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Teologi og multimedier
|

Såvel i kirken som i missionen
vil der blive brug for personer med
kompetence både indenfor teologi og
indenfor multimedieformidling.
I sommers startede en ny kandidatuddannelse ved Aalborg
Universitet som har til formål
at uddanne personer til at formidle teologi ved hjælp af
multimedier, samt at udvikle
disse medier. Søren Nielsen,
som i forbindelse med teologistudiet har benyttet DBI de
sidste fire år, skiftede i sommers til den nye uddannelse
på fjernstudiebasis. Nicolai
Winther-Nielsen og Jens Bruun
Kofoed fra lærerstaben på DBI
er tilknyttet som vejledere på
Aalborg-uddannelsen.

Uddannelsens indhold
På uddannelsen får de stude-

FAKTA
Multimedier er medier, der
gør brug af flere forskellige
udtryksformer såsom:
tekst, billeder, levende billeder, grafik og lyd - og
hvor disse udtryksformer
er integreret i og styret af
en computer.

rende kendskab til en række
redskaber til multimedieproduktioner og får praktisk erfaring med bl.a. fremstilling af
hjemmesider og digital filmfremstilling.
Hovedvægten i første semester ligger på vurdering af eksisterende multimedieproduktioner, og Søren har i efteråret
beskæftiget sig med brugervenlighed i bibelsoftwareprogrammer. I den forbindelse
har han gjort den erfaring at
bibelsoftwareprogrammer kan
være gode redskaber for bibelstudier, og han mener at
sådanne programmer vil finde
stadig større anvendelighed i
de kommende år. Her i foråret
bruger DBI netop disse nye
redskaber i undervisningstilbud til hebraisk.

Uddannelsens relevans
»Eftersom multimedier er blevet en naturlig del af vores
hverdag, og der ikke er grund
til at tro at multimediepåvirk-

ningen og brugen af multimedier bliver mindre i de kommende år, er den nye uddannelse yderst relevant. Såvel i
kirken som i missionen vil
der være brug for personer
med kompetence både indenfor teologi og indenfor multimedieformidling. Personer der
er trænet i at inddrage de
nye medier i forkyndelse og
undervisning«, siger Søren.

Jobmuligheder
Man kan ikke blive præst i folkekirken med den nye uddan-

nelse, men Søren mener selv
der vil være rimelige muligheder for job.
»Uddannelsen er meget bred;
vi kommer omkring en bred
vifte af multimedieværktøjer
og altså formidling af kristendom igennem multimedier.
Det er en stor udfordring i
årene der kommer at få placeret brugen af multimedier på
rette sted i kirken. Ved at inddrage multimedier i gudstjenesten og ved at benytte mulighederne på Internettet opstår
der helt nye muligheder for

at gøre evangeliet relevant for
mennesker i dag. Udfordringen
er naturligvis at finde det rette
niveau for benyttelsen af multimedier så det ikke tager overhånd og bliver det væsentligste for os«, slutter Søren som
i øvrigt er med i en arbejdsgruppe der er ved at lave en ny
hjemmeside for DBI.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard.

Tak til bornholmerne
| En del af præsterne
på Bornholm har en tilknytning til DBI, og mange af
de kristne på Øen følger
interesseret med i DBI’s
arbejde og støtter det på
forskellig måde. Den 20.
marts kommer DBI til
Bornholm for at sige tak
for godt samarbejde og for
at feste sammen med vennerne.
Under overskriften Bibeltroskab i en ny tid holder DBI
sin årlige inspirationsdag og
årsmøde. Denne gang i
Luthersk Missionsforenings
hus i Rønne.

Hvad vil det sige at være bibeltro? Hvor er udfordringerne
i dag når vi skal fastholde
en tillid til Bibelen som Guds
ord? Har bibelkritikken samme
»ansigt« i dag som da DBI blev
stiftet som en reaktion mod
den nedbrydende bibelkritik?
Det er nogle af de tanker der
ligger til grund for inspirationsdagens og årsmødets tema.
Adjunkt Jens Bruun Kofoed
vil holde et foredrag over
temaet Er det vigtigt at Det
Gamle Testamente er historisk
korrekt? Endvidere vil der
være en collage og en festaften med forskellige oplæg,
som peger på nogle af de

teologiske udfordringer, som
menigheden står overfor i
dag. Dagen krydres med sang

og musik af koret Kalmus og
koret Spotlight. Hele dagen er
der program for børnene og
tidspunktet er kl. 14 – 22.
Inden DBI’s styrelse og ansatte
forlader Bornholm og spredes
til det ganske land – samt Færøerne og Norge – medvirker de
søndag den 21. marts ved syv
gudstjenester.
Fra DBI glæder vi os til at
møde den kristne menighed
på Bornholm. Både »gamle«
DBI-venner og andre interesserede er meget velkomne til
en inspirerende dag.

Detaljeret program kan tilsendes eller ses på www.dbi.edu.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Januarkursus
godt besøgt
| DBI’s januarkursus
blev en god oplevelse med
40-50 deltagere til alle
timerne, hvilket er det
højeste antal i flere år.
Deltagerne var en god
blanding af præster, teologistuderende og lægfolk.

