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DBI arbejder med bibelforskning
og teologisk undervisning, hvor
teologistuderende er den primære
målgruppe. Formålet er at fremme
bibeltro forkyndelse, undervisning og
mission i Danmark og udlandet.
Formand Jens Peter Rejkjær
Rektor Henrik Nymann Eriksen
Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

Liberalteologien med dens bibelopløsende fokus
var baggrunden for oprettelsen af DBI for 50 år
siden. Udfordringen er ikke blevet mindre, som
årene er gået. Adskillige bibeltro kristne oplever,
at de i mange af landets kirker opfattes som ikke
stuerene, fordi de på mange måder ikke passer til
de samfundsmæssige normer, der råder i dag. At
fastholde noget, der er eksklusivt sandt, vækker
modstand i en verden, hvor alt opfattes relativt.
At Bibelen og Jesus er autoritet og har afgørende
betydning for, hvordan jeg ønsker at leve mit liv,
rammer for de fleste uden for skydeskiven.
F U NDA M ENT E T F OR DBI

Uanset dette ønsker DBI at placere sig netop dér
som teologisk uddannelsesinstitution. Den autoritet, som Jesus og apostlene tillagde de bibelske
skrifter, skal fortsat være fundamentet for DBI's

Med Bibelen som basis, autoritet og kraftcenter vil DBI
fortsætte sit arbejde med forkyndelse, und ervisning og
forskning til gavn og glæde for Guds kirke– nationalt som
internationalt, udtaler Jens Peter Rejkjær.

virksomhed – i såvel undervisning som forskning.
Når Jesus tillagde Bibelen denne autoritet, må vi
også gøre det. Det er ham, der er centrum i vores
tro! Når vi ønsker at være bibeltro, er det med
intentionen om, at Bibelen og Jesus skal være
autoritet i vores liv, men altså ikke en konstatering af, at vi altid rammer plet. Vi er underlagt
apostlens ord om, at vi erkender stykkevis, og vi
profeterer stykkevis.
Med Bibelen som basis, autoritet og kraftcenter
vil DBI fortsætte sit arbejde med forkyndelse, undervisning og forskning til gavn og glæde for Guds
kirke– nationalt som internationalt - i det åremål,
Gud giver os. Jeg vil stå på min post, jeg vil stille
mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil
sige til mig … (HAB. 2,1)
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1970 ’ERNE – E TA BL ERINGSFA SEN

DBI’s historie
gennem 50 år
Vejen fra e t s tudiebibliotek b es t ående
af e t pa r kasser bøger t il en fu ld t
udbygge t udda nnelsesin s t itut ion.
Af Børge Haahr Andersen, lærer og rejsepræst

Niels Ove Vigilius var DBI's stifter
og første hårdtarbejdende rektor.

Når man ser på det maskinskrevne informationsbrev, som DBI udsendte som det første af tre
i 1973, er begyndelsen særdeles spæd og ubehjælpsom. Den 1. september 1973 blev et mindre
lokale i KFUK’s bygning i Store Kannikestræde
lejet med henblik at skabe et studiebibliotek og
med muligheden for at kunne afholde enkelte
aftenkurser for studerende. I 1974 tidobledes
budgettet og stifterne af DBI beder om støtte
på 60.000 kr. fra DBI’s venner. I efteråret 1975
ansættes Niels Ove Rasmussen, senere Vigilius,
som studierektor på halvtid, og fra 1977 fuldtidsansættes han. Fra januar 1976 ansættes 23-årige
stud.theol. Jørgen Sejergaard Jensen som rejsesekretær, og fra efteråret 1976 ansættes stud.theol.
Nicolai Winther-Nielsen som timelærer i hebræisk. Herefter flyttede man til større lokaler. Først
til Nørre Voldgade, og senere i 1977 til de lokaler
ved Kultorvet, hvor DBI fik lov at bo i 37 år.
Da jeg selv i 1978 begyndte at læse teologi, oplevede jeg DBI som et lille, men alligevel etableret
sted. På få år havde man samlet et imponerende
stort bibliotek, der var en kaffestue, et undervisningslokale, en rejsesekretær (cand.theol.
Flemming Burgdorf), to timelærere i hebræisk
samt studierektor Niels Ove Rasmussen. Mange
og lange interne diskussioner forud for og i årene
efter DBI’s tilblivelse havde klargjort den teologiske profil, som langt på vej er identisk med det,
DBI står for i dag.

Torben Kjær blev lærer i Ny Testamente i 1984.
Han underviser stadig trods pensionen.

Finn Kappelgaard var i mange år DBI's formand
og styrede DBI sikkert gennem debatterne.

Nicolai Winther-Nielsen blev timelærer i
hebraisk allerede som studerende i 1976.
Han underviser stadig.
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1980 ’E R NE – V ÆKS TFA S E N

År for år voksede DBI sig større. I 1982 bestod
studenterlisten af 80 navne. I 1982 blev cand.
theol. Nicolai Winther-Nielsen ansat som adjunkt
i GT på DBI. To år efter blev sognepræst Torben
Kjær ansat som adjunkt i NT. Samme år blev
cand.theol. Leif E. Kjøller-Rasmussen halvtidsansat som adjunkt i GT. Det, som begyndte med en
halvtidsansættelse i dogmatik, havde altså udviklet sig til, at der nu var lærere ansat i en række
teologiske hovedfag.
For mange studerende var DBI et hyggeligt
miljø og et godt kristent fællesskab. Man gik til
undervisning i de fag, som passede ind i ens eget
uddannelsesforløb og fik god hjælp til de skriftlige opgaver, som fyldte ganske meget under det
teologiske studium. Det Teologiske Fakultet så
med venlig overbærenhed på denne opkomling
i dansk kirkeliv. Men det var allerede dengang
muligt at fuldføre det teologiske studium med DBI
som det sted, hvor man hentede hovedparten af
sin undervisning og vejledning.

Niels Ove Vigilius tog sig tid til at lytte til de studerende.
Jørgen Sejergaard var DBI's allerførste rejsesekretær.
En ung Jens Bruun Kofoed ved
et af DBI's årsmøder. Han er nu
professor i Gammel Testamente.

1990 ’ERNE – K RISEFA SEN

Også Henrik Nymann Eriksen har haft sin studietid på DBI.

Børge Haahr Andersen begyndte
som studerende i 1978 og blev
hurtigt studenterrådsformand.

Vibeke Sode Hjort blev cand.
theol. fra DBI. I dag sidder
hun i repræsentantskabet.

1990’erne begyndte med en større krise i DBI’s
historie. Begge lærere i GT forlod DBI. Leif Kjøller Rasmussen fik ikke sin ansættelse forlænget,
og da Nicolai Winther-Nielsen ikke oplevede
opbakning fra DBI’s ledelse til sin GT-forskning,
søgte han og fik i stedet en lærerstilling i GT på
MF i Aarhus. Her fik han sin ph.d., som han var
ved at afslutte, og blev ret hurtig lektor i GT.
DBI’s vision var stadig den samme. De ansatte
lærere skulle ”undervise og forske på et akademisk niveau”. ”Målet er et fuldt udbygget institut
med lærere i alle fag og eksamensret” (jf. artikel
i DBI-posten af lærerrådsformand Torben Kjær,
okt. 1991). Vejen var imidlertid blevet noget længere. To timelærere i GT blev ansat i adjunktstillinger, cand.theol. Henrik Bartholdy i 1992 og

cand.theol. Jens Bruun Kofoed i 1995. I september 1993 blev Carsten Elmelund Pedersen ansat
i etik, og i 1995 opnåede han som den første af
DBI’s ansatte en ph.d. Torben Kjær blev lektorvurderet, og den lille institution begyndte endelig
at få en synlig forskningsplatform.
I 1990’erne indførte de fleste europæiske lande
bachelor- og mastersystemet, og der blev et fælles
uddannelsessamarbejde i Europa, hvor det var
lettere at uddanne sig på tværs af landegrænser.
På teologiuddannelsen i København betød det
en mere styret studieordning. Derved blev det
vanskeligere at give supplerende undervisning.
Både DBI i København og MF i Aarhus var præget
af dette.
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0 0 ’ERN E – F OR N Y E L S ES FA S E N

I løbet af 1990’erne blev der afholdt flere møder
mellem DBI og en række ydre missionsselskaber
om i fællesskab at opbygge en akademisk missionæruddannelse. I 2001 flyttede LM’s missionæruddannelse ind i nabolaget til DBI’s lokaler, og
samtidig startede DBI og Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Dansk Etiopermission
en tværkulturel missionæruddannelse (TKM). De
studerende var indskrevet på Misjonshøgskolen
i Stavanger og modtog supplerende undervisning
på DBI, og Finn Rønne blev ansat som leder af
TKM-uddannelsen.
I 2005 blev LM’s missionsskole nedlagt, og året
efter blev der indgået en aftale med DBI om, at
DBI skulle varetage LM’s behov for missionæruddannelse og missionærforberedende kurser mod,
at LM ydede et årligt tilskud til DBI. I 2005 valgte
Stavanger Misjonshøgskole at udfase ordningen
med ikke-nærværsstuderende i København, indtil
de havde opnået institutionsakkreditering. Derfor
valgte DBI at lave en fælles bacheloruddannelse
for kommende missionærer og præster under
University of Wales. Denne studieordning fungerede fra 2006-2011 under samme ordning, som
MF var påbegyndt i 2005.
I 00’erne blev fire nye lærere ansat. Jakob
Olsen i religionsfilosofi med en kvotestilling på 25
% som præst ved Emdrup Kirke. Nicolai Techow
blev dernæst ansat i Ny Testamente, Kristian Mogensen blev ansat som missionslærer, og efter sin
ph.d. i dogmatik blev Peter Olsen halvtidsansat
som dogmatiklærer.

Jens Ole Christensen var rektor
i nogle vigtige år og formulerede
DBI's 3 kerneværdier.

Efter flytningen til Leifsgade på Amager blev der
mere lys og luft til de studerende i de nye lokaler.

2010 ’ERNE – M Å L E T BL IVER NÅ E T

Børge Haahr Andersen forlod præstegerningen
og blev en afholdt rektor i 17 år.

Dorte Klein har som kontorfuldmægtig mødt utallige
af DBI’s venner i telefonen og
givet dem en god behandling
gennem de seneste 17 år.
Kurt Dalsgaard satte som mangeårig landssekretær
et vægtigt aftryk på DBI's administration.

Den mest vidtgående strukturelle ændring i DBI’s
historie skete fra 2010-12, hvor der blev lavet en
gennemgribende aftale med Fjellhaug International University College om at etablere en norsk
afdeling i DBI’s lokaler. Fjellhaug skulle være
hovedansvarlig for akkreditering, undervisning og
forskning, og DBI skulle være ansvarlig for danske
undervisere og for økonomien. Det blev begyndelsen til et nært samarbejde med en institution,
som DBI har et nært åndeligt, fagligt og socialt
fællesskab med. I 2019 kom MF i Aarhus med
i dette samarbejde, sådan at der i dag på de tre afdelinger i Fjellhaug-institutionen er mere end 40
faglærere, der mindst har en ph.d.-grad.
I dette årti erhvervede ikke mindre end tre
lærere sig en professorgrad, og syv andre opnåede
en ph.d.-grad og fik den norske titel amanuensis.
Samtidig har DBI gennemført det mest omfattende generationsskifte i DBI’s 50-årige historie.
Fem ældre lærere er blevet udskiftet eller skal udskiftes i nær fremtid. Men der er en ny generation
af håbefulde unge undervisere og forskere på vej.
Pionererne drømte om eksamensret og fagligt
uddannede lærere i alle teologiske fag. I dag er
dette gået i opfyldelse. DBI er i dag blevet den
etablerede uddannelses- og forskningsinstitution,
som var visionen for 50 år siden. Om Gud vil,
vil det i de kommende årtier kunne omsættes til
en stor produktion af præster, diakoner og missionærer til den verden, der har brug for at høre
evangeliet.

Studiet af Guds ord er stadigvæk det, der er det helt
centrale på DBI – men blyanten er erstattet af computer.
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Forunderligt
at DBI har
overlevet!
”L ad være med at læse teologi – du kan mis te
troen! ” Det var den advar sel, som jeg andre unge
fik , når vi over vejede at læse teologi på Københavns
Univer sitet i sommeren 1972 før DBI blev oprettet .
A f N i c o l a i W i n t h e r - N i e l s e n , m e d s t i f t e r a f D B I , p r o f e s s o r i G a m m e l Te s t a m e n t e
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Advarslen om ikke at læse teologi fra vores ungdomsledere og ældre kristne skyldtes, at de havde
set alt for mange præster miste fokus på frelsen i
Jesus alene og på Bibelens troværdighed i deres
studietid.
Det var først og fremmest en personlig udfordring at bevare en robust og autentisk tro i en
bibelkritisk universitetsverden. Vi så selv, hvordan
flere teologer fra vore egne kirkelige miljøer ikke
længere forsvarede Bibelens fulde troværdighed.
På universitetet hørte vi en lærer entusiastisk forkynde, at fortællingen om Jerikos erobring var en
skrøne, som skulle forklare en stor jordhøj, og arkæologerne havde bevist, at den på Josvas tid var
ubeboet – og for øvrigt var Josva bare en sagnfigur.
K A M PEN KU NNE GODT VÆ RE H Å RD

Niels Ove Vigilius stillede en dag op til en teologisk debat om bibelsyn med en af de teologiske
professorer på universitetet. Professoren hævdede, at ”du kan tro, hvad F….. du vil”, for ”vi er
jo alle døbt.” For mange medstuderende var det
nok befriende, men for os fra DBI blev det frisættende. En sådan teologi var ikke attraktiv, og det
styrkede appetitten på at finde alternative svar.
Andre lærere kunne vi dog godt lære meget af, og
i dag har mange af os gode personlige relationer
til vores kolleger på Det Teologiske Fakultet.
M EN H VORF OR GAV VI IK K E OP I 1972 ?

Det korte svar er, at Niels Ove Vigilius sammen
med Jørgen Skydstofte, Flemming Kofod-Svendsen, Finn Kappelgaard, Flemming Burgdorf og andre ældre studerende blev vores rollemodeller. De
inviterede os med til overvejelserne om at stifte
DBI, og vi fik både personligt og teologisk medejerskab i formuleringen af en teologisk kurs for
vores videre sejlads ud i teologiens vilde vover og
stærke storme. Det var og er stadig ingen garanti
for troen, men det hjalp mange af os til ikke blot
at overleve i teologiens verden, men også at formulere en ny levedygtig teologi for vores samtid.
EKSA M ENSRE T O G A NERK ENDEL SE

I de første år var DBI’s vigtigste opgave at yde førstehjælp til teologistuderende og lærerstuderende
og så ellers at skabe en kristen identitet blandt de
teologistuderende. Efter nogen diskussion omkring
1990 valgte DBI at arbejde for at få eksamensret,
som det hed dengang. Underligt nok har folke-
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kirkens ledelse og landets politikere efter 50 år
stadig ikke anerkendt os som en vigtig alternativ
teologiuddannelse, der kan tilbyde en anerkendt
uddannelse. Men tryk avler modtryk, livet finder
nye veje. I dag har vi en fremragende international
uddannelse og den teologiske forskning sprudler.
I de første årtier fandt vi vores videnskabelige
inspiration i den førende engelske og amerikanske evangelikale forskning inden for fortolkning,
nærorientalske studier og sprogvidenskab og i
amerikansk konfessionel lutherdom. DBI-lærere
sled sig med årene frem til international anerkendelse inden for deres fagområder. Flere af vores
studerende ligger helt i top på universiteterne i
Danmark og i udlandet.

I dag skal vi ikke
advare de unge,
men opmuntre dem
EN F ORU NDERL IG HIS TORIE

DBI’s 50-årige historie er forunderlig. Mod alle
odds kan DBI i dag tilbyde en robust bibeltro og
Kristus-fokuseret teologi for de næste generationer. Vores venner har i 50 år bedt og støttet ud
over alle grænser.
DBI’s venner har nu mulighed for at få landsdækkende onlineundervisning i Gammel Testamente, Ny Testamente samt spændende emner
inden for den kristne tro. Vi kan også hjælpe
den globale kirke med erfaringen om at drive
teologi uden statslig støtte. Vores studerende må
klare sig uden den attraktive danske SU, men
til gengæld har de en dedikation og et mål, der
ikke blot placerer dem i eliten blandt studerende,
men også gør dem i stand til at kunne overleve i
fremtidens sekulære samfund.
Forskningen og undervisningen blomstrer efter
50 år med DBI. Mange af de gamle svar er blevet
nuanceret, og vi bevarer troskaben mod Bibelen
og bekendelsen i en ny tid med nye udfordringer.
Takket være Guds underfulde ledelse, gode ledere
og et generøst bagland lever forskning og undervisning i bedste velgående.
I dag skal vi ikke advare de unge, men opmuntre dem: Læs teologi på DBI – det former et liv
med Bibelen og i troen!
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Rektorer på DBI
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HVEM A R BEJDER P Å
DBI L IGE N U ?

