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Første bachelorer
på TKM
Efter 3 års grunduddannelse
har første hold på den Tværkulturelle Missionsuddannelse
(TKM) rundet en vigtig milepæl
i deres uddannelse – de er blevet bachelorer. DBIposten har
taget en snak med to af dem.
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Læs side 3

Hvad laver man
når man læser
teologi?
Peder Østergaard Jensen og
Martin Bangsø læser teologi på
Københavns Universitet med
tilknytning til DBI. Til DBIposten fortæller de om deres
oplevelse af studiet.
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Hermed udsendes det årlige informationsnummer af DBIposten
“
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Billedet her viser et udsnit af de studerende på DBI samt nogle af de ansatte. På

DBI har vi kontakt til ca. 70 studerende, og vi håber, at alle DBIpostens læsere vil
Maskinel magasinpost

bakke op om uddannelse af disse kommende præster, missionærer og forkyndere.
På de næste sider får du små glimt fra DBI’s arbejde. Vi håber, læsningen vil inspirere dig. Du er altid velkommen med spørgsmål og kommentarer. Du kan eventuelt
bruge skemaet på side 2 og sende det til os.
God læselyst!

02619
Dansk Bibel-Institut
Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K

DBIpostens redaktion

Hvorfor har
Sognepræst og
faldskærmssoldat vi DBI?
At begynde som ny ung præst
er ligesom at være faldskærmsoldat, siger sognepræst Peter
Sode Jensen fra Klemensker på
Bornholm.

Efter mere end 30 år efter stiftelsen af DBI kan der være behov for at standse op og stille
spørgsmålet: Er der fortsat
behov for eksistensen af DBI?

Læs side 4
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Fri forkyndelse og diakoni
Når man har opholdt sig i
Norge den 17. maj, er man klar
over, at vore naboer går op i
fejringen af selvstændiggørelsen fra Danmark i 1814. Bag
fejringen gemmer sig noget set
med kristne øjne interessant.

De europæiske stormagter
bestemte, hvordan tingene
skulle være efter Napoleonskrigene. Men i Norge skete
noget bemærkelsesværdigt,
som satte afgørende og varige
spor i det kristne landskab.

Læs side 7

02.

JA TAK! Jeg ønsker, at
få DBIposten tilsendt gratis.

Navn _______________________________________________________________________

modtage DBIposten på email.
Adresse ___________________________________________________________________

afbestille DBIposten.
bestille informationsfolder om DBI.
bestille DBI’s præsentationsfolder for teologiuddannelsen ved

Postnummer ____________ By ______________________________________________

Københavns Universitet.
Telefon ____________________________________________________________________

bestille præsentationsfolder for TKM-uddannelsen.
bestille et bogkatalog fra DBI.
arrangere møde/undervisningsdag med en fra DBI.

Eventuelt e-mail __________________________________________________________

få tilsendt papirer vedrørende gavebrev til DBI.
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Mange studerende betyder mange udgifter for DBI.

70 unge i tjeneste for kirken
På næste side kan du læse, at
otte af TKM’erne blev bachelorer i sommer. Det var en stor
dag for dem – og for DBI. På
DBI har de modtaget næsten
al den undervisning de skulle
bruge til deres uddannelse på
Misjonshøgskolen i Stavanger.
Fra det nye semester er der
30-35 TKM-studerende med
tilknytning til DBI, og der-

for leverer DBI rigtig mange
undervisningstimer til dem.
I sommer blev fire personer
med tilknytning til DBI kandidater fra Københavns Universitet. De har også gjort brug af
DBI’s undervisning og øvrige
faciliteter.
For at kunne lønne undervisere, forskere og administrativt personale på DBI, skal vi

i år have 5,2 mio i gaver. Det
første halve år har vi fået ca.
75 % af gavebudgettet. Tak om
du vil bakke op om de 70 studerende som uddanner sig til
en tjeneste i Guds kirke. Tak
for din forbøn og økonomiske
støtte.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Hvor kommer pengene fra og hvad bruges de til?
“
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I de to nedenstående diagrammer ses, hvordan DBI’s indtægter og

udgifter fordeler sig på de forskellige poster.

Udgifter

Indtægter

Øvrige udgifter, bl.a. bibliotek 11%

Øvrige indtægter 15%

Rejse- og mødeudgifter 3%

Testamentariske
gaver 4%

Administration 7%

Lønninger 63%

Kollekt 3%
Alm. gaver 52%

Husleje 16%

Gavebreve 26%

husk i forbøn
Bed om/for
· informationsturen til Thy,
Mors og Nordvestjylland,
hvor 20 personer fra DBI
skal holde 42 møder og
gudstjenester.
· DBI’s styrelse og ansatte.
· at Helligånden må bringe
liv til Kirken.

Tak for
· at det nye TKM-hold nu er
oppe på 14 personer.
· dem, der er blevet bachelorer og dem, der er blevet kandidater i sommer.
· at Nicolai Techow kan
begynde som studiekoordinator på DBI.

økonomi
Gaver til DBI i juni
Mio.kr.
4

3

Budget

2

1

0

Indkomne gaver

jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec

Månedsbudget: 399.500 kr.
Indkomne gaver i juni: 316.817 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 30. juni: 585.442 kr.

“
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DBIposten har talt med de to teologistuderende Peder

Østergård Jensen og Martin Bangsø om at læse teologi.

Hvad laver
man når man
læser teologi?
Peder, hvad er teologi?
Teologi betyder ordret ’lære
om Gud’. Teologistudiet er
en uddannelse, hvor man får
den teoretiske baggrund for
at blive præst. Man får bl.a.
undervisning i Det Gamle og
Nye Testamente, troslære og
kirkehistorie. I de første to år
bruger man dog mest tid på
undervisningen i sprogene
latin, græsk og hebraisk – det
er for at kunne læse Bibelen og
andre vigtige kristne skrifter
på originalsprogene.
Er det et svært studie?
Teologistudiet tager ca. 7 år,
og universitetsuddannelser
kræver, at man kan arbejde
selvstændigt, og holde sig selv
i gang. Man skal dog ikke have
et særligt højt gennemsnit for
at komme ind, og personligt
har jeg ikke følt mig overbebyrdet. Men flere teologistuderende synes, det er en hård vej
at gå for at blive præst eller en
anden slags kristen medarbej-

der – man bliver jo sådan en
slags miniforsker.

Stor viden om Bibelen og
dens verden
Er der noget en teolog-prædikant kan frem for en lægprædikant?
En teolog er ikke nødvendigvis
bedre til at tale og formidle
evangeliet end en lægprædikant; men med den store
viden man har som teolog om
Bibelen og dens verden, kan
man måske bedre finde ud af
hvordan teksten oprindelig
blev forstået og udfordre en
traditionel opfattelse af en
bibeltekst.

Teologi frem for filosofi
Martin, hvordan fandt du på at
læse teologi?
Oprindeligt ville jeg have læst
filosofi, men jeg fandt frem
til at teologi var meget bedre.
Det er rigtigt spændende at
beskæftige sig så meget med

Bibelen og hvad det er, vi som
kristne tror på, og hvorfor vi
gør det.
Hvad har interesseret dig
mest?
Helt klart undervisningen i Det
Nye Testamente og i Græsk.
Det har givet virkeligt meget
til min personlige tro, at jeg
har beskæftiget mig så indgående med fx evangelierne og
brevene fra Paulus.
Hvad bruger du DBI til?
På DBI kan man få supplerende undervisning i teologi, og
undervisningen bliver givet af
folk, som tror, og som derfor
har en anden tilgang til Bibelen end mange undervisere på
universitetet. Ellers nyder jeg
godt af et dejligt kristent fællesskab og gode, rolige omgivelser at læse i – jeg hygger
mig her.

Evner til formidling
Peder, har du et godt råd til én
der overvejer at læse teologi?
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Peder Østergaard Jensen (øv.) og Martin Bangsø.
Det er vigtigt, at man tror,
man har evner til at formidle
teologi. Det er nyttesløst at
tilegne sig en masse teologisk
viden, hvis ikke det formidles
videre og bliver til opbyggelse
for andre mennesker. Måske

man skulle høre, hvad andre
siger om sine evner i den retning. Oplever man at man har
de evner, så vil jeg klart opfordre en til at gå i gang.
Interview af stud.theol. Lars Frederiksen

Første bachelorer på TKM
“
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Så er de her. Efter 3 års grunduddan-

nelse har første hold på den Tværkulturelle Missionsuddannelse (TKM) rundet
en vigtig milepæl i deres uddannelse – de
er blevet bachelorer.
De 8 studenter har afsluttet
deres eksamen ved Misjonshøgskolen i Stavanger og fået
en bachelor-grad i teologi,
og er nu klar til den toårige
overbygning, som vil gøre
dem til de første TKM-teologer
nogensinde. Nogle fortsætter
direkte videre på overbygningen, imens andre for en tid
vælger at tage en praktikperiode relateret til tværkulturel
mission. DBIposten har talt
med Anders Bo Jørgensen og
Elisabeth Jacobsen som skal
ud i verden.

Venskabsmission i Tyrkiet
Anders, hvad skal du lave her
i det kommende år som TKM-

bachelor?
Jeg skal til Tyrkiet - til Istanbul.
Hvordan blev det Tyrkiet?
Jeg tænkte på, om Gud mon
havde særlige tanker for et
bestemt land, og så blev jeg
overbevist om Tyrkiet. Der
er meget få kristne i Tyrkiet,
så mange mennesker trænger
til at høre om Jesus. Desuden
er Tyrkiet en nøgle til også at
nå de omkringliggende lande,
fordi der også bor mange tyrkere der.
Hvordan hænger turen sammen med fremtiden?
Turen er lidt en prøve på,
hvordan jeg har det med at
være missionær i et fremmed

land. Skulle det vise sig, at
det ikke er noget for mig, så
vil turen dog ikke være spildt.
Den indsigt i den tyrkiske
kultur og mentalitet, jeg får
dernede, vil helt sikkert også
kunne bruges i missionsarbejde blandt tyrkere herhjemme i
Danmark.
Hvad skal du lave dernede?
Jeg skal primært forsøge at
skabe relationer og venskaber
med unge tyrkere. Tyrkiet
er meget sekulariseret, men
alligevel er det ikke velset at
man vender sig bort fra Islam.
De unge vil gerne tale engelsk
og er åbne og gæstfri – så venskabsmission er den bedste
måde at nå mennesker på, og
fortælle dem om Jesus.

Pause fra studierne
Elisabeth, hvad skal du her i
efteråret?
Jeg skal en tur til England i fire
måneder på sprogskole for at
blive bedre til engelsk. Det er

godt at være god til engelsk
når man som missionær færdes i internationale miljøer og
skal samarbejde med folk fra
forskellige lande.
Jeg var i nytåret på en missionskonference i Tyskland,
hvor sprogskolen, havde en
stand. De tilbød, at man kunne
få lov at få undervisningen
gratis, hvis man til gengæld
arbejdede i køkkenet og gjorde rent på skolen.
Er det godt at kunne holde
pause fra studierne?
Ja, det er helt perfekt. Når man
efter tre år er bachelor, har
man en passende lejlighed til
at komme lidt væk fra teologibøgerne og prøve lidt andet.
Så er ’den lange’ TKM-uddannelse på fem år heller ikke så
uoverskuelig: tre års grunduddannelse (de går hurtigt), så ét
års missionsrelevant pause/
praktik, og så kan man komme
tilbage og tage de sidste to års
overbygning med fornyet mod

på bøgerne.
Hvad ser du særligt frem til?
På skolen kommer der folk fra
alle mulige lande, og det er
altid vildt spændende at være
sammen med kristne fra andre
steder i verden, på tværs af
kirkelige traditioner – man ser
ligesom den større sammenhæng.
Ved du, hvor i verden du gerne
vil arbejde engang?
Nej, ikke helt præcist. Men
Gud har gode ting i sine
hænder til mig, og det er det
væsentlige for mig – ikke kontinentet.

Interview af stud.theol. Lars Frederiksen
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Steen Eskildsen har netop skrevet
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speciale om Søren Kierkegaard under
titlen Synden og det opbyggelige. Vi har
bedt ham give os nogle glimt fra hans
arbejde.

Synden og
det opbyggelige
Synden og det opbyggelige. Jeg
har brugt omtrent 10 måneder
på at skrive dette speciale
og undervejs har jeg mange
gange spurgt mig selv, hvorfor
Søren Kierkegaard er så vigtig, at jeg skal bruge næsten
et helt år på ham og om der
overhovedet kan siges noget
nyt om Kierkegaard. Svaret på
det sidste spørgsmål er meget
enkelt ja, mens det første
spørgsmål kræver et lidt længere svar.

100 opbyggelige taler
Alle kender navnet Søren Kierkegaard og mange har forsøgt
at læse hans bøger, men kun
alt for få har fået tygget sig
gennem mere end nogle få
sider. Når jeg skriver sådan,
er det selvfølgelig fordi jeg
mener, at Kierkegaard også i
2004 har noget vigtigt at sige.

“
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Det, der imidlertid er rigtig
ærgerligt ved kendskabet til
Søren Kierkegaards forfatterskab er, at de fleste kender
titler som Enten-Eller, Begrebet Angest og Frygt og Bæven,
mens alt for få har kendskab
til Kierkegaards opbyggelige
taler. I alt har Kierkegaard
skrevet 100 opbyggelige taler,
eller prædikener som det jo er,
og det er dem, alt for få kender. Hensigten med talerne er
at genoprette det forhold mellem Gud og mennesket, som
synden har brudt.

Syndens rolle
Netop synd er et begreb, der
fylder meget i hele Kierkegaards forfatterskab og hvor
paradoksalt det end lyder,
viser det sig, at synden kan
komme til at spille en positiv
rolle i de opbyggelige taler.

Kierkegaards egen forståelse
af synden hænger nøje sammen med hans forståelse af
mennesket. Han taler om mennesket som en syntese af timelighed og evighed. Mennesket
er så at sige skabt til at leve
i den timelige verden, men
til forskel fra fx dyr er mennesket bevidst om det evige.
Men at leve med bevidstheden
om så forskellige ting som tid
og evighed er en svær opgave,
der kræver at man forholder
sig til begge dele – på den rigtige måde. Kun derved kan et
menneske blive et helt menneske. Synd er derfor, når mennesket ikke vil forholde sig på
den rette måde til sit selv.

Mennesket er ifølge Søren Kiekegaard skabt til at leve i den timelige verden, men er bevidst om det evige.
forholdet til Gud og til sig
selv. Et eksempel er skriftemålet. Når en person her erkender sin synd, erkender han
samtidig, at han har brug for
Gud. Derved bliver den negative synd vendt til det opbyg-

Skriftemålet
Ved forskellige virkemidler
hjælper den opbyggelige tale
nu sin læser til at genoprette

gelige. I bekendelsen kan man
søge Gud!

Af stud.theol.
Steen Eskildsen

DBIposten har taget en snak med sognepræst Peter Sode Jensen fra Klemensker på Bornholm. Peter

har i sin studietid kommet på DBI og har nu været præst i ca. 31⁄2 år. Hvordan var det at begynde som helt
ny præst, og hvilke forventninger havde Peter til præstejobbet?

Sognepræst og faldskærmsoldat
Præst og familiefar døgnet
rundt
Peter er gift med Anne Marie
og de har fire børn i alderen 2
måneder til 12 år. Peter lægger
ikke skjul på, at de første par
år var meget hårde: »Der gik
et par år inden det gav luft, og
jeg kunne mærke at tingene
normaliserede sig. Jeg kom til
at kende rutinerne og havde
nu været kirkeårene igennem.
Det var også svært at kombinere privatliv og arbejdsliv.
Jeg er præst døgnet rundt og
jeg er familiefar døgnet rundt.
Det har krævet megen tilvænning både fra mig selv og fra
familien.«

Fantastisk støtte
Når jeg spørger til Peters forventninger til præstearbejdet,
er det tydeligt, at han havde
forventet sig lidt andet end

det, der er virkeligheden.
»Jeg forventede at det mere
handlede om at være præst,
at holde gudstjeneste og blive
brugt som præst. Men jeg er
blevet overrasket over, hvor
lidt tid der er til det på grund
af mange administrative ting
– man skal næsten stjæle sig
til tid til selve præstearbejdet.
I den forbindelse har jeg været
glad for at opleve at nogle
mennesker i sognet går ind
og siger: Vi vil hjælpe til! De
siger ’vores kirke’. Det er fantastisk, for det er udtryk for
opbakning. Og den støtte er
fantastisk. Fx er der en frivillig
gruppe, som arbejder med på
vores rytmiske gudstjenester
som band,« siger Peter, som
også har haft gode erfaringer
med et Alfakursus, hvor to
mennesker er kommet til tro.

Da jeg ringede til Peter for
at få dette interview, lød han
slet ikke som en stresset sognepræst. Det viste sig, at han
et par dage før var blevet far
og nu havde barselsorlov i 3
måneder, og det befandt han
sig rigtig godt med. Dermed
FOTO: PRIVATFOTO

»At begynde som ny præst er
ligesom at være faldskærmsoldat. Du bliver fløjet ind over
et landskab og droppet ned
der, og så skal du fungere fra
dag ét af. Udfordringerne er
ukendte, men du skal fungere
hundrede procent med det
samme. For eksempel kan der
komme en begravelse dagen
efter du er begyndt, og du
skal bare fungere. Og der er
langt til forsyningstropperne.«
Sådan beskriver Peter oplevelsen som ny, ung præst.
»Måske forventes det ikke af
menigheden, at man skal kunne fungere fra første dag, og
det er måske mest en følelse,
man selv har,« siger Peter og
understreger, at folk i hans
menighed var meget forstående overfor, at han var ny og
kunne lave fejl og havde brug
for at spørge sig frem.

er ikke taget stilling til, hvad
der er hårdest – at virke som
sognepræst eller at være hjemmegående far i en småbørnsfamilie.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard
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Hvorfor har vi DBI?
“
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Efter mere end 30 år efter stiftelsen af DBI kan der være behov for at standse

op og stille sig selv spørgsmålet: Er der fortsat behov for eksistensen af DBI? Gør
det en forskel, at DBI er en del af det kirkelige landskab i Danmark? Hvad berettiger
vores fortsatte eksistens?

DBI er, fordi der var en gruppe
mennesker i 1970’erne for
hvem Guds ord havde en alt
afgørende betydning. For
hvem Guds ord var det fundament og den autoritet der var
forudsætningen for troens liv
og ud fra hvilket grundlag der
kunne drives mission.
DBI fik lov til her at være salt
og lys midt i en situation, hvor
der bl.a. blev rejst spørgsmål
ved det bibelske budskabs
troværdighed, rækkevidden
af det bibelske budskab og
spørgsmålet om hvorvidt frelsen kun rummede et socialt
aspekt. Spørgsmål der blev
rejst i de akademiske miljøer
og kirkelige kredse såvel internationalt som i Danmark.
DBI dannede i denne situation
et frirum for dem der ønskede

at uddanne sig med henblik på
en tjeneste i Guds rige enten i
Danmark eller i ydre mission
med et samtidigt ønske om at
fastholde en fuld tillid til Bibelen som den eneste og afgørende autoritet i livets væsentligste spørgsmål. DBI var et af
de fikspunkter, der for flere
fik afgørende betydning ved
at fastholde en usvækket tillid
til Guds ord på trods af vedvarende angreb og indvendinger.
Tiden i dag har ikke gjort
behovet for en bibeltro funderet akademisk institution
mindre. Guds ords autoritet i
centrale spørgsmål vedrørende frelse-fortabelse, det evige
liv, den legemlige opstandelse, samlivsformer og meget
mere udfordres til stadighed.
Tidens udfordring til det
bibelske budskab om at være

samtidigt, om at tilpasse sig
den nye tid, de ændrede samlivsformer og det almindelige
menneskets opfattelse af hvad
Gud mon måtte finde rimeligt i
en given situation er en stadig
udfordring af DBI’s formål om
at arbejde for bibelsk tro og
mission.
DBI’s logo, som blev taget i brug i efteråret 2003, udtrykker på
enkel vis grundtanken med DBI. Den opslåede bog er Bibelen, og
de to streger er facitstreger – taget fra matematikkens verden.
Symbolikken bliver således, at Bibelen er rettesnor for alt, hvad
der foregår på DBI.

Der hvor det for DBI ikke er
et spørgsmål om at Guds ord
holder mål med den til tiden
fremherskende trend, men i
stedet for er et spørgsmål om
at prøve alle ting i lyset af
sandhedens ord og søge svaret med udgangspunkt i Guds
ords autoritet, der har DBI sin
berettigelse.

og endegyldige autoritet for
bibelsk tro og mission, så har
DBI en mission og tjeneste
i udbredelsen af Guds rige.
Eller sagt med andre ord der
hvor Bibelens ord danner både
indhold og ramme for DBI’s
virke, der kan DBI fortsat være
et redskab som Gud i sin nåde
bruger som kald til tjeneste

DBI har vi, fordi Guds ord kalder til efterfølgelse. Når DBI
til stadighed fastholder Guds
ord som den bestemmende

både i og udenfor Danmark.
Der vil DBI både være lys og
salt, for Guds folk, i Guds
menighed, i Kirken og for det
danske folk.

Af næstformand for
DBI’s styrelse
Mogens Holst Nissen
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I efteråret er der på DBI flere undervisningstilbud, som er

relevante for en bredere kreds end teologistuderende. Enhver
er velkommen til at følge de kurser, man ønsker. Bortset fra
P-dagene er tilmelding tilrådelig.

Praktisk teologi (P-dage)
Om livsaldre, tro og menighedsliv.
Torsdag d. 30/9 kl.13–15
v. rektor Jens Ole Christensen
Kirkens synlighed i storbyen.
Torsdag d. 21/10 kl. 13–15
v. generalsekr. Kaj Bollmann.
Hvordan forkynde over de
bibelske underberetninger?
Torsdag d. 4/11 kl. 13-15
v. rektor Jens Ole Christensen

Temadag om tjenestedeling
Torsdag d. 7/10 kl. 13.1516.00.
Medvirkende: Rejsepræst Leif
Andersen, lærer på LMH Inger-

Margrethe Kofoed-Svendsen og
lærer på LMH Mikkel Vigilius.

Temadag om gudsbegrebet
Mandag d. 1/11 kl. 9.15–16.00.
På baggrund af debatten om
Grosbøll bliver gudsbegrebet
belyst af følgende undervisere: Sognepræst Jørgen Sejergaard, adjunkt, Ph.D. Jakob V.
Olsen og adjunkt, Ph.D. Jens
Bruun Kofoed.

Kompaktkursus i religionsfilosofi
Onsdag d. 15/12 og torsdag d.
16/12 kl. 10.15–15.00
Temaer: Rationalisme og efterrationalisme. Bultmanns Jesus
Kristus og mytologien. Religionskritikken og Kierkegaards

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Undervisning for alle interesserede

forhold til den. Løgstrups
metafysik.
Ved adjunkt, Ph.D. Jakob V.
Olsen og lektor, Ph.D. Carsten
E. Petersen.

GT-læsning på nettet
Se detaljeret omtale af GT-læsningen i de to sidste numre
af DBIposten, som findes på
www.dbi.edu. Tilmelding til
GT-læsning på nettet skal
ske senest den 16. august på
www.dbi.edu/moodle.

Andre tilbud
I øvrigt er alle DBI’s undervisningstilbud åbne for enhver
interesseret. Se semesterkataloget for efteråret på
www.dbi.edu.

Januarkurset 2004 var godt besøgt med både deltagere blandt
DBI’s egne studerende, præster og lægfolk.
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På DBI er der 15 ansatte – heraf nogle på deltid. Tilsammen udgør de den stab af

folk, som får DBI til at fungere i det daglige – åndeligt såvel som praktisk.

DBI’s ansatte
Undervisning og forskning

Supportafdelingen

Jens Ole Christensen

Jakob V. Olsen

Kurt Dalsgaard

David Mandix Carlsen

Rektor

Ph.D., sognepræst, adjunkt i
systematisk teologi

Landssekretær

Rejsesekretær

Jens Bruun Kofoed

Carsten Elmelund Petersen

Jette F. Jessen

Svend Aage Paulsen

Ph.D., adjunkt i Gammel Testamente.

Ph.D., lektor i systematisk teologi

Kontorfuldmægtig

Cand. theol., fritidsrejsesekretær

Nicolai Winther-Nielsen

Finn Aa. Rønne

Bent Enevoldsen

Peder Østergård Jensen

Theol. dr., lektor i Gammel Testamente

Dr. theol., lektor i kirke- og
missionshistorie

Økonomifuldmægtig

Stud. theol., pedel

Torben Kjær

Nicolai Techow

Martin Bangsø

Lektor i Ny Testamente.

Ph.D., studiekoordinator

Stud. theol., IT-ansvarlig

Den øverste ledelse
“
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DBI’s styrelse består af 15 farverige personer fra hele landet, som med deres

forskelligheder supplerer hinanden godt. På nuværende tidspunkt er det:
Egon Kattner

Børge Haahr Andersen

Henning Haahr-Andersen

Erik Kure

Erik Sigh

Sognepræst, formand
Valby, København

Sognepræst
Emdrup, København

Professor
Risskov, Århus

Organist
Flemming, Horsens

Civilingeniør
Birkerød

Mogens Holst Nissen

Knud Erik Braüner

Christian Jensen

Per Kofoed Munch

Sverri Steinholm

Dr. med., næstformand
Valby, København

Sognepræst
Greve

Civilingeniør
Skærbæk, Fredericia

Sognepræst
Nyker

Sognepræst
Torshavn, Færøerne

Flemming Bak Poulsen

Flemming Burgdorf

Uffe Kronborg

Jens Jørgen Rasmussen

Torben Winther

Cand. theol., kasserer
Østerbro, København

Sognepræst
Vang, Thisted

Sognepræst
Stamsund, Norge

Præst i folkekirken
København Ø

Cand.merc.
Gentofte
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Når man har opholdt sig i Norge den 17. maj, er man klar

over, at vore naboer går op i fejringen af selvstændiggørelsen
fra Danmark i 1814. Bag fejringen gemmer sig noget interessant,
hvis man ser med kristne øjne.

Fri forkyndelse
og diakoni
BILLEDE: NASJONALGALLERIET, OSLO

– kan vi lære noget af Hans Nielsen Hauge?
sammen. Gode gerninger er
troens frugt og nødvendige,
hvis kristne skal være troværdige vidner i verden. Den
kristne tro må føre til gode
gerninger og flid i det jordiske
arbejde.
Troen alene retfærdiggør,
men troen er aldrig alene. Hvis
troen er sand, fører den til, at
man afstår fra syndige handlinger. For Hauge betød dette
et nej til frådseri, dovenskab
og gerrighed. Arbejde og indtægt er udtryk for Guds velsignelse. Ved flid og beskæftigelse med positive opgaver
dødes de onde lyster i menneskets indre. Ved dovenskab
og ledighed fremmes syndige
laster. Hauge var for kartoffeldyrkning og vaccinationer,
men dette skulle sættes i et ret
forhold til Guds ords fortrin.

Vækkelse, som satte mange kræfter fri
Den norske kunstner Adolph Tidemands maleri ‘Haugianerne’ fra 1852 viser Hans Nielsen Hauge,
der leder et bønnemøde.
De europæiske stormagter
bestemte, hvordan tingene
skulle være efter Napoleonskrigene. Men i Norge skete
noget bemærkelsesværdigt,
som satte afgørende og varige
spor i det kristne landskab.

En mand, der ikke ville
standses
Hans Nielsen Hauge var en
afgørende person for kristenfolket i Norge i årene frem
mod 1814. Da Norge var under
dansk konge, var der i 1752,
1765 og 1786 tilløb til voldelige oprør imod embedstanden,
der administrerede den danske magt. Hans Nielsen Hauge
var anderledes. Med ham kom
en åndelig vækkelse, der samtidig indirekte fik fremmet de
norske evner til at klare sig
selv.
Hauge (1771-1824) havde en
kaldsoplevelse d. 5. april 1796,
mens han pløjede en mark.

Umiddelbart derefter begyndte
han at forkynde Guds ord og
skrive bøger. Fra 1770 var der
trykkefrihed, men der var ikke
mange i Norge, som havde
skrevet og udgivet bøger. I alt
udkom 250.000 eksemplarer
af Hauges bøger. Det var et
enormt tal efter samtidens
målestok, og det har haft
betydning frem mod Norges
selvstændighed i 1814.
Hauge forkyndte Guds ord,
og han mente, at kirkens
præster havde svigtet, når de
brugte søndagens prædiken til
at belære tilhørerne om kartoffeldyrkning og vaccinationer.
Frelsen var langt vigtigere at
forkynde. Den forkyndte samtidens præster enten slet ikke,
eller de lærte falsk, mente
Hauge. Han kom derfor hurtigt
i opposition til præsteskabet,
der betragtede ham som en
oprører, der skulle standses
for enhver pris.

Der var lovgivning fra 1741,
der sagde ja til religiøse
møder ud over søndagens
gudstjeneste. Men sådanne
møder skulle være ledet af
præsten. Tillige siger den
lutherske bekendelse, at ingen
må lære (forkynde) offentligt
uden at være rettelig kaldet.
Hauge følte sig kaldet af Gud,
og ville ikke lade sig standse
af mennesker. Han mente
tillige at det var en nødsituation, når statskirkepræsterne
lærte falsk om frelsen. Hauge
henviste til Guds bud og kongens love. Det blev derfor en
troskrise for ham, da han blev
fængslet i 1804. Den endelige
domsafsigelse faldt først i
1814, hvor det viste sig, at
mange af anklagepunkterne
ikke holdt vand.

Hauge ønskede frihed til at
forkynde Guds ord. Det var
bizart, at de såkaldte oplysningspræster, ved simpelt
magtbrug ville begrænse hans
frihed. Oplysningspræsterne
pillede ikke bjælken ud af
deres eget øje ved at forkynde
i overensstemmelse med kirkens grundlag. På længere sigt
kom der frihed, så alle kunne
forkynde frit. Hauge måtte
som enkeltperson lide for, at
andre senere kunne få frihed.
Sådan er det nogle gange, at
nogle må rydde nye veje, uden
selv at få gavn af det.
Den haugianske vækkelse var
en åndelig vækkelse, der førte
til en social ændring af samfundet, og som derfor var en
vigtig forberedelse for udviklingen i 1814, hvor Norge fik
udstrakt indre selvstyre – om
end de havde fælles konge
med Sverige frem til 1905.

deres medmennesker. Hauge
var et iværksættertalent, og
han ville hellere bygge en
fabrik end et kloster. Han var
initiativrig og satte forskellige aktiviteter i gang med
den hensigt at hjælpe svage
mennesker, som havde brug
for at blive sat i gang med
meningsfyldt arbejde. Han
etablerede gårdbrug, papirmøller, teglværker, en kobbergrube og et saltkogeri. Dertil
kom hans erhvervsaktiviteter
som købmand i Bergen med en
handelsflåde.
Forkyndelsen var i Hauges
bevidsthed koblet sammen
med en stærk social og diakonal bevidsthed. En række
bibelske formaninger betød
meget for ham. De handler om
tjenersind, hjælpsomhed og
omsorg for næsten og særligt
for den, der har samme tro.

Hvad kan vi lære?
Af Hauge kan vi bl.a. lære, at
troen ikke er en abstrakt størrelse men skal sætte et grundpræg på os som kristne i vores
hverdagsliv. Hauge kan også
lære os, at vi skal varetage
både åndelige og menneskelige behov.
I det kristne arbejde er der
både behov for forkyndelse og
for diakonal og social indsats.
I vores velfærdssamfund er vi
vant til at andre afhjælper den
menneskelige nød. Det kan
let gøre os blinde for andres
menneskelige nød. Af Hauge
kan vi lære, at det er en skæv
opfattelse, hvis vi ikke søger
at afhjælpe både åndelige og
menneskelige behov.
Carsten Elmelund Petersens
Ph.D.-afhandling om bl.a. Hauge kan købes ved henvendelse
til DBI’s sekretariat.

Diakonal og social satsning
Tro og gerning
Hauge var meget bevidst om,
at tro og gerning skal høre

Vækkelsen satte mennesker
fri, så de kunne bruge deres
evner til gavn for dem selv og

Af lektor i systematisk
teologi Carsten
Elmelund Petersen
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Trinitatis søndag var jeg til gudstjeneste i Emdrup Kirke.

Sognepræsten Børge Haahr Andersen bar den dag en splinterny
messehagel. En rigtig flot messehagel med guld og sølvkniplinger der fremstår tydeligt på en smukt vævet og klar grøn bag-

månedens citat

grund.

Den, der beder i ånd og
sandhed, er en teolog,

Trinitatis og advent

og teolog er den, der
beder i ånd og sandhed.

aktuel kommentar

Helligånden gør
forskellen
“
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En af den ortodokse kirkes lærere,

FOTO: CHRISTIAN RAHBEK OLSEN

Euagrios af Pontus

Ignatios af Latakia, har sagt: ’Uden Helligånden er kirken kun organisation, liturgien
er besværgelse, autoriteten er dominans og
mission er propaganda’.
Kirken er ikke bare en åndelig størrelse – den er også ’kød’.
I Jesus fik Gud ’krop’ i denne verden. Men også i kirken har
Gud fået ’krop’, for det åndelige skal i denne verden have en
form og en struktur.
Det er således helt nødvendigt at kirken organiserer, fastlægger strukturer for sit arbejde, vedtager budgetter osv.
For nogen ser sådanne ting måske uåndelige ud, men fordi
Guds rige skal udfoldes i denne verden, må Guds rige også
gøre brug af midler, som vi i øvrigt indretter os efter som
mennesker. Problemet er, når kirken kun bliver til organisation. Da er det udtryk for, at Helligånden ikke er til stede og
kirken er blevet en maskine, der kører uden ånd og liv.

Når liturgien er død
Det samme afslører sig i liturgien. Liturgien er de rammer vi
bevæger os indenfor, når vi tilbeder Gud i det kristne fællesskab. Liturgien kan give ro til menneskesjælen fordi vi
tilbeder Gud med kendte ord og under kendte former. Men
bliver liturgien bare til trylleformularer som lires af, er det
udtryk for, at Helligånden ikke er til stede. Der er forskel på
levende liturgi og død liturgi. Der er Helligånden til forskel.

Når mennesket er i centrum
Det samme gælder autoriteten i kirken. Autoritet i kirken
kan blive til dominans, og det sker, når mennesket kommer
i centrum og Helligånden skubbes til side. Nogen vil nok
mene, at man slet ikke bør tale om autoritet i kirken, fordi vi
alle er lige for Gud. Men bibelen advarer os ikke mod autoriteter i kirken, men mod at mennesker bruger deres autoritet
som et magtmiddel og til fordel for sig selv. Da er autoriteten blevet til dominans, og dominans er ødelæggende og
uden Helligånden.

Reklame for evangeliet
På samme måde ser vi, at mission meget let kan erstattes
af propaganda. Mission kan blive til reklame for evangeliet
– for kirken – for alt det vi gør for Gud. Når det sker, viser
det, at Helligånden ikke er drivkraften i missionen, men
drivkraften er vore egne ambitioner og behov for at blive
store og stærke.
Mit ærinde er ikke at sige, at kirkens ’krop’ og Helligånden er
modsætninger. Absolut ikke! Som sagt må kirken have krop
i denne verden. Men mit ærinde er at minde om, at både når
det gælder ’det åndelige’ og ’kroppen’ i kirken, da må Helligånden være til stede. Ellers bliver det til ren
organisation, besværgelse, dominans og propaganda.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Emdrup Kirkes nye messehagel, som her bæres af sognepræst
Børge Haahr Andersen. Messehagelen er designet af en af kirkens
egne kirkegængere, Inge Funch Kofoed, og er udført i samarbejde
med en bornholmsk væver.
Grøn er trinitatistidens farve.
Grøn symboliserer liv, vækst,
håb og løfter. Motiverne på
messehagelen er hvedekorn og
tornekrone. Ligesom sædekornet må dø for at blive til nye
korn, måtte Jesus dø for at vi
kan få liv. Hvedekornet understreger samtidig den grønne
farves symbolisering af liv
og vækst. Indvielsen af en
ny grøn messehagel passede
perfekt til indgangen på trinitatistiden. Med minderne fra
påsken og pinsen i god behold
så vi med håb og forventning
frem til det liv og den vækst
som den treenige Gud ville
skabe! Vi så frem til hvordan
Gud ville tale sit Ord, og af det
Ord skabe liv og vækst.

mellem pinse og Jesu genkomst. Vi lever i den grønne
tid. Tiden for liv og vækst,
tiden for håb og forventning.

Den grønne tid

Forventning og vished

Trinitatistiden er tiden mellem
pinse og advent. På den måde
kan vi sige, at vi alle lever i trinitatistiden uanset hvor langt
vi er nået i kirkeåret. Vi lever

Der er to ting som kan genopfriske farverne i din trinitatistid. Det ene er netop at stille
spørgsmålet: hvad venter vi
på? Det er at løfte øjnene og

Når farven falmer
Det er forfriskende nyt at se
en splinterny trinitatis messehagel, og jeg tror den i
Emdrup kirke holder længe,
men messehageler har det
med at falme. Desværre føler
vi ind imellem at farven på
vores trosliv falmer, ligesom
kirkens messehageler. Vi kan
få en følelse af stagnation,
tørke og mismod. Den grå
hverdagsfarve begynder at
dominere. Hvad venter vi på?
Hvorfor er der så lang tid til
advent, til Jesu komme?

se det endelige troens mål. Det
viser formålet med nutiden,
formålet med at kornet skal
sås, formålet med ventetiden
mens kornet gror. Det viser
målet og dermed meningen
med dit liv, meningen med dit
liv i efterfølgelse af Jesus. Lad
så spørgsmålet blive formet til
bøn. Brug Johannes’ ord fra de
sidste linjer i bibelen: »Kom,
Herre Jesus«. Det spørgsmål
og den bøn genopfrisker
håbets grønne farve.
Den anden ting der kan forny
farverne i din trinitatistid, er
at opdage hvor han, som du
beder om at komme, er. Det
er at opdage indholdet af Jesu
undervisning om sin bortgang
i Joh 14,16-20. I disse vers
forklarer Jesus først disciplene
at han vil sende sandhedens
ånd. Efterfølgende får de at
vide: Jeg vil ikke efterlade jer
faderløse; jeg kommer til jer.
Og dernæst: »Den dag skal I
erkende, at jeg er i min fader,
og I er i mig og jeg i jer«. Mærkelige vers. Vers der fortæller os, at Jesu bortgang ikke
betyder fravær men tværtimod
nærvær.

Jesus er her og virker
Den grønne trinitatistid, som
måske opleves som en tid
hvor farverne falmer, hvor vi
’bare’ venter på Jesu komme,
på advent, er en tid hvor den
treenige Gud virker og er nær
hos os. Jesus er ikke bare
ham vi venter på skal komme
igen. Jesus er her og virker.
Trinitatistiden er en tid, hvor
den treenige Gud skaber liv og
vækst af det sædekorn der er
sået i os, og som vi sår. En tid
hvor kornet modnes til høsten.
Tiden er fyldt af guddommeligt nærvær, fyldt af den kraft
som skaber liv af døde. Den
opdagelse genopfrisker livets
og vækstens grønne farve.
Fyld derfor dit liv med det
ord som er Guds kraft, bed
bønnen: ’kom Herre Jesus’, og
glæd dig over at han allerede
er hos dig!

Af cand.theol.
Reidar Poulsen