Til højre: Et panel udfordrede

Nedenfor: Sognepræsterne Per
Ole Rasmussen og Peter Sode
Jensen i snak i en af pauserne.

ken Claus Grønbæk. Ordstyrer
ved paneldebatten var lektor
Finn Rønne.
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kursusdeltagerne ud fra
emnet: Så tal dog dansk.
Paneldeltagere var (fra højre)
lærer på Odsherreds Efterskole
Kenny Bech, politisk redaktør
på Kristeligt Dagblad Henrik
Hoffmann Hansen og frimenighedspræst i Københavnerkir-
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Pengene kom ind – nyt TKM-hold til sommer
| DBI kom ud af 2003
med balance i regnskabet.
Derfor starter der et nyt
hold på TKM-uddannelsen
til sommer – under forudsætning af at der kommer
nok studenter.

DBI arbejder med bibelforskning og
teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe.
Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Dan-

Opstart af et nyt TKM-hold på
DBI var betinget af at DBI ikke
fik et underskud i 2003.

mark og udlandet.
Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen
Egon Kattner
Højbovej 26
2500 Valby
Telefon:36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Administration
Rektor
Jens Ole Christensen
Konst. sekretariatsleder
Jette Frida Jessen
TKM-sekretær
Solveig Christensen

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

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

Møder i marts
2.
3.
9.
10.
10.
10.
11.
11.
12.

Aarup IM
Vejlby IM
Skive IMU
Skive IM
Husets LMU – på DBI
Lynge IM
Rudkøbing IM
Græsted IMU
LM prædikanstudiekreds
12-14. LMUs LUS
16. Hårlev IM
16. Ålborg LM
16. Næstved IMU
17. Ravnshøj IM
18. Frederikshavn IM
19. Gærum IM
20. Inspirationsdag og
Årsmøde på Bornholm
21. Allinge Kirke
Nexø kirke
Hasle kirke
Rutsker kirke
Nyker kirke
Povlsker kirke
Klemensker kirke
27. DEM’s årsmøde
28. Ryslinge LM
30. Assens IM

Når der starter et nyt TKMhold på DBI, vil der være
fire årgange, som følger DBI’s

mende år skal kunne optage
et TKM-hold hvert år, må der
være en vis stigning i gaveind-

For alle linierne er ansøgningsfristen for det næste
TKM-hold sat til den 1. maj.

undervisning til teologistuderende ved Misjonshøgskolen i
Stavanger. Når DBI samtidig

tægterne de kommende år.
På TKM-uddannelsen giver
DBI undervisning til teologi-

Fredag den 5. marts kl 18.30
er der åbent hus for personer,
som overvejer at starte på

giver undervisning til teologistuderende ved Københavns
Universitet, betyder det en
meget stor undervisningsbyrde, og hvis DBI også de kom-

studerende på den 3-årige og
5-årige linie og Luthersk Missionsforenings Missionsskole
(LMM) står for den 1-årige og
2-årige ikke-akademiske linie.

TKM-uddannelsen eller på teologistudiet ved Københavns
Universitet.
Af Landssekretær Kurt Dalsgaard

DBIposten bliver meget dyrere
| Måske vil DBI få en
ekstra udgift på omkring
180.000 kr.
Efter regeringens beslutning
om at fratage portostøtten til
blade og magasiner, vil det blive meget dyrere at udsende

Husk i forbøn...
Bed om/for
· inspirationsdagen og årsmødet på Bornholm.
· mange nye studerende til
sommer på TKM-uddannelsen og Københavns Universitet.
· de store udfordringer i
verdensmissionen.

Tak for
· at vi har lært friheden i
Kristus at kende.
· et godt Januarkursus med
mange deltagere.
· balance i regnskabet for
2003.

DBIposten efter den 1. marts. I
DBI’s ledelse har vi overvejet,

måde opveje den kæmpe stigning i portoforhøjelsen.

om vi skulle skære bladet ned

Portoforhøjelsen er en af

til otte eller seks numre om
året, men vi skønner at DBI-

grundene til at DBI’s budget
for 2004 er steget i forhold

posten har en så vigtig funk-

til 2003. Vi skal altså også i

tion at vi også i år vil udsende
bladet hver måned. Dels giver

år have rigtig mange gaver for
at få økonomien til at hænge

mange venner udtryk for glæde over de undervisende artikler i bladet, dels er det DBI’s

sammen. Tak om du vil hjælpe
os med en god start på det
nye år. Og måske vil du hjæl-

månedlige kontakt med 7000
venner.
Vi har endnu ikke forhandlet

N
ØKO

OMI

k

en
omm

tar

pe os med de forøgede portoudgifter ved at betale et
frivilligt abonnement på 100

nye priser med Post Danmark,
men vi skønner at det kan blive en ekstra udgift på omkring

kr. Et frivilligt abonnement fra
de 7000 venner, som modtager bladet, vil ikke bare

180.000 kr. Samtidig har vi
mulighed for at søge om økonomisk støtte i en kompensa-

betale portoforhøjelsen, men
alle udgifterne for DBIposten.

tionspulje. Hvor meