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DBI’s rektor på studieorlov
 | Jens Ole Christensen holder for
tiden studieorlov. Vi har talt med Jens
Ole om hans tanker for studieorloven.

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

Maskinel magasinpost

Hvad er egentligt en studieorlov?
Vi har en ordning på DBI, hvor
jeg og Kurt Dalsgaard opsparer to ugers orlov til studier
pr. år. Jeg har nu opsparet otte
uger, som skal afvikles. Min
DBI-mail bliver lukket, og Jens
Brun overtager rektor-tjansen
fra d. 10. maj og to måneder
frem, så jeg har tid til min
fordybelse.

Hvad skal du studere?
Jeg skal studere prædikenlære, det der også kaldes
homiletik. Jeg underviser i
homiletik her på DBI, og det er
et område, jeg synes er særligt
spændende. Når man prædiker
bruger man alle tangenterne:
troslære, kirkehistorie og både
Det Gamle og Det Nye Testamente – bredden i det fascinerer mig. Yderligere er forkyndelsen et af Guds nådemidler.
God forkyndelse bringer simpelthen tilhørerne i kontakt
med den levende Gud. God
forkyndelse forkynder evangeliet, og er ikke bare tom teologisk dosering. Forkyndelse
af evangeliet er uhyre centralt
for den kristne tro, for hvis
ikke evangeliet forkyndes er
Kristus død forgæves.
Studerer du så derhjemme
under studieorloven?
Både og. De første tre uger
skal jeg til Norge. Først en
uge på Institut for Sjælesorg
i Modum Bad og derefter
to uger på Fjellhaug Missionshøjskole. Det er godt at

Det er afslappende at have studieorlov, men det er bestemt ikke ferie, siger Jens Ole Christensen.
prøve at læse et andet sted
end hjemme, og der er nogle
mennesker der, det ville være
nyttigt at få talt med. Men når
opholdet i Norge er overstået,
tager jeg hjem og læser privat.
Hvordan er en dag i en studieorlov?
Det er afslappende at have
studieorlov, men det er
bestemt ikke ferie. Jeg plejer
at være disciplineret og stå

tidligt op og læse et par timer,
holde pause, læse igen osv. I
alt læser jeg koncentreret ca.
seks til otte timer om dagen,
og så er man altså godt træt
om aftenen. Men det går ikke
bare op i studielæsning det
hele. Der skal også være god
tid til bøn og bibellæsning og
til at læse god opbyggelig litteratur, som ikke skal læses til
et bestemt formål.

Kommer der en bog ud af det?
Nej, der kommer ikke på den
måde et produkt i form af en
afhandling eller en bog ud af
det. Formålet med studieorloven er snarere, at jeg bliver
bedre rustet til min tjeneste
og til min undervisning.

Af stud. teol. Lars Frederiksen

En succes gentages
 | DBI tilbyder igen til
efteråret et kursus i læsning af gammeltestamentlige tekster, denne gang
med adjunkt, Ph.D. Jens
Bruun Kofoed som lærer.
I de sidste to semestre er
kurset GT Læsning afholdt
med god deltagelse af både
studerende på DBI og lægfolk
udefra. Derfor gentages det,
og der forventes igen deltagelse af teologistuderende ved
Københavns Universitet, TKMstuderende og lægfolk udefra.
Kurset GT Læsning er bygget

op omkring et undervisningsmateriale, der er udfærdiget af
lektor teol.dr. Nicolai WintherNielsen og kan downloades
fra internettet eller tilsendes
på CD-Rom mod et mindre
gebyr. Jens Bruun Kofoed
guider fjernstuderende via
et diskussionsforum på DBI’s
internetbaserede konferencesystem eDBI om læsningen

skal man læse Gammel Testamente med i gennemsnit 4
kapitler dagligt 6 dage om
ugen fra september til midten
af juni det næste år. Dog er
der 3 ferieuger – efterårsferien, julen og påsken.
Samtidig tilbydes man at deltage i 3 lørdagsseminarer i
København. Disse seminarer
er fra kl. 11 til 16, og ligger

er fra november til juni.
Første modul, som er grundkurset, koster 1000 kroner,
og andet modul koster 1500
kroner. For unge under 26 og
pensionister er det halv pris.
Tilmelding sker på DBI’s
hjemmeside www.dbi.edu, og
oplysninger om kurset kan
læses på Alt om GT på eDBI
på adressen www.dbi.edu/

af hele Gammel Testamente.

den 4. september og den 4.
december 2004 samt den 11.
juni 2005.
Kurset er delt op i to moduler.
Første modul er fra september
til november og andet modul

moodle eller kontakt Jens
Bruun Kofoed på jbk@dbi.edu

Fire kapitler om dagen
For at kunne udnytte diskussionsfællesskabet med andre
deltagere på nettet optimalt,

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Nye på sekretariatet
 | Siden efteråret har
DBI kørt med det, vi kalder
’en midlertidig løsning’, når
det gælder bemanding på
sekretariatet.
Indtil for et par år siden var
Bent Enevoldsen sekretariatsleder på DBI. Men i sommeren
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Redaktion
Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.
Rejsesekretær David M. Carlsen, red.sekr.
TKM-student Helene Sejergaard
Stud. theol. Lars Frederiksen

2002 stoppede Bent på DBI,
fordi han ønskede at holde 2
– 3 års forældreorlov. I efteråret 2003 blev vores daværende sekretariatsleder syg, og
Bent Enevoldsen trådte midlertidig til og overtog det daglige ansvar for vort regnskab.
Siden har han arbejdet en dag
om ugen på DBI og en dag
derhjemme. Samtidig har Jette
Jessen, som tidligere var kontorsekretær, varetaget opgaven som sekretariatsleder.

TKM-student Thomas Olofson
TKM.student Mikael K. Nielsen

Nye titler

Indlæg til DBIposten sendes til

Fra den 1. april er Bent Ene-

dbi-posten@dbi.edu

voldsen og Jette Jessen blevet

ansat som de faste personer
på kontoret fremover.
Ansættelsen går ud på, at
Bent frem til foråret 2005 er
ansat 21 timer om ugen med
2 arbejdsdage på DBI, hvorefter han går på fuld tid. Bents
titel er økonomifuldmægtig,
hvilket betyder, at han har det
daglige ansvar for alt vedrørende regnskaber og økonomi.
Når Bent går på fuld tid i foråret 2005 skal han også have
ansvaret for edb. Indtil da er
stud. theol. Martin Bangsø
ansat 8 timer om ugen som
edb-ansvarlig.
Jette Jessen er ansat 32
timer om ugen og hendes titel
i den nye ansættelse er kontorfuldmægtig. Jette har det
daglige ansvar for kontoret
og for, at dagligdagen på DBI
fungerer.
På DBI er vi glade for, at Bent
og Jette har påtaget sig disse
vigtige opgaver, for vi kender

DBIposten sendes gratis til
interesserede
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Hvordan oprettes et
testamente?

Christian Rahbek Olsen

Tryk
Morsø Folkeblad
ISSN 0906-825X

Hvis du ønsker at Dansk Bibel-Institut skal
betænkes i dit testamente, yder vi gratis juridisk
bistand ved oprettelse af testamentet.
Vi kommer gerne ud i dit hjem, og drøfter indholdet af
testamentet.
Dansk Bibel-Insitut er fritaget for at betale arveafgift, og
derfor vil din gave ubeskåret gå til uddannelse af bibeltro præster og forkyndere.

DBI arbejder med bibelforskning og
teologisk undervisning, hvor teologi-
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Jette Jessen, Bent Enevoldsen og Martin Bangsø.

dem begge som engagerede og
dygtige medarbejdere, og jeg
vil gerne lægge dem hen til

 | Nicolai Techow bemander nyoprettet stilling.

ger i Galaterbrevet 2,15-21
Nicolai Techow skal være

Den 1. august tiltræder cand.
theol. Nicolai Techow som
studiekoordinator på DBI.
Nicolai er 34 år og blev i år
2000 kandidat fra Københavns
Universitet, hvorefter han ved
samme universitet skrev en
ph.d.-afhandling om Paulus´
tale om syndere og lovgernin-

rektors højre hånd i undervisningstilrettelægningen og han
skal stå for DBI’s forskningsbibliotek og bogsalg. Desuden
skal Nicolai i mindre omfang
undervise i Ny Testamente.
Studiekoordinatoren er en ny
stilling, som er oprettes i forbindelse med en ny ledelsesstruktur på DBI.

Aktuel økonomi

Formand for styrelsen
Egon Kattner

ses nedenfor.

Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Kontakt økonomifuldmægtig Bent Enevoldsen på tlf.
3313 5500 og hør nærmere om hvilke praktiske ting,
som skal gøres for at oprette testamente.

Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989

Tak om du vil betænke Dansk Bibel-Insitut med en arv.
Vi har brug for din støtte.

Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00

Med venlig hilsen
Dansk Bibel-Institut

Studentertelefon: 33138040

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Ny studiekoordinator på DBI

Når dette skrives er der breve
på vej ud til vore givere. Et
brev som fortæller lidt om
vores aktuelle økonomi – bl.a.
at vi har brug for et ekstra løft
netop nu for ikke at komme
for langt bagud inden sommeren, da der ofte ikke kommer så mange gaver i sommermånederne. Tak om du
som læser også vil huske os i
månederne, der kommer. Vi er
netop nu 611.255 kr. bagud i
forhold til budgettet som det

studerende er den primære målgruppe.

DBI-vennernes forbøn.

NO
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Skattelettelser
Regeringens sommerpakke
træder i kraft fra 1. juli – det
vil betyde en ekstra indtægt
for nogle af os hver måned.
Hvis du er en af dem, som
sparer i skat i den forbindelse,
vil jeg spørge om du vil overveje om noget af beløbet skal
sendes videre til DBI – vi har
hårdt brug for det.

en
omm

tar

Af økonomiansvarlig Bent Enevoldsen

Højbovej 26, 2500 Valby
Tlf:36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Rektor
Jens Ole Christensen

Administration
Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Økonomifuldmægtig
Bent Enevoldsen
Kontorfuldmægtig
Jette Frida Jessen

Møder i juni

Husk i forbøn...

3.
3.
6.
8.
11.
17.
20.
27.

Bed om/for

IMU, Græsted
IM, København
ELM, København
LM, Nordvest Kbh.
– 13. IMs Årsmøde
IMU, Bethesda Kbh.
LM, Kirkegårdsvej
LM, Helsinge

TKM-sekretær
Solveig Christensen

Undervisning
Lærerrådsformand
Jens Bruun Kofoed
TKM-leder
Finn Aa. Rønne

Mødevirksomhed
Rejsesekretær
David M. Carlsen
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

... ved studerende og ansatte

· De studerende, som går til
eksamen denne sommer.
· Velsignelse over rejsesekretærerne David Mandix
Carlsen og Svend Aage Paulsen, når de holder møder
rundt i landet.
· Jette, Bent og Martin på
sekretariatet.

Tak for
· At vi har kunnet ansætte
Nicolai Techow som studiekoordinator fra 1. august.
· Tak at Thomas Gudbergsen
har sagt ja til at være rejsesekretær i 2005.
· De DBI-venner, der har
uddannelse af bibeltro forkyndere som en hjertesag.

Gaver til DBI
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 april: 454.513 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 30. april: 611.255 kr.

FOTO: ANINE MADVIG STRUER 2003
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Gik Jesus
i sandaler?
 | Hvilken bibellæser, såvel teolog som lægmand, har
ikke prøvet at sidde med en bibeltekst og undre sig over,
hvad en talemåde mon skal hentyde til, hvorfor denne
information skulle være vigtig at få med – eller at tekstens sammenhæng slet og ret var uforståelig.

Jesus var en mand i sandaler, der gik rundt i… ja, hvad? Hvad
var det for et miljø, han gik rundt i, hvordan boede Simon Peters
svigermor og hvordan var den vingård, som Jesus henviser til i
sine lignelser? Fotoet er fra Nazareth Village, Israel.
fortolkninger af Israels historie, som findes hos teologerne
i den såkaldte Københavnerskole. Diskussionen til trods
yder det fundne god støtte til
bibelens troværdighed.

Både om
mennesker og Gud
Det er egentlig ikke så mærkeligt, at bibelen til tider kan
være svær at forstå. Dens
begivenheder udspiller sig i
en fremmed kultur, i en anden
del af verden og i en anden
tid. Dette set i forhold til, at
det kan være svært nok at
forstå min vietnamesiske nabo
eller tyrkiske kollega. Meget
information går tabt, hvis vi
ikke kender baggrunden og
den kulturelle sammenhæng.
Her er arkæologien et uvurderligt redskab, for selvom bibelens samfund for længst er
passeret, er det ikke helt forsvundet. Informationen graves
i bogstaveligste forstand frem
af jorden. Information, der
kan hjælpe bibellæseren til en
større forståelse af bibelen,
da den kan skabe en referenceramme, hvori beretningerne
kan placeres og forstås.

Bibelsk Arkæologi
Bibelsk Arkæologi er betegnelsen for den gren af faget, der
arbejder med de områder og
tidsperioder, der berører de
bibelske beretninger. Som al
anden arkæologisk forskning
beskæftiger den sig med de
materielle levn efter men-

neskers aktivitet for derigennem at danne et billede af
samfundet og livet med dets
mange aspekter. Fx teknologi
og økonomi, samfundsstruktur og religion, hverdag såvel
som fest. Denne viden kan
hjælpe med at kaste lys over
mange dunkle detaljer i bibelen. Dels gennem direkte at
opklare fx betydningen af ord
eller placeringen af lokaliteter,
dels ved almen viden om de
forhold begivenhederne foregår under. Denne information
kan, idet den netop er håndgribelig og visuel, set i sammenhæng give en ramme for
bibelens beretninger, så læseren bedre kan relatere dertil.
”Nazareth Village” i Nazaret,
Israel, er et eksempel på et
sted, hvor sådan arkæologisk
information er blevet samlet
og forsøgt bearbejdet til en
helhed og omdannet til en
rekonstruktion af en landsby
fra 1.årh.e.Kr.

Bevis eller modbevis?
Bibelsk arkæologi er selvfølgelig ikke noget mirakelmiddel, der med ét slag får det
hele til at stå lysende klart.
Arkæologien er en foreløbig

videnskab, der forsøger at
genskabe helheden ud fra et
fragmentarisk og for en stor
del tilfældigt bevaret kildemateriale. Meget er desværre
forsvundet for stedse. Derfor
skal man være klar over, at
selvom en del kan udledes
med stor sandsynlighed, så er
det ikke muligt at komme med
det endelige svar. Der kommer
hele tiden nyt materiale frem,
og gang på gang må gamle
teorier forkastes til fordel for
nye. Arkæologien kan derfor
heller ikke bevise (eller modbevise) bibelens sandhed. Men
igen, hvem kan bevise Gud?
Det arkæologiske materiale er
sjældent entydigt, men åbent
for fortolkning i forskellig
retning. Det indebærer, at en
forskers teoretiske (og herunder religiøse) forudantagelser
er bestemmende for de resultatmuligheder, han ender op
med. Den faglige diskussion
omkring fundenes tolkning
går da også lystigt. Der er dog
grænser for, hvad materialet
kan tages til indtægt for, hvis
det skal regnes for velfunderet videnskabeligt arbejde.
Fx er der ikke støtte blandt
arkæologerne til de ekstreme

En større viden om bibelens
kulturelle sammenhæng fører
ikke kun til en større forståelse af mennesker, men også til
større forståelse af Gud. Samfundet skaber med sine regler
og rammer baggrunden for de
muligheder og begrænsninger, der, dengang som nu, er
medskabende til de teologiske
spørgsmål og problemer, som
mennesker kæmper med. Samtidig har de mulige løsninger
også måttet findes indenfor
de samme regler og rammer.
Også Guds specifikke indgriben er tilpasset dette, og det,
der er den absolut bedste
løsning i det givne tilfælde,
ville måske ikke virke i en
anden situation i en anden
tid. En større indsigt i dette
kan måske også hjælpe os til
bedre at forstå, hvordan Gud
handler i dag.

