hjemrejse fra Wittenberg. Hjemkomst til aften i 
 Haderslev og Fredericia.

program

Læs mere på  www.haderslevstift.dk/i fokus
Tilmelding på  www.haderslevstift.dk/tilmelding
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Peder Kristiansen, sognepræst i Øsby, heraldiker

“Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans 
væsen.” For Djævelen – ham kan vi ikke have med, når vi 

udsiger eller synger os ind i det symbol, som gør os til kirke 
sammen; nemlig trosbekendelsen. Et symbol skaber sammen-
hæng, men Djævelen, han skiller altid ad. Det ligger i ordenes 
oprindelse: ’Symbol’ kommer af det græske sym-ballein, der 
betyder ’at kaste eller holde sammen’, mens ’djævel’ kommer af 
dia-ballein, der betyder ’at kaste, slynge eller rive fra hinanden’. 
Naturligt nok er kirken et symbolernes sted, hvor betydninger 
holdes sammen og bliver til mening; et symbolernes sted, hvor 
sammenhæng findes og en identitet gives med.

Således må selvfølgeligt også et stift have sine symboler. 
Det skaber sammenhæng og udtrykker identitet. Det i 1923 ny-
oprettede Haderslev Stift fik således i 1986 fastsat et eget segl 
med tilhørende våbenskjold. Det skete på biskop Olav C. Linde-
gaards initiativ; under heraldisk konsulent ved Rigsarkivet Nils 
G. Bartholdys vejledning; og afgørende gennem den svenske 
kirkekunstner Bengt Olof Käldes kreative udformningsarbejde. 

knytter fyndigt an til hiStorien
Resultatet blev meget vellykket, og våbenskjoldet knytter 
fyndigt an til historien: Skjoldets grundfelt – delt af rødt og blåt 
– er lånt direkte ud af Slesvigs Stifts våben. I middelalderen var 
Haderslev Vor Frue Kirke kollegiatskapitel under Slesvig Stift. 
Hvor grundfeltet i Slesvig Stifts våben dog er belagt med to 
gyldne krydslagte nøgler som symbol for Sankt Peter, til hvem 

dette stifts domkirke er indviet, så belægges det i Haderslev 
Stifts våben i stedet med tilsvarende gyldne Maria-symboler fra 
det historiske Haderslev Kollegiatskapitels segl. 

I nævnte segl fra 1300-tallet sidder Jomfru Maria kronet 
som dronning med Jesus-barnet på sit skød, omgivet på hver 
side af to sekstakkede stjerner. Selvom Olav C. Lindegaard i sin 
beskrivelse af skjoldets tilblivelse i Haderslev Stiftsbog 1986 
kalder dem for ’Bethlehemsstjerner’, er de to stjerner dog mest 
sandsynligt en symbolsk henvisning til Maria som himmeldron-
ning. I god heraldik gengiver man ikke hele menneskeskikkel-
ser, men forfølger i stedet princippet om, at less is more: Således 
blev det kronen og de to stjerner alene, der uden de menneske-
lige figurer i våbenskjoldet skulle repræsentere Maria-scenen 
fra det gamle segl.

mellem biSkop og biSpedømme
Og sådan står det i dag og udtrykker identitet, Haderslev Stifts 
våbenskjold, “Delt af rødt og blåt, hvori foroven en guld krone 
lagt på delingen og forneden to seksoddede guld stjerner”, som 
dets officielle blasonering, dvs. fagheraldiske beskrivelse, lyder. 
Sådan står det i dag og udtrykker identitet – og skaber sam-
menhæng. Sammenhæng mellem historien og nutiden; mellem 
Slesvig Stift og Haderslev Stift. Sammenhæng mellem biskop 
og bispedømme; mellem stiftets hovedkirke og dets udstrakte 
landskab. Sammenhæng mellem det himmelske og det jordiske; 
mellem kærligheden i et himmelsk tronrum og de mennesker 
på jorden, som forlader sig derpå.

Symbolet knytter 
an til hiStorien
haderslev stifts symbol er dets våbensKJold. det sKaber sammenhæng mellem histo
rie og nutid – og danner grundlag for stiftets nye visuelle identitet.

◼︎
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en lang række aktiviteter i kirkelivet i haderSlev Stift  
bliver arrangeret på tværS af SognegrænSer. blandt diSSe: 

 

konference 
om miSSion

En konference onsdag den 4.marts 2015 sætter under overskriften 
“Folkekirken i en global verden” fokus på, hvad folkekirkens opga-
ver er over for mennesker, der forfølges på grund af deres tro.

Stiftsudvalget for Mission har fokus på det globale. I andre 
fora beskæftiger man sig med det mellemkirkelige, det tværkul-
turelle, religionsmøde og dialog mv.

Stiftsudvalgets formidler bl.a. erfaringer fra de enkelte 
menigheders arbejde med missionsprojekter, herunder missi-
onsselskabernes muligheder, og inspirerer til at sætte fokus på 
de voldsomme ting, der sker i verden lige nu.

Mange både i folkekirken og i medierne har opmærksom-
heden rettet mod sit-uationen i Mellemøsten, herunder de 
kristnes kamp for overlevelse og mod forfølgelse. Konferencen 
den 4. marts vil derfor sætte fokus på folkekirkens opgave over 
for mennesker, der forfølges på grund af deres tro. Ikke kun 
kristne – fokus er forfølgelsen på grund af tro.

Biskop Marianne Christiansen deltager sammen med Peter 
Fischer-Møller, biskop og formand for Danmission, og Jonas 
Adelin Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd. Derud-
over vil aftenen belyse, hvad der sker i sognene på området.

Alle er velkomne. Se mere om program, tidspunkter og 
praktiske detaljer på  www.haderslevstift.dk

teologi  
for vokSne

Haderslev Stift begynder fra januar det første hold med Teologi 
for voksne. Det finder sted i Haderslev Domkirke og Den gamle 
Latinskole.

Der er tilrettelagt et treårigt forløb med undervisning på 
otte lørdage årligt. Fagene bliver: Idéhistorie, Ny Testamente, 
Gammel Testamente, Dogmatik, Kirkehistorie og Teologisk 
tema med udblik til samfund, kultur og nutid. 

underviSere 
Undervisere på holdet, der starter i 2015, er sognepræst og  
dr. theol. Anders Kingo,  sognepræst og ph.d. Henrik Vester-
gaard Jørgensen, teolog og tidligere sognepræst Lars Ole 
 Gjesening, lektor og cand. theol. Leise  Christensen, tidligere 
biskop Karsten Nissen, sognepræst Christian de Fine Licht og  
teologisk konsulent Bent Andreasen.

tilmelding
Tilmelding til 2016 og mere info om forløb,  
undervisere og fag for kursushold 2016 finder du på  

NB.: kursushold 2015 blev fuldtegnet på kun en uge. 

unge Som kirkepiloter det årlige StiftSmøde

 koncerter luther-rejSerfeStgudStjeneSter

præSentation af  
”helt enkelt – enkle Sange til gudStjeneStebrug”

fælleS  
pinSegudStjeneSter

mød klauS Wivel 
forfatter til ”den SidSte nadver” 

teologi 
for vokSne

SalmeSangenS  
Søndag

forbønSgudStjeneSte  
i haderSlev domkirke

lectio divina  
i haderSlev domkirke

reformationSkonference  
i haderSlev domkirke

konference  
om miSSion

mellem viden og tro  
unge-konference

www.haderslevstift.dk/tilmelding
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værdigheder,  
ikke færdigheder
der var meget at blive Klog På På diaKoni
messen i haderslev stift. herunder at en af 
KirKens hovedoPgaver er at fastholde bliKKet 
På verden, som den er, og smøge ærmerne oP 
og gøre noget – i stedet for at sidde stille og 
ønsKe en bedre verden.

diakoni er en af kirkens hovedopgaver, og folkekirken 
taler meget om det. Men netop derfor er der stor værdi 

i en gang imellem at byde indenfor og sætte nysgerrighed og 
muligheder i spil – som det skete på diakonimessen i Haderslev 
Domkirke i slutningen af oktober. For måske har nabosognet 
nogle mennesker, der gerne vil, men ikke har en konkret idé. 
Og måske har man i et andet sogn konstateret et specifikt be-
hov, men ved ikke, hvordan man skal løfte opgaven? 