I DBI’s 50-år ige eksis tens har der kun været fire rektorer. S enes t
er det Henr ik Nymann Er iksen, som d. 1. augus t 2022 over tog
pos ten. Nedenfor har vi plukket cit ater fra gamle numre af DBI pos ten for at se, hvad der er blevet sagt om de tre før s te rektorer.

Der er ef ter h ånden en r æ kke fu ldtids - og
del tidsan satte på DBI. Nog le er hel t nye,
men s andre er på vej på p en s ion i nden for
kor t tid. Her får I et l il le over bl ik .
Michael Ager bo M ør ch

Adjunkt i systematisk teologi. Deltid
U NDERVISNING

NIE L S OV E V IGILI US , 1975- 1999

”Blandt den lille kreds af initiativtagere til DBI’s
oprettelse var Niels Ove Vigilius den drivende
kraft og afgørende teologiske inspirator. Niels
Ove holdt fast ved, at DBI skulle bygges på en
urokkelig tillid til Bibelen som Guds troværdige
ord. Samtidig har det været afgørende for Niels
Ove at pege på Bibelens centrum, Jesus Kristus.
Han har hjulpet mange lægfolk rundt om i landet
til at holde fast ved Bibelen som Guds ord. (…)
Han har gennem årtier påvirket studerende med
god bibeltro undervisning. Han har været en, de
studerende kunne opsøge for at få sjælesorg.”
DBI-posten maj 2021

Hen r ik Ny man n Er iksen

B ørge Haah r A nder sen
Fi n n Aasebø Røn ne

Professor i kirkehistorie

”Kombinationen af standhaftighed og ydmyghed
er med til at gøre Børge til en god leder. En side af
dette er den sårbarhed og dybe medmenneskelighed, som Børge viser både i den daglige omgang
med medarbejdere og studenter, og som forkynder og skribent.” DBI-posten september 2016
”Børge har som rektor fastholdt et stærkt

Rejsepræst og timelærer i
prædikenlære. Deltid.
C ar s ten El mel u nd Peter sen

Ch r i s tian C anu H øj gaard

Lektor i systematisk teologi. Deltid.

Adjunkt i Gammel Testamente. Deltid.
Nicolai Wi nther-Niel sen

Professor i Gammel Testamente. Deltid.

A DMINIS T R ATION
El len Lodah l Peder sen

Sekretariatsleder. Deltid.
Jens Ole Christensen tv og Niels Ove Vigilius th

Jen s B r uu n Kofoed

Professor i Gammel Testamente

B Ø RGE H A A H R A N DE RS E N, 2005- 2022

Ph.d.-studerende i missionsfag.

Rektor og underviser

JENS OL E C H RIS T E NS E N, 1999- 2005

”I Jens Ole har vi haft en meget kompetent leder,
der med stor manøvredygtighed har været med
til at føre DBI videre i en positiv retning. Han har
haft blik for de store linjer, men samtidig har han
i kraft af sit dybe menneskelige engagement og sit
lyttende sind også altid haft syn for den enkelte.
Med sin rige udrustning også som forkynder, sjælesørger og lærer har han sat mange spor efter sig,
og med sine evner til at formidle ud til en bredere
kreds har han gjort DBI kendt i offentligheden i
en langt større grad, end tilfældet har været tidligere.” DBI-posten, april 2005

Ren é Sølvs ten Ni ssen

Dor te K lei n

Kontorfuldmægtig. Deltid
Lou i se H øg ild Peder sen

Ph.d.-studerende og underviser i
sjælesorg og latin

Mar ia Popp Jen sen

Økonomiansvarlig.

O ddr u n Aasebø Røn ne

Timelærer i diakoni

Peter Greek Kofod

Studiekoordinator. Deltid.
Ni n na Ves tergaard B raü ner

Timelærer i trosoplæring

Børge Haahr Andersen

bånd mellem trofaste DBI-støtter langt væk fra
hovedstaden og studiemiljøet på DBI. Han har
udnyttet sin egen landmandsbaggrund samtidig
med, at han er gået foran i udviklingen af DBI
som et nutidigt og relevant læringssted for teologi
og mission. På den måde eksemplificerer Børge
DBI’s særlige profil: At bygge bro mellem kulturer,
så evangeliet kan blive hørt og forstået.” DBIposten juni 2022

KORT TIDSA NSAT T E

Ch r i s tian S ch øler Hol mgaard

Stud. theol. Fil ip Pilgaard Hol m

Adjunkt i Ny Testamente

Bibliotekar. Deltid.

Nicola i Te chow

Stud. theol. Nicolai Kal tof t

Adjunkt i Ny Testamente

Pedel. Deltid.

Jakob Ol sen

Stud. theol. Torgei r Peter sen

Lektor i religionsfilosofi. Deltid.

Ungdomsrejsesekretær. Deltid.

Peter Ol sen

Stud. theol. Lu kas B rosbøl

Ekstern lektor i systematisk teologi.
Deltid.

Ungdomsrejsesekretær. Deltid.
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Hvorfor
findes DBI
i dag?
De t f indes der i hver t fa ld 6 go de g r u nde t il.
Af Michael Agerbo Mørch, adjunk t i sys tematisk teologi. Ph.d.
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I et jubilæumsskrift bør man efter min mening
ikke være selvudslettende, selvom grænsen mellem at være selvbevidst og selvtilfreds kan være
hårfin. Når jeg bliver spurgt om, hvorfor DBI
findes i dag, så kan jeg jo svare ”fordi vi ikke har
orket at lukke biksen” eller ”ja, det kan jo være
svært at se”. Men det ville være både forkerte og
selvudslettende svar, for jeg synes, der i hvert fald
er 6 gode grunde til, at vi er her.
F OR DE T F Ø RS T E

... findes DBI i dag, fordi vi er en nødvendig ressource for det konservative kirkelige Danmark
i forhold til teologisk uddannelse, undervisning,
forkyndelse og debat. På DBI bruger vi mange
kræfter på at blive en lærd institution, der samtidig kan omsættes til anvendelig forkyndelse. Vi
kunne nok være mere synlige uden for vores egne
kirkelige cirkler, men det er både svært og i tæt
konkurrence med andre dygtige aktører. Da vi
etablerede CTIP (Center for Teologi i Praksis) var
det for at synliggøre alt det, vi kan bidrage med
rundt om i Danmark. Vi har oplevet en stigende
efterspørgsel efter kompetent teologisk undervisning og forkyndelse, og vi er glade for at kunne
bidrage til dette. Samtidig ønsker vi at udvikle
endnu mere på dette felt.
F OR DE T A NDE T

... findes DBI, fordi vi er en vigtig sparringspartner
for andre nordiske teologiske institutioner. Det
gælder venner på MF i Aarhus, Fjellhaug i Oslo,
Forsamlingsfakultetet i Gøteborg og flere andre. Vi
udvider samtidig langsomt vores netværk til Centraleuropa og Afrika, særligt Holland og Etiopien,
hvor vi både giver og tager i samarbejdet mellem
konfessionelle uddannelsesinstitutioner.
F OR DE T T REDJE

... findes DBI i dag, fordi vi er den eneste danske
teologiuddannelse, der kompromisløst fokuserer
på mission. Vores uddannelse er en bachelor i teologi og mission, fordi vi insisterer på, at evangeliet
må længere ud. Vi uddanner præster, der har fokus
på mission. Vi uddanner missionærer, evangelister,
diakoner, kirke- og kulturmedarbejdere, børne- og
ungdomsmedarbejdere og mange andre, som alle
bærer med på visionen om, at evangeliet skal rækkes til flere. Selvom DBI er et lille studiested, så
gør vi dette med kreativitet og virkelyst.

A r t i k e l — S . 15

F OR DE T F JERDE

... findes DBI i dag, fordi vi er en nødvendig
modpol til de liberale uddannelser på de statslige
universiteter. Bibelkritikken er stadig massiv, og
der er brug for et akademisk modspil. Jeg tror
ikke altid, at vores bagland er klar over, hvor store
forskellene er. Det drejer sig ikke kun om syn
på vielser af to af samme køn eller om legemlig
opstandelse. Der er faktisk ikke ét dogme, der ikke
er udfordret af den liberale teologi. På DBI vil vi
gerne have et godt forhold til Det Teologiske Fakultet. Vi lærer meget af deres dygtige undervisere, og
vi vil gerne i dialog med deres studerende. Men vi
vil også udfordre dem på deres teologi, diskutere,
udveksle synspunkter og strides i en god tone.
F OR DE T F EM T E

... findes DBI, fordi vi repræsenterer klassisk
teologi. Vi står for eksempel fast på Bibelens
ufejlbarlighed og på klassisk tjenestedeling. Vi
ved, det koster i image, men vi oplever også, at vi
vinder i troværdighed. I teologiske samtaler om
disse emner spiller DBI en vigtig rolle og vil også
gøre det fremover.
F OR DE T SJE T T E

... findes DBI i dag, fordi vi oplever den samme
kombination af ydre pres og intern efterspørgsel,
som har kendetegnet DBI’s virke i 50 år. Presset på
bibeltro kristendom fra et sekulariseret samfund og
fra liberal teologi på universiteterne. Det forsøger
vi at udfordre og værne imod. På den anden side,
oplever vi en stadig større efterspørgsel efter netop
det, vi kan på DBI: Undervise og forkynde om klassisk kristendom på en relevant og livsnær måde.
H VORF OR F INDES JEG P Å DBI I DAG?

Jeg kunne jo også spørge mig selv: ”Hvorfor findes
jeg på DBI i dag?”. Jeg er på DBI, fordi jeg elsker
vores lille institution. Godt nok er vi dårligt lønnede og ilde anset i det danske akademiske miljø.
Men hvad gør egentlig det, når vi har et bagland,
der bærer os, og en Gud, der bønhører os? For
sådan oplever vi det. Derfor tror jeg også, DBI har
en fremtid. Sikkert med endeløse bump på vejen,
men vores stødfjedre har virket i 50 år, og dette
lille servicetjek har ikke afsløret rust eller problematisk slitage. Tværtimod er vi klar til at køre
videre til nye opgaver, for vi har meget at bidrage
med, som er unikt for DBI.
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K ERNE VÆ RDI, 1 /3

Tillid
til Bibelen
Troen ser mere, end
for nuf ten kan få øje på.
A f Pe t e r O l s e n , p h . d . o g a d j u n k t i d o g m a t i k

Gud har valgt at åbenbare sig for troen, ikke for
fornuften. Jesus priser sin far, fordi han ”har
skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret
det for umyndige” (MATT 11,25).
Guds Søn kom ind i denne verden som et
spædbarn i en fattig familie. Fornuften kunne
ikke se, at han var Guds Søn. Han ejede al Himlens herlighed, men han viste den kun i glimt. Da
han var 33 år, døde han som en ynkelig forbryder
på et kors. Man kunne høre, hvor meget han led,
da han råbte ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du
forladt mig?” (MATT 27,46). For en fornuftig betragtning var det et nederlag.
Men hvad siger Guds Ord? ”Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore
synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred”
(ES 53,5).

Ved nadveren bruger vi almindelig vin og brød,
men vi siger: ”Dette er Jesu Kristi legeme …
Dette er Jesu Kristi blod.” Hvorfor gør vi det?
Fornuften ser jo ikke andet end vin og brød!
Nej, men fordi Gud har knyttet sine løfter og sit
nærvær til denne handling, ser troen mere end
fornuften.
Syreren Na’aman var spedalsk. Han kom til
profeten Elisa i Israel og fik det ord fra Gud, at
han skulle bade sig syv gange i Jordanfloden, så
ville han blive rask. Men Na’aman var en fornuftig
mand, så han blev vred. Han sagde: ”Er Damaskus’ floder (…) ikke bedre end alle vandløb i
Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive ren?”
(2 KONG 5,12).
Alligevel gik han syv gange ned i Jordan, og
sandelig: Han blev rask, fordi Gud havde knyttet
sit løfte til denne handling.

P Å GRU ND A F GU DS L Ø F T ER

Vi bruger almindeligt vand, når vi døber et menneske. Men vi gør det på vegne af Gud. Derfor er
dåben ”det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden” (TIT 3,5). Efter dåben siger vi til den døbte,
at Gud nu har ”skænket dig syndernes forladelse.”
For en fornuftig betragtning sker der kun det, at
den døbte bliver våd. Men på grund af Guds løfter
ser troen mere, end fornuften kan få øje på.

GU D SK A BER TIL L IDEN

Bibelen ser ikke ud af noget særligt, men den er
Guds Ord. Derfor giver den visdom til frelse (2
Tim 3,15). Det kan fornuften ikke se. Men troen
erfarer, at hér møder jeg Gud. Han afslører min
synd, og han rækker mig syndernes forladelse.
Derved skaber han min tillid. Han åbenbarer sig
nemlig for troen, ikke for fornuften!
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KE R N E V Æ R DI, 2 / 3

K ERNE VÆ RDI, 3 /3

Glæde over
evangeliet

Kærlighed til
mennesker

Når jeg tænker på evangeliet, at Jesus gav sit liv
for at frelse mig, så f yldes jeg med to følelser :
glæde og t aknemmelighed.

Teologi har ingen værdi, hvis ikke den vises i praksis,
og Jesus har med sit eget eksemp el vis t os, at kær lighed
er selve gr undlaget for al mission og diakoni.

Af Michael Agerbo Mørch, adjunk t i sys tematisk teologi. Ph.d.

A f Re n é S ø l v s t e e n N i s s e n , p h . d . - s t u d e r e n d e i m i s s i o n s t e o l o g i

”Glæde over evangeliet” er ét af DBI’s slogans, og
det går dermed fint i tråd med en af de følelser, jeg
fyldes med, når mine tanker falder på evangeliet.
H VORF OR S TA RT E R J EG ME D MIT
PERSONLIGE F OR HOLD TIL DBI ’ S
S LOGA N ?

Fordi jeg gerne vil minde alle jer læsere om, at
DBI er bygget af mennesker, der selv har smagt
Guds nåde og bærer glæden over evangeliet i
frisatte hjerter. Strengt taget har DBI jo ingen teologi – i hvert fald ikke en, der betyder noget! For
hvis ikke menneskene i huset bærer troen i hjertet i hverdagen og lader den komme til udtryk i
forskning, undervisning, studier, fællesskab osv.,
så er vedtægternes ordlyd jo ligegyldig.
DBI E R F OR MIG NO GE T S Æ R LIGT

DBI er et akademisk studiested, hvor man via
hårdt arbejde får nogle blåstemplede institutionspapirer; men DBI er mere end det. DBI er også et
åndeligt fællesskab, der lever af at vise hinanden
hen til den Kristus, der har købt os fri. Jeg er stolt
af at kende Kristus. Jeg er glad for ham. Jeg elsker
ham. Og det må de studerende gerne vide. Det

må mine kolleger gerne vide. Det må mine medforskere gerne vide. Jeg skammer mig ikke over
det. Og det gør mig glad indeni, når jeg tænker
på, at det er følelser, livssyn og perspektiver, jeg
deler med mine kolleger og vel alle studerende.
IK K E BARE E T SLO GAN

DBI er et meget lille studiested. Det er det i
Danmark, og det er det i særdeleshed i hele
verden. Kan vi overhovedet bidrage med noget?
Jeg mener, svaret er ja, hvis vi tør stå fast på, at
her glæder vi os over evangeliet. Vi studerer det
ikke kun, vi lever af det. Vi diskuterer ikke kun
forskellige syn på korset – korset er hele vores
teologi. Vores liv. Vi har ikke noget studium uden,
men mere end det, vi har ikke noget liv. Ikke noget håb. Og derfor er glæden over evangeliet ikke
bare et slogan. Det er vores tro, som vi ikke kan
lægge fra os på vej ind ad døren. Vi studerer, fordi
vi har lært evangeliet at kende og bare må vide
mere. Og det vil vi give videre til andre.
Så længe evangeliets frisættende glæde brænder i vores hjerter, er DBI noget særligt, og så har
vi noget at bidrage med til det kirkelige Danmark
og til de akademiske studier.

Måske kan DBI’s kerneværdi ”Kærlighed til
mennesker” opleves som indlysende, for hvem
ønsker ikke at have kærlighed til mennesker som
bærende fundament for sin virksomhed? Derfor
må vi spørge, hvad denne værdi betyder i DBI’s
tilfælde?
Den schweiziske teolog Karl Barth sagde, at vi
driver teologi, fordi der skal prædikes om søndagen. Det kan vi lære meget af, men teologi kan
ikke reduceres til prædikenforberedelse. Citatet
er taget ud af en sammenhæng, og Barth ville nok
heller ikke begrænse teologi til studerekammeret.
Teologi handler nemlig også om praksis, den har i
sin grund både hænder og fødder.

opfordring til disciplene om at lade det være et
forbillede for dem.
Det er måske til den gode side, at vi derfor kan
konkludere, at Jesus med sig selv som forbillede
her sender disciplene ud i verden for at gøre kærlighedsgerninger. Og så alligevel, for netop Jesu
kærlighed er grundlaget for al mission og diakoni.
I 2 Kor 5, 11-21 skriver Paulus, at Kristi kærlighed tvinger ham til at leve for Kristus og lade ham
præge sin tjeneste. Men kærlighedsgerningen er
ikke noget, som kan presses frem. Den udspringer
af Guds grænseløse kærlighed til os. Det er derfor,
at Johannes skriver: ”Vi elsker, fordi han elskede
os først” (1 JOH 4, 19).

JESU EGE T EKSEM PEL

GIV T EOLO GIEN H Æ NDER O G F Ø DDER

Kærlighedens apostel, Johannes, retter i kap.
13, 1b sin opmærksomhed mod Jesu gennemgribende kærlighed og hans eksempel over for sine
disciple. Johannes skriver, at ”… han [Jesus]
havde elsket sine egne, som var i verden, og han
elskede dem til det sidste”. Efterfølgende (V.4-17)
finder vi beretningen om fodvaskningen, hvor
Jesus lader kærligheden til sine disciple få krop.
Ligesådan afslutter Jesus fodvaskningen med en

Vi er ikke kaldet til at holde de gode nyheder og
kærlighedsgerningerne for os selv. De må i omløb
og nå til verdens ende, så flere må komme til tro
på Jesus. For i sidste ende handler det om kærlighed til mennesker. Det er det, der gør DBI til
noget særligt. På DBI er vi sat til at tjene Kirken,
og det gør vi også ved at sætte fokus på teologiens
praktiske aspekt; at give teologien hænder og
fødder.
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En rundtur på DBI

U NDERVISNINGSLOK A L E T

Hvad sker der r undt om i DBI’s for skellige
lokaler? Mas ter s tuderende Johannes Heule
t ager os med på en r undtur.

Jákup: Det ved jeg ikke, men jeg tror, at det gik
helt ok.

Re p o r t a g e — S . 21

Johannes: Du har lige været til eksamen. Tror du,
at du har bestået?

Johannes: Er dette ”lokalet, hvor tingene
sker”?
Jákup: Ja, men det er en fest fra start til slut her.
Det er på grund af det, der sker i dette lokale, at
lærere og studerende kommer her.
Johannes: Hvad er det underligste, du har oplevet
her i undervisningslokalet?
Jákup: Underligste! Hmm… Det er svært at svare
på. Men det må nok være noget med Nicolai
Winther-Nielsen. Der har været en del sjove indslag i hans undervisningstimer.
Johannes: Hvem er din favoritlærer?

K Ø K K E N E T O G T E R R A SS E N

Johannes: Tor og Filip – hvad laver man her?
Tor: Her snakker man sammen i pauserne, trækker lidt frisk luft eller drikker en kop kaffe for at
blive klar i hovedet. Nogle af de bedste samtaler
finder sted her, mens man venter på, at kaffen
bliver klar. De studerende kommer herud fra
forskellige undervisningslektioner. Og så kommer
der spændende indspil om fx Romerbrevet, Israels historie eller homiletik (prædikenlære).
Johannes: Hvor mange kopper kaffe bliver det til
på en dag?
Tor: 3-4 kopper tror jeg.
Filip: Og jeg drikker ca. 2 kopper.
Johannes: Køleskabet er lidt svært at åbne. Har I
en smart måde at åbne det på?
Filip: Vold eller tålmodighed, vælg selv. Næh,

man skal kæle lidt for det, give det et kys, så
åbner det.

Jákup: Det tror jeg faktisk er Nicolai Techow,
selvom jeg ikke har haft ham så meget. Senest
havde jeg Jens Bruun Kofoed, og han er også
utrolig dygtig.

Johannes: Hvem har ansvar for rengøringen?
Tor og Filip: Det har vi allesammen, i den ideelle
verden. Men vi lever i den faldne ... Og selv
blandt teologer mærkes det, at vi endnu ikke er
fuldkomne, så nogle gør klart mere end andre.
En af de største synder her på DBI er at tømme
kaffekanden uden at sætte en ny kande over. Gud
kan måske tilgive det, men det er svært for os
mennesker :-).

K A F F ES T U EN

Johannes: Hvad sker der her i kaffestuen?
Rasmus: To ting. Enten spiser man frokost, eller
også holder man pause og snakker løs.
Johannes: Snakker løs om hvad?

Johannes: Det siges, at man kan se Jylland heroppe fra tagterrassen, stemmer det?
Filip: Næhhh, så skal man da vist have meget
gode øjne.
Tor: Johhh, man kan til og med se den kinesiske
mur der henne ... Der er en fantastisk udsigt her
på DBI’s tagterrasse.

Rasmus: Ja, vi havde f.eks. for nyligt en dyb
samtale om farver i Bibelen. Hvor mange farver
nævnes egentligt i Bibelen, og hvilken betydning
har de forskellige farver? Den slags emner kan
vi tale om i timevis. En tredje ting, som sker her,
er lærerandagten hver torsdag, og for nyligt er
der også blevet indført liturgiske andagter. Det er
gavnligt for troen.
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EN BOG TIL A L L E JER, DER
HA R HOL DT DBI I GA NG!

L ÆS ESA LE N

Johannes: Hvad sker der her?
Anton: Jeg sidder selvfølgelig ofte her og læser alt
muligt. Lige nu er det faktisk ikke særligt teologisk, det jeg læser.

Af Børge Haahr Ander sen, under viser på FIUC- CPH og rejsepræst

Tillid, glæde og kær lighed – det er titlen
på en jubilæumsbog fra DBI i anledningen
af 50-år s jubilæet . B ogen er ikke en tung
fagteologisk sag – den er skrevet med s tor t ak
til alle jer, der har holdt DBI i gang i 50 år.

Johannes: Hvad er det så, du læser?
Anton: Om nationalisme, mere bestemt kristen
nationalisme, og hvordan kristen tro kan tages til
fange af politiske formål.
Johannes: Har du stylet din læseplads med personlige ting?
Anton: Næh, jeg er nok ikke rigtig den type. Jeg
har bare min pc-skærm og en mus. Der findes
nok dem, der har højere ambitioner på det område end mig.

BIBL IOTEK E T

Johannes: Hvorfor findes der et bibliotek på DBI?
William: Som teologistuderende må man have
adgang til litteratur for at blive klog.
Johannes: Hvor mange procent af bøgerne har du
læst?
William: Godt 10 procent tror jeg. Ha, ha… nej,
slet ikke! Der er alt for mange bøger.
Johannes: Hvor langt tror du, bøgerne ville nå,
hvis man stillede dem op på række?
William: Man kommer nok over Storebæltsbroen.
Nej, en halv kilometer måske? Der er rigtig
mange bøger her.
Johannes: Jeg har hørt rygter om 2 km, hvis man
måler hyldelængden.
Johannes: Hvad har DBI’s bibliotek som intet
andet bibliotek har?
William: Helt sikkert nogle gamle antikke bøger
om Luthers døgnrytme eller noget sådant.
Johannes: Hvilket bibliotek er mest berømt, DBI’s
eller Alexandrias?
William: Det bliver dødt løb.

Et jubilæumsår er en anledning til at standse
op, tørre sveden af panden og tænke sig om. Det
er en anledning til at takke Gud. Og takke de
tusindvis af mennesker, som gennem årene har
båret DBI’s virksomhed gennem bøn og gavmildhed. En kreds af lærere har slidt og stridt gennem
forskning og undervisning og været med til at
danne og forme generation efter generation af
veluddannede teologer, der har fået arbejde som
præster, missionærer, undervisere og medarbejdere i menighederne. En lille håndfuld administrativt personale har kommunikeret med vennerne, samlet penge ind og fået DBI til at fungere
i hverdagen. En styrelse på 12-15 mand har år
efter år peget vejen ud på kortere og længere sigt.
Et jubilæumsår er også en anledning til at se
fremad. Hvad skal være de bærende værdier i de
kommende år, hvis Gud fortsat lader solen stå op,
hører vores bønner og lader os fortsætte vores
arbejde? De seneste to årtier har vi sammenfattet
vores værdier med ordene:
Tillid til Bibelen
Glæde over evangeliet
Kærlighed til mennesker
Hvad dette betyder for nutiden og fremtiden, har
vi forsøgt at sætte ord på i denne bog i en række
artikler, som alle er skrevet af mennesker, der er
tæt knyttet til DBI. Der er en del unge blandt forfatterne. De repræsenterer fremtiden og vil præge
studerende og bagland de kommende årtier. Der

er også en del erfarne og modne folk, som har
været med i DBI’s arbejde i mange år.
Bogen er skrevet til jer – hele det store bagland,
som følger med i DBI’s arbejde og gerne vil have
et sammenfattende overblik over, hvad vi brænder for på DBI.
K Ø B BO GEN

Bogen er udgivet på Kolon forlag og kan købes
på www.lohse.dk. Den koster 199,95 kr. og er på
126 sider. Vi sælger den også med rabat til DBI’s
jubilæumsfest d. 8. oktober 2022.
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G ODE
SA MA RBE J DS PA RTN E R E
S E N DE R HIL S E N
DBI har et vigtigt samar bejde
med en række organisationer
om mange gode opgaver.
Repræsent anter fra nogle af
organisationer ne sender her en
hilsen i anledningen af jubilæet .
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Thomas Bjerg Mikkel sen, MF

B i rger Reuss S ch midt, L M

Han s -Ole B æ kgaard, Indre Mi ss ion

DBI har nu i 50 år arbejdet med teologisk uddannelse med rod i kirkefolkets
ønske om at uddanne præster og forkyndere, man kan have tillid til. Tak for en betydningsfuld indsats og et værdifuldt samarbejde
gennem mange år. DBI og MF er to uafhængige institutioner med hver sin geografiske placering og
med lidt forskellig kirkelig profil. Overordnet set
arbejder vi på det samme: at uddanne kommende
ledere til kirke og mission med udgangspunkt i
Bibelen og den evangelisk-lutherske bekendelse.
I dag er vi ikke mindst bundet sammen gennem
det fælles samarbejde med Fjellhaug International University College i Oslo. Det har uvurderlig
betydning for os, at vi fik mulighed for at træde
ind i dette samarbejde – og at vi i den forbindelse
kunne trække på jeres dyrt købte erfaringer. Tak
for generøsitet og hjælp i den forbindelse! Vi ser
frem til fortsat godt samarbejde. Stort tillykke
med jubilæet!

Gennem 50 år har I på DBI kæmpet for
at fastholde det klassiske bibelsyn: At
Bibelen er Guds troværdige og urokkelige ord til os, givet ved Helligåndens inspiration.
Det er sket i offentlige debatter og i den daglige
undervisning, og mange teologiske kandidater har
gennem årene taget denne holdning med sig ud i
det danske kirkeliv og i international mission.
Tak for at tage denne livsvigtige kamp og
dermed også give os andre frimodighed til at
holde fast ved Bibelen som Guds ord! I den sidste
halvdel af jeres levetid har vi i Luthersk Mission
haft et nært samarbejde med jer om uddannelsen
af missionærer til international mission. Også
det har været en kilde til velsignelse for os. Vi påskønner også, at I i de seneste år har prioriteret
at komme ud og møde troens folk med forkyndelse og undervisning. Med ønsket om, at det gode
samarbejde må fortsætte til evangeliets fremme.

Vi vil ønske DBI stort tillykke med 50års jubilæet. Der er bestemt grund til
glæde og taknemmelighed i tilbageblikket over fem årtiers virke for teologi og mission
forankret i tillid til Bibelen. DBI har haft vidtrækkende betydning for studerende, menigheder,
kirkeliv og det teologiske miljø nationalt såvel
som internationalt – og i årenes løb har det sat
sig adskillige spor.
Mange har været med på denne DBI-rejse,
som begyndte med blot nogle få personer. Det er
vanskeligt ikke at se DBI som et vidnesbyrd om,
hvordan Gud virker og giver vækst – og at vores
arbejde for ham må ske i tro og tillid til hans ære.
Mit håb er, at DBI aldrig vokser fra at se sig selv
sådan. Sådan kan DBI være velsignet og være til
velsignelse for sund luthersk teologi og vækkelsesliv.
Med 50-året er DBI nået til jubelåret, helliget
til frigivelse og hvile; et nådeår fra Herren. Må det
blive til en kærkommen opmuntring om – også
i vores tid – fortsat at fastholde det evangeliske
budskab.

Helene Koefoed -Jesp er sen, EL M

Dor te Sig L eergard, EL N

Kære DBI! I 50 år har ELM oplevet sig
forbundet med jer. Vi siger tak for undervisning, for fællesskab uddannelse af
forkyndere nationalt og internationalt. Tak for, at
I både ser til læg og lærd og fortsat arbejder på, at
flest mulige får mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig i formidling. Men mest af alt: Tak for, at I
ønsker at stå vagt om tillid til Biblens ord. Vi vil
glæde os over at følges med jer fremad.

Kun Gud ved fuldt ud, hvad DBI har betydet de seneste 50 år. Men vi er mange,
som er taknemmelige for, hvad DBI har
bidraget med til dansk kirkeliv og mission ud over
landets grænser. Det mærkes, at DBI’s pejlemærker ’Glæde over evangeliet, tillid til Bibelen og
kærlighed til mennesker’ er en stærk drivkraft,
så der på DBI drives teologi – ikke for teologiens
skyld, men for at mennesker må møde evangeliet

Per L adek j ær, K F S

KFS ønsker DBI tillykke med sit 50års jubilæum. KFS-folk var involveret
i DBI’s oprettelse, og lige siden har
der været store personsammenfald i ansatte og
frivillige begge steder. Vi har nemlig en fælles
hjertesag i at give teologer og lægfolk en levende
relation til Kristus. Ud over en levende relation,
så ønsker vi også fælles at give et akademisk
fundament, så tilliden til Bibelen må stå stærkt i
mødet med den akademiske verden. Bliv ved med
at holde fast i Bibelens troværdighed og relevans,
for det er altid under pres. DBI er også kendetegnet af en vilje til at sammenflette teologi med
praktisk mission. Vi oplever, at DBI’s forskning
og uddannelse udruster til en kristuscentreret og
evangelisk forkyndelse, som studieverdenen har
brug for. Tak for samarbejdet igennem årene og vi
vil ønske jer velsignelse i kaldet.

om den korsfæstede og opstandne. I gransker med
flid og nysgerrighed, I dygtiggør jer og formidler til
glæde for menigheden. Det er meget værdsat.
Fra Evangelisk Luthersk Netværk siger vi DBI’s
undervisere, ansatte, frivillige og et stort bagland
hjertelig tak for en kæmpe indsats gennem alle
årene! Må Gud fortsat velsigne jer til at holde
frimodigt fast i Ordet – af glæde over evangeliet
og af kærlighed til mennesker!
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Tillykke til DBI
A f s t u d . t h e o l . R a s m u s Væ v e s t N y m a n n E r i k s e n , f o r m a n d f o r s t u d e n t e r r å d e t
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HVA D T ÆN K ER DU P Å ,
N Å R DU T ÆN K ER P Å DBI?
A f E l l e n L o d a h l Pe d e r s e n , s e k r e t a r i a t s l e d e r

DBI ’s h i s tor ie er også en
del af k i r ken s his tor ie.

Det spurgte vi vores s tuderende om, og det kom
der dette sjove lille ordbillede ud af. De ord, der
blev nævnt hyppigs t, vises t ydeligs t i billedet .

Da jeg blev spurgt om at skrive en hilsen på vegne
af os studerende på DBI i dag, tænkte jeg, det
var en smule svært, da jeg nemlig kun har været
på DBI i to år, og efter en teologs hovedregning
bliver det kun cirka 4% af DBI’s samlede historie.
FØ R O G NU

DBI er for os studerende sikkert en anden
størrelse end for en tidligere studerende eller
venner af huset. For mig har DBI ikke noget med
Kultorvet at gøre. I modsætning til DBI’s start for
50 år siden, har der i mange år nu været udbudt
en bacheloruddannelse og mange andre uddannelsestilbud. Man behøver ikke længere skrive
eksamensopgaver i hånden, men kan gøre det
online på en pc, og der er sikkert en masse andre
ting, som tidligere studerende husker, der i dag er
anderledes. Vi, der studerer i dag, hører primært
om det, når vi klager over noget og får svaret:
“Dengang jeg var studerende” ...
DBI’ S DNA

Samtidig er der noget, som nok kan kaldes en del
af DBI-DNA’et, der lader til altid at have været
her. Jeg tænker på fx lærerandagten om torsdagen, hyggelige og afslappede – men også passionerede og mindre afslappede – snakke i kaffestuen.
Biblioteket, informationsturen samt et stort
arbejde for at blive klogere på Bibelen og evangeliet. Det er her, jeg oplever DBI som et særligt
sted; et sted med åndeligt fællesskab imellem studerende, lærere og ansatte, et sted med teologisk
lærevillighed og diskussionslyst, som bunder i et
ønske om at udruste kirken.

DBI er et sted med åndeligt fællesskab imellem
studerende, lærere og ansatte, et sted med teologisk
lærevillighed og diskussionslyst, som bunder i et ønske
om at udruste kirken, forklarer Rasmus.

E N DEL AF KIRK ENS HIS TORIE

Jeg nævnte tidligere, at jeg kun har været med til
de sidste 4% af DBI’s historie. Men DBI selv har
kun været med i cirka 2,5% af kirkens historie.
Ligesom der er ting, som vi studerende ikke har
oplevet, er der også ting, som DBI ikke har været
med til.
Der er dog stadig noget, som jeg tror altid har
været i kirken og som lever videre på DBI. Det er
det gode fællesskab, et ønske om at dykke ned i
Bibelen for at kunne udruste kirken og et åndeligt
fællesskab, som går på tværs af roller. Det har altid været i kirken, og jeg oplever det også på DBI.
Jeg håber, at den studerende, som får til opgave
at skrive noget ved 100-års jubilæet, vil nævne
nogle af de samme ting og stadig kalde dem en del
af DBI’s DNA.
Tillykke til DBI fra de studerende

Ordbilledet, som kan ses ovenfor, kan give et lille
billede af, hvad der fylder her på DBI i de studerendes bevidsthed. Men det kan selvfølgelig ikke
sige alt, og der er også en vis tilfældighed i de ord,
der lige er nævnt.
Alligevel er det da ikke så tosset at se, at ord
som Teologi, Bibeltro, Uddannelse og Fællesskab
står stærkt. Godt fulgt op af Kærlighed til kirken,
God undervisning, Bibelglæde og – ikke overraskende – Kaffe! Og hvorfor fylder ordet Kaffe?
Uddannelsen foregår i klasseværelset, men det er
i kaffestuen (hvor man vist nok også kan drikke

te), den egentlige dannelse foregår. Her diskuterer de studerende, her får de lov til at være på
vej, prøve deres argumenter af og være i gang
med at finde ud af, hvad de tænker og mener.
SA M M E VÆ RDIER O G F OKUS

Ville billedet have set anderledes ud for fx 40 år
siden? Måske – men grundlæggende er det de
samme værdier og det samme fokus på uddannelse, dannelse, fællesskab og god teologi, der
præger tidligere og nuværende studerende.
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Fjellhaug – en
institution i vækst

E N TJ E N E R F OR
GU DS M E NIGHE D
Af Henrik Nymann Erik sen, rek tor på DBI

Af Frank Ole Thoresen, rek tor på Fjellhaug

Taknemmelighed er gr unds temningen i fejr ingen af DBI’s
50-år s jubilæum, men det er samtidig en anledning til at
se fremad. Hvad drømmer vi om for fremtiden? Jeg vil dele
nogle af mine drømme for DBI.

DBI er ikke en isoleret institution, som er til
for sin egen skyld. Vi findes, fordi Guds kirke i
Danmark og længere ud har brug for et teologisk
ressourcested. DBI skal derfor være en tjener for
menigheden. Det sker først og fremmest ved, at
vi uddanner præster, missionærer, kristne ledere
og kirkelige medarbejdere, som er fagligt dygtige
og har tillid til Bibelen som Guds ord, glæde over
evangeliet om Jesus Kristus og kærlighed til de
mennesker, der kalder på deres tjeneste. Men DBI
er også en tjener for menigheden ved at være et
ressourcested for bibeltro teologi, som både teologer og lægfolk kan trække på. Hvis vi skal vove at
bruge en krigsmetafor, så er DBI forsyningstropperne, som både er med til at levere mandskab og
brugbart materiel til kampen på fronten.

Vi vil være et dannelsessted, hvor de studerende ikke
bare bliver fagligt dygtige, men også åndeligt og menneskeligt dannede, siger rektor Henrik Nymann Eriksen.

Rektor Frank Ole Thoresen (FIUC -Oslo) deler sine
visioner for samar bejdet om teologisk uddannelse.

I årene, der er gået, har Fjellhaug International
University College (FIUC) oplevet en kraftig
vækst. I 2010 var der under 100 studerende,
der tog deres studier hos os. I 2015 var antallet
af studerende øget til ca. 200, mens der de to
seneste år har været langt over 400 studerende,
der har haft FIUC som sit studiested. I samme
periode har Fjellhaug etableret en campus i København i samarbejde med DBI, og en i Aarhus i
samarbejde med Menighedsfakultetet.
Der findes nok også andre højere uddannelsesinstitutioner i Norden, som har oplevet tilsvarende vækst, men nok ikke institutioner der udelukkende tilbyder studier inden for teologi, mission
og religionsområdet. Vi har bestemt os for, at
teologien er vores fagområde, og at det er hertil vi
skal rekruttere vores studerende.
F REM TID

B Å DE U DDA NN E L SE OG DA N N E L S E

T YDEL IG O G RUMMEL IG

DBI skal levere en uddannelse i teologi, som er på
øverste hylde, når det gælder fagligt indhold. Men
vi vil mere end det. Vi vil også være et dannelsessted, hvor de studerende ikke bare bliver fagligt
dygtige, men også åndeligt og menneskeligt dannede. Vi vil skabe et dannelsesrum, hvor fagteologi, tro, tjeneste, tvivlskampe, bøn, fællesskab,
mentorskab, sjælesorg, kald og menneskelighed
går op i en højere enhed. Som et mindre uddannelsessted har vi mulighed for høj grad af nærhed
mellem de studerende indbyrdes og til underviserne, og dette giver nogle enestående muligheder
for netop dannelsesmiljøet.

Hvis DBI’s anliggende skal blive til gavn for
mange, er det væsentligt, at miljøet på stedet er
både rummeligt og tydeligt. Vi ønsker at stå for
en bibelforankret teologi, også selvom det kan gå
imod tidsånden. Samtidig ønsker vi, at DBI skal
være et sted, hvor også søgende og nysgerrige
studerende har lyst til at komme. Man skal kunne
være i proces og trygt stille uærbødige spørgsmål.
Vi ønsker ikke kun at være en osteklokke for de
særligt indviede i den bibeltro klub. Jeg drømmer
om, at DBI bliver et attraktivt studiemiljø, som
også studerende, der ikke kommer fra vores allernærmeste bagland, tiltrækkes af og får gavn af.

Fjellhaug er i en meget privilegeret situation. Vi
har en norsk, offentlig akkreditering, som giver os
stor frihed til at videreudvikle vores institution.
Vi har dygtige faglærere, mange mennesker som
støtter os, og vi har offentlige tilskud til den norske del af virksomheden. Vi har sat som mål, at
Fjellhaug inden 2040 skal have omkring 700 studerende, vi skal have en stærk forankring i alle de
nordiske lande, og vi skal kunne tilbyde studier
på alle niveauer, inklusive et phd.-program.
Samtidig er det vigtigt at understrege, at
vækst og størrelse ikke er et mål i sig selv. Med
vores nuværende antal studerende og fagkollegium (omkring 40 undervisere) udgør Fjellhaug

Vi ønsker at være et kraftcenter, som kan præge
kirker og kristenliv med den teologi, vi tror på,
siger rektor på Fjellhaug, Frank Ole Thoresen.

et betydeligt teologisk fagmiljø i skandinavisk
målestok. Vi lever godt med den situation. Når vi
alligevel lægger planer for videre vækst og udvikling, er det fordi, vi fortsat har store ambitioner
for, hvad Fjellhaug kan udvikle sig til i årene,
som kommer. Vi vil være med til at præge vores
samfund i Norden i stadig større grad. Vi ønsker
at være et kraftcenter, som kan præge kirker og
kristenliv med den teologi, vi tror på. Vi ønsker at
være med til at styrke og binde missionsbevægelserne sammen på tværs af de nordiske lande, og
vi ønsker at udruste kristne mennesker med kald
fra Gud til tjeneste både lokalt og globalt. Det er
perspektiver, som giver os glæde og frimodighed
til hver en arbejdsdag!
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Tillid til,
at Gud bærer
i fremtiden
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Vi vil så gerne være sikre på, at det skal gå godt.
At det, vi arbejder med, lykkes. At Gud vil vedkende sig vores arbejde. Jesus sagde til disciplene
i Joh. 6: ”Arbejd ikke for den mad, som forgår,
men for den mad, som består til evigt liv”. Så
spørger disciplene selvfølgelig: ”Hvad skal vi gøre,
for at vi kan gøre Guds gerninger?” Hertil svarer
Jesus: ”Guds gerning er den, at I tror på ham,
han har udsendt”.
Her bliver det hele vendt om. Guds gerning er
at skabe tro på Jesus. Skal vores arbejde være
Guds gerning, skal det sigte imod det samme. Det
er at arbejde for den mad, som består.
Jesus diskuterede somme tider med de skriftkloge, som vi ved tog fejl i det mest centrale –
nemlig om frelsen, Guds gerning i Jesus Kristus.
Hvad hjælper det at være skriftklog, hvis man
ikke tror på ham, som det hele handler om?
Også på DBI er det muligt at arbejde for mad,
der forgår. Det vil vi ikke! Vi vil forkynde Kristus.
Den gerning, der sigter mod dette, er under Guds
velsignelse.
F RIMODIGH ED F OR F REM TIDEN

DBI’s s t yr ke er den for t sat te
af hæ ngighe d af Gud o g han s ord.
A f C h r i s t i a n J e n s e n , f h v. f o r m a n d f o r D B I

Ser vi bagud, kan vi glæde os over rigtig meget,
der er lykkedes. ”Glæde over evangeliet, tillid til
Bibelen, kærlighed til mennesker” er ikke kun en
smart formuleret målsætning. Det er den grund,
DBI står på og fortsat vil være på. Der har været
sand og sund mad at leve af. Det har aldrig været
fuldkomment – det er jo mennesker, der er involveret. Men velsignelsen og håbet ligger i at blive
bevaret på den rette plads.
I Salme 20 siger David:
v. 5 Måtte han give dig, hvad dit hjerte ønsker,
og lade alle dine planer lykkes.
v. 8-9 Andre påkalder vogne og heste, men vi
påkalder Herren vor Guds navn. De andre synker i knæ og falder, men vi rejser os og holder
stand.
På DBI er der ikke det store kendskab til heste
og vogne, men der er et stort kendskab til bøger
og artikler. Skulle man i gamle dage forsvare sig
mod fjenden, så byggede man mure, som kunne
holde fjenden ude, og skulle man mødes på
slagmarken, så var overlegenhed i mandskab og
materiel lige så afgørende, som det er i dag. Vi
ved godt, hvad der skal til for at vinde sejren. Selv
om vi stoler på Herren og tror på ham, han har
udsendt, så skal der stadig – som på Nehemias’
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tid – arbejdes på at opbygge Jerusalems mure og
andre forsvarsværker. Der er ingen modsætning
mellem at tro på Jesus og arbejde hårdt.
På DBI har vi altid levet af Guds nåde og barmhjertighed. Vi har tit manglet penge, men de er
ligesom dumpet ned fra himlen, når der var brug
for dem. Nu har vi samlet meget, måske ikke nok
til mange år, men dog så meget, at nye lærere er
kommet til, så de ældre kan gå på pension. Der er
skrevet bøger og artikler, stillingsgraderne er steget – om ikke til hovedet, så dog vha. af hovedet.
Doktorer og professorer, lektorer og adjunkter osv.
Det er nærliggende at stole på vogne og heste,
på undervisere og afhandlinger. Det er nærliggende at takke for det, og vi kan se Guds velsignelse
i det. Det afgørende er dog ikke disse synlige
resultater, men hvad der sker med os i forhold til
Gud. Hvis vi skal rejse os og holde stand, så er det
fordi, vi er afhængige af Herren vor Guds navn.
SVAGH ED O G S T YRK E

På et øjeblik kan verden forandres. På et øjeblik
kan DBI forandres. Selv i den stærkeste opstilling
er DBI menneskeligt set svag. Det er at sammenligne med genopbygningen af Jerusalems mur
– springer en ræv op på den, bliver den ødelagt
(Neh 3,35). Sådan så det ud. Folket byggede
på Guds befaling og under hans beskyttelse og
velsignelse. Det var hårdt arbejde, men det skred
fremad. Og en dag stod ringmuren i dens ringhed
færdig. DBI har også fået lappet hullerne i muren.
Der er sket en vældig opbygning – og vi tror, der
er en fremtid. Men at stole på, at vi med muren
kan holde alle ulykker fra livet, er naivt. Det er
i menneskelig forstand en ringe mur. Den kan
ødelægges på et øjeblik. Men det kan den ikke,
hvis Gud er i byen. Hvis han vogter over den, så
bliver den stærk. Hvis han er på vor side, så har
vi intet at frygte.
Vi tror, at Gud fortsat har en plan med DBI.
Vi tror, at han også fremover vil velsigne DBI, så
det fortsat må være et sted, hvor svagheden har
en stor plads. Paulus forkyndte Kristus i svaghed, og gjorde Guds gerning med frygt og bæven.
Denne afhængighed af Gud er styrken. Måtte vi
alle blive fastholdt dér! Kan DBI holde stand, så
der samtidig med dygtigt videnskabeligt arbejde i
ydmyghed bliver forkyndt Kristus som frelser, så
tør vi også tro, at Gud vil bære DBI igennem de
kommende år og lade sine planer lykkes.
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Vi takker
Gud for jer!
A f s e k r e t a r i a t s l e d e r E l l e n L o d a h l Pe d e r s e n

Uden Guds velsignelse kunne DBI ikke have
eksis teret i 50 år – og vi kunne bes temt heller
ikke have klaret os uden jeres for bøn og s tøtte!

Ved vores bedemøder her på
DBI sker det jævnligt, at vi takker Gud for alle jer, der beder
for os og støtter os. Sådan har
det været lige siden DBI’s meget
spæde start. Det kan man læse
en hel del om i de efterhånden
mange numre af DBI-posten,
der er kommet i årenes løb.
VI GØ R DE T SA M M E N
MED JE R !

Det gør indtryk på os, der
arbejder på DBI, at vi ikke
er alene om opgaven med at
give en bibeltro uddannelse til
kommende præster, missionærer, ungdomsmedarbejdere,
forkyndere etc. Vi gør det sammen med jer! Nogle støtter med
penge, nogle med forbøn, nogle
underviser, nogle administrerer,
nogle kommunikerer, nogle forkynder, nogle sætter kursen.
Alt sammen fordi vi er fælles

i ønsket om, at mennesker
må høre evangeliet om Jesus
Kristus.
TA K , F OR DI I BLIVER VED!

At støtte DBI må af og til virke
som et uendeligt projekt …
hvornår ser vi virkningen af
det? Men virkningen ER der.
Hvert år bliver der ansat bibeltro præster, kirke- og kulturmedarbejdere, missionærer,
ungdomskonsulenter etc., der
har haft deres studietid på DBI.
Det glæder vi os over sammen
med jer. Så tak, fordi I bliver
ved!
KOM ME D TIL
J U BILÆ U MS FES TEN!

Den 8. oktober vil vi gerne fejre
DBI’s 50-års jubilæum sammen med jer i Nordvestkirken,
Rentemestervej 109, 2400
København NV. Se programmet og tilmeld jer senest d. 25.
september på www.dbi.edu

Tak for
At G ud har givet
DBI mul ighed for at
ar bej de i 50 år

Bed for
At DBI for tsat
må ar bej de i
afhæ ngighed af G ud