”Selskab for Bibelsk
Arkæologi”
Som arkæologistuderende
har jeg selv en professionel
interesse, der har det med at
trænge ned i de mere spidsfindige faglige problemstillinger.
Men det er min erfaring, at
den viden jeg får, virker til
at gøre bibelen mere nærvæ-

rende. Når jeg kan sætte en
håndgribelig ramme på, går
beretningerne fra blot at være
ord til at blive virkelige hændelser og mennesker. Og som
en direkte følge heraf bliver
Gud og hans handlen i historien virkelig og nærværende.
Det er også en del af visionen bag det danske ”Selskab
for Bibelsk Arkæologi” (SBA).
SBA har til formål at formidle
fagligt velfunderet viden om
bibelen og bibelarkæologisk
forskning og arbejder på det
grundlag, at bibelen er Guds
troværdige ord til mennesker.
Det sker især gennem bladet
TEL, der er henvendt til ikkefagfolk og bringer en bred
vifte af artikler. Der formidles
også kontakt til udgravninger
i Mellemøsten, for dem, der
har lyst til selv at prøve det.
SBA er derfor en oplagt mulighed til at skaffe viden, uanset
hvilket interesseniveau man
har. Se mere på hjemmesiden:
www.sba-dk.dk.
Nu er det (heldigvis) ikke
sådan, at man ikke kan få
noget ud af at læse i bibelen,
hvis man ikke ved, om Jesus
gik i sandaler eller ej; Guds
åbenbaring af evangeliet og
Helligåndens virke er ikke
bundet af dette. Men det kan
blot blive så meget rigere og
åbne op for helt nye dybder at
få helheden med, så hvorfor
lade være?

Af stud.mag. Anine Madvig Struer

månedensCITAT
Prædikenen skal ikke tale o m d e t ,
som optager folk. Den sk a l f å f o l k
til at være optaget af det , s o m t i l
sidst betyder noge t .
Carl Fr Wisløff

AKTUELkommentar

kende, at opleve sammenhold
på tværs af teologi og menin-

Et livbekræftende
syn på seksualitet
og samliv
 | Kirken og det kristne børne- og ungdomsarbejde
har andet og mere at bidrage med end en moralsk løftet pegefinger.
I februar i år forbød indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen meget modigt en CD, der skulle foræres til alle i 9. klasse,
fordi den udpenslede forskellige bizarre former for sex og var
for grænseoverskridende selv for en frisindet venstreminister.
Ministerens reaktion førte ikke til selverkendelse hos forfatterne bag CD en. »Som følge af ministerens forbud er Sexstarz
kommet langt mere effektivt ud til de unge, end vi havde forestillet os«, siger Christian Graugaard, formand for Foreningen
Sex & Samfund i en pressemeddelelse.

Tendenser i tiden
En nyere norsk undersøgelse konkluderer, at norske skoleelever har megen viden med hensyn til de tekniske og fysiske
ting ved prævention, sex og samliv. De efterlyser derimod
viden om personlige relationer, parforhold og familieliv.

Vores ansvar
Tiden er inde til, at kirke, skole og hjem besinder sig, og at
alle, der arbejder med teenagere, spørger, hvad det er for
en påvirkning, vores børn udsættes for, og hvordan vi kan
arbejde for et sundt og livsbekræftende syn på seksualitet og
samliv. Kirken og det kristne børne- og ungdomsarbejde har
her andet og mere at bidrage med end en moralsk løftet pegefinger. Lad mig nævne nogle områder:
1. Vi kan på rette tid og sted undervise vores børn og unge om
seksualitet, relationer og etisk vejledning om brug og misbrug
af vor seksualitet. Det kristne menneskesyn giver et udgangspunkt for at forene oplysning om sex med tale om kærlighed
og ægteskab og faste og trygge relationer.
2. Alt for mange børn og unge mangler positive voksne rollemodeller i deres nærmiljø. Hvem er nærmere til at blive rollemodel for de unge end præster, ungdomsledere og andre, der
har en nær og regelmæssig kontakt med unge?
3. Intet påvirker teenagere som kammerater og det miljø, de
færdes i til dagligt. Der er brug for porno- og alkoholfrie miljøer, hvor drenge og piger kan mødes under afslappede former.
Det kristne børne- og ungdomsarbejde kan blive en positiv
modkultur til den alkohol- og sexfikserede ungdomskultur,
som for alt for mange unge er det eneste tilbud, de kender,
hvor de kan være sammen med jævnaldrene.
Som kristne mennesker ønsker vi, at vores børn og unge skal
få evigt liv ved tro på Jesus. Men vi ønsker også, at de skal få
et godt liv her på jorden. Derfor vedkommer det os, hvilke
Sexstarzs vores 15-årige får puttet i skoletasken.

sognepræst Børge Haahr Andersen, medl. af DBI’s styrelse

ger. Det er dejligt at man kan
være uenige teologisk, men
alligevel være enige åndeligt.«
Er der plads til at være
anderledes på DBI og kan det
anbefales andre med frikirkelig baggrund at læse teologi

TKM-student
med frikirkelig
baggrund
 | Vi har taget en snak med TKMstudent Marie Faber. Hun er den første TKM-student med frikirkelig baggrund.
Marie kommer i Kristent Fællesskab og har været på bibelskole i England. Efter bibelskoleopholdet ønskede hun at
læse teologi i København og
i den forbindelse hørte hun
om DBI fra en ven. På vej til
universitetet kiggede hun ind
på DBI. Den første hun mødte
var Finn Aa. Rønne. Han var
på det tidspunkt ivrig efter at
finde studerende til det første
TKM-hold, og han argumenterede så godt for TKM-sagen
at Marie aldrig kom ned på
universitet.

Hvorfor TKM?
Vi spurgte hende, hvorfor hun
valgte TKM, og hun svarede
at det særligt var den bibeltro tilgang til tingene som
tiltalte hende og ikke mindst
det tværkulturelle element i
uddannelsen, for hun havde
altid gerne villet arbejde med
indvandrere i Danmark.
Maries oplevelse af studiet har været, at »særligt det
første år var hårdt, især på
grund af lektiemængden, for
TKM-studiet er et fuldtidsstudie, men jeg blev også
udfordret på mine teologiske
standpunkter. Mange kræfter
blev brugt på at definere mig
selv, at skabe min egen teolo-

giske ’kasse’. Det andet år var

eller TKM på DBI? »Ja, der er
plads til at være anderledes,
men man skal være indstillet på at man indimellem kan
blive personligt såret, men det
hjælper meget når man lærer
folk bedre at kende. Der har i
hvert fald været åbenhed nok
for mig.« Om hun vil anbefale
andre fra frikirkelige sammenhænge at læse på DBI, »Ja«,
svarede hun eftertænksomt,
»men ikke alle. Folk må have
en vis selvsikkerhed og ro
i sig selv, for det kan være
meget udfordrende og man
må være i stand til ikke at tage
tingene personligt. Man må
være åben for nye input, og

noget lettere og mere afslappet, fordi jeg efterhånden fik
opbygget venskaber med de
andre studerende. Jeg ople-

en vis teologisk undervisning,
som fx et bibelskoleophold vil
nok være en god idé.«

vede at vi, til trods for visse
teologiske forskelle, havde et
åndeligt fællesskab.«

Kan uddannelsen bruges?

’Sorte’ teologer
En fordom er, at vi er ’sorte’
teologer på DBI, hvordan har
Marie oplevet det? Hun svarede, at ’sort’ for hende er, når
man kun vil høre den ene side
af sagen. »Sort er når man
ikke er god til at samarbejde
med andre, at man har nok i
sig selv.« Hun understregede:
»Jeg har aldrig følt mig trådt

Til sidst spurgte vi Marie om
hun kan bruge det hun har
lært på TKM til noget og om
hendes forventninger er blevet indfriet. »Mine forventninger har været noget løse, men
jeg har lært rigtig meget, og
jeg har været rigtig glad for
studiet. Særligt har det været
spændende at lære sprogene
græsk og hebraisk at kende,
de har givet mig nogen helt
nye redskaber til bibellæsningen, specielt har GT fået nogle

på, eller set ned på, heller
ikke i de diskussioner der har
været om forskellige ting. Til
trods for lidt forskellige syn
på visse områder har stu-

nye vinkler. Også religionskundskab, antropologi og de

diet været meget lærerigt og
det har været spændende at
snakke med folk og lære dem
at kende.«
Hvad er det sværeste og det
bedste du har oplevet som

meget personlighedsudviklende, og jeg har fundet mig

studerende på DBI? »Det
sværeste er at acceptere folks
meget anderledes holdninger og deres lukkethed for
nytænkning. Det bedste er

som jeg ellers aldrig troede, at
jeg kunne have noget sammen
med.«

at have lært en masse folk at
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tværkulturelle arrangementer
har været meget spændende.
Generelt har studiet været

selv på en helt anden måde.
Jeg har lært en masse mennesker at kende og har fået
opbygget venskaber med folk,
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