Messen bød ind med inspiration og masser af erfaring 
fra 20 konkrete projekter. Man kunne bl.a. høre om at starte 
frokostklubber for mænd, spiseaftener og feriehjælp for udsatte 
familier, besøgstjenester for ældre og sorggrupper for menne-
sker, der har mistet; den internationale menighed i Vejle fortalte 
om frivilligt arbejde for alle asylansøgere uanset religion, og 
”Kirken på tværs”, et projekt i samme emneområde, berettede 
om at møde nydanskere, så de føler sig bedst til rette i Dan-
mark. Maden til dagen kom fra Café Parasollen i Haderslev og 
musikken fra Kirkens Korshærs Baggårdsband bestående af 
tidligere misbrugere i Odense. 

håbShiStorier
Jens Maibom Pedersen, forstander for Diakonhøjskolen i Aar-
hus, supplerede med andre historier fra virkelighedens verden. 
Håbshistorier, som han kaldte dem. Et menighedsrådsmedlem 
i et lille landsogn i Nordjylland hørte i radioen, at han med sin 
alder, køn og livssituation – han havde netop mistet sin kone – 
tilhørte den gruppe, der lå allerhøjst i risikozonen for selvmord. 
Han tog det op i menighedsrådet: ”Kan vi gøre noget?” Fra en 
beskeden annonce i avisen har projektet på kort tid udviklet sig 
til i dag to tilbud, hvor mænd mødes hver 14. dag og kører ud 
og besøger lokale arbejdspladser:

»Og fra at stå sammen på en arbejdsplads er der jo ikke 
langt til at sige, at ”Jeg har en ost og en spegepølse i køleskabet, 
vil du med hjem og have en mad?” Flere af disse mænd har nu 
meldt sig til praktiske arbejdsopgaver i kirken. Det er da en 
historie, der selv for de skarpeste skarpskytter kan være svær at 
skyde ned, og som man ikke kan andet end at blive glad af.« 

”hvad kan jeg få ud af det?”
Jens Maibom Pedersen fortsatte:

»Jeg plejer at sige, at diakoni handler om at have mod til 
at se verden, som den er. Vel kunne det være skønt, hvis alle 
problemerne ikke var her, hvis der ingen misbrugere var, ingen 
udsatte, ingen fattigdom. Men sådan er verden ikke. Diakoni-
ens hovedanliggende er først og fremmest at se misbrugeren 
som et medmenneske med værdighed og ikke se efter færdig-
heder. Diakoni handler om, at vi er mennesker – ikke om hvad 
vi kan. Diakoni er en måde at skabe overensstemmelse mellem 
det, kirken siger i festtaler, prædikener og morgenandagter, og 
det virkelige liv. I diakonien handler det ikke om fine formule-
ringer, men om at spørge sig selv, hvad jeg kan bringe ind. Det 
er udfordrende for en kultur, der hele tiden stiller spørgsmålet 
”Hvad kan jeg få ud af det”?«

pladS til forbedring
Biskop Marianne Christiansen afsluttede diakonimessen med 
en gennemgang af biskoppens og Haderslev Stiftsråds målsæt-
ninger for det diakonale arbejde og konstaterede bl.a., at det på 
nogle områder står særdeles godt til, på andre er der plads til 
forbedring. Det vil hun arbejde videre med.

Per Søgaard, formanden for Haderslev Stift diakoniudvalg, 
var ved dagens afslutning særdeles begejstret:

»Jeg tror, vi synes, dagen helt overordnet har givet god 
inspiration og læring til mange sogne – og at vi betragter dette 
som en prøve. Vi er som udvalg fuldt bevidste om, at vi ikke 
driver diakonien, det gør dem, der har været i standene i dag. 
Men vi kan være med til at formidle og sætte nysgerrigheden i 
spil.« ◼︎
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det er altid unikt at gå ind til en gudstjeneste. Nogle steder 
står en konfirmand i døren og giver folk en salmebog i 

hånden og siger goddag og velkommen. Andre gange rækker 
kirkemedarbejderen en salmebog ud med et stykke papir stuk-
ket ind med en guide til gudstjenesten – her er det okay at være 
usikker på liturgien. Nogle steder tumler børn og voksne snak-
ker, og rummet falder knap til ro, inden gudstjenesten starter. 
Andre steder prøver man at stemme sindet med meditativ ro 
op til bedeslagene. Nogle inddrager frivillige i gudstjenesten, 
andre lægger det i hænderne på medarbejdere, og kirkerne har 
et meget forskelligt forhold til nye sange ind i gudstjenesten. 
Altid særligt for det enkelte sted. Og ikke mindst unikt i Sdr. 
Bjert Kirke, hjemstedet for Værkstedet Gudstjenesteliv, der har 
til opgave at være udkigspost i, hvordan gudstjenestelivet kan 
være, og hvorfra inspirationen breder sig som ringe i vandet.

Inspirationen breder sig – de har ikke en fast formel for, 
hvordan gudstjenesten anno 2015 skal se ud. 

udviklingSprojekt
Værkstedet Gudstjenesteliv er et udviklingsprojekt i Haderslev 
Stift. De to ankerpersoner, sognepræst Tine Illum og organist 
Søren Andresen, er begge ansat i Sdr. Bjert Kirke. Deres mål-
sætning handler om at videreuddanne, at synliggøre, at afholde 
inspirationsdage med ny musikalsk og liturgisk inspiration og 
at arrangere inspirationsrejser. Blandt værktøjerne er en face-
book-side, hvorfra der udgår både viden og tilbud. Men især 
står gudstjenestekonsulenterne centralt – de er en forlængelse 
af Værkstedet, og det fungerer rigtig godt, mener Tine Illum:

»Vi har samarbejdet i nogle år nu og kan mærke og høre, at 
det begynder at gro rigtig fast.« 

den lille ørehænger
Aktiviteten har været høj i Værkstedet i 2014. I januar-februar 
blev der afholdt inspirationsdage for alle interesserede syv 
steder i stiftet. Værkstedet har været i selskab med både fagfolk 
og frivillige fra stiftet til inspirationsdage i Sverige og Tyskland. 
Og i september stod Tine Illum og Søren Andresen som medar-
rangører af først en tredages konference med den keltiske 
salmedigter og præst John Bell i Haslev på Sjælland og dernæst 
en workshop med samme afsæt og næsten 100 deltagere lokalt 
i Haderslev Stift.

Tine Illum trækker et eksempel frem fra udbyttet: 

»Vi har bl.a. fået nye salmer med hjem. Men fra Michae-
lisklostret i Hildesheim i Tyskland har vi også med, at der 
er flere måder at være en dygtig teolog på. Man kan være 
fagligt forpligtet i argumentationen med kolleger og holde 
velstrukturererede foredrag om teologi, men når man spørger 
blandt disse fagligt hamrende dygtige folk, hvad det vigtigste 
i gudstjenesten er, så er svaret “at få den lille ørehænger med 
hjem, som kan være til stede i ugen, der kommer”. Det vigtige i 
gudstjenesten er den lille ørehænger.«

fælleS værdier
Søren Andresen supplerer med et andet eksempel: 

»I Linköbing i Sverige deltog vi i en workshop om de 
gudstjenester, der har haft afgørende betydning i vores egne 
liv, og det, som har været med til at forme vores tro, og hvad 
vi nu tænker om gudstjenesten. Ud af disse meget personlige 
oplevelser hos 17 forskellige mennesker træder der pludselig 
nogle klare fælles værdier frem. Blandt dem glæde, relationer, 
nærvær, mening og åbenhed. Og vi tænker, at når de træder 
så tydeligt frem hos os, så er de nok også værd at tænke ind i 
gudstjenesten hjemme.«

Brændkjærkirken i Kolding havde tre ansatte med i Linköbing. 
»Det vil vi stærkt anbefale. Det bringer samtalen med hjem, 

at man har oplevet noget sammen,« mener Søren Andresen.

kirken bliver, hvad man fortæller 
De to store arrangementer med den keltiske salmedigter og 
præst John Bell finder de særdeles vellykkede:

»Han formidler, at tro hverken er en intellektuel eller en 
åndelig præstation, men en måde at trække vejret på. Og jeg 
tror, at hans meget poetiske, enkle og tydelige keltiske sange 
rammer noget i vores folkesjæl. Det rammer os, og vi tror, at 
vi er meget almindelige, så det rammer nok også andre,« som 
Tine Illum siger.

Hun fremhæver desuden det helt entydige budskab fra 
John Bell, at kirken bliver det, der er dens rygte:

»Det, vi går og fortæller om kirken i dag, ér kirken i mor-
gen. Hvis man går og siger, at hos os kommer der mest ældre 
mennesker, så skal dét nok blive rigtigt, og hvis man siger, at 
hos os kommer der ikke ret mange, så vil ingen jo komme. Hvis 
man derimod fortæller, at hos er der mange, der medvirker i 
gudstjenesten, så åbner man gudstjenesten op.«

fokuS på  
gudStjeneStelivet 
værKstedet gudstJenesteliv henter insPiration til udviKling af gudstJenestelivet i haderslev 
stift fra dygtige gudstJenestefolK i både sKotland, tysKland og sverige. via gudstJeneste
Konsulenterne siver det ud i hele stiftet.

◼︎
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faStanSættelSer af præSter i haderSlev Stift  
i perioden 15. november 2013 – 15. november 2014 

Aabenraa  Eva W. Løbner 15. november 2013
Harte Elon Jepsen 1. december 2013
Nordborg-Oksbøl Camilla Synnøve Hansen 1. december 2013
Aabenraa  Kirsten Kruchov Sønderby 1. januar 2014
Gl. Haderslev Jakob Damm Knudsen 1. april 2014
Kliplev Charlotte Rørdam Kristensten  1. april 2014
Sct. Marie, Sønderborg Mads Jakob Thorlund Jakobsen 1. juli 2014
Erritsø Tine Schmidt Lorenzen 15. august 2014
Tyrstrup Anne Mie Arendt Skak Johanson 15. august 2014
Herslev Sara Maigaard Flokiou 1. september 2014
Taulov Bente Hjul Johannessen 1. september 2014
Hvirring-Hornborg Marie-Louise Wadum 1. september 2014
Gårslev Erik Røjkjær Christensen 15. november 2014

fratrædelSer blandt præSter i haderSlev Stift  
i perioden 15. november 2013 –  15. november 2014

Gl. Haderslev Benedikte B. Pedersen 31. december 2013
Sct. Marie, Sønderborg Stig Torben Christensen 28. februar 2014
Herslev Marianne Frank Larsen 28. februar 2014
Gårslev  Hans Kurt Debel-Hansen 31. juli 2014
Hvirring-Hornborg Hans-Jørgen Bæk Iversen 31. juli 2014
Gråsten-Adsbøl-Kværs Birgitte Christensen 31. juli 2014
Vojens-Jegerup-Maugstrup Lykke Ida Fugl Wester 31. juli 2014
Bov Majbrit Daugaard 31. august 2014
Halk-Grarup Katrine Gaub 31. august 2014
Bramdrup Ditte Freiesleben 31. august 2014
Vonsild Klavs Bo Sørensen 30. september 2014
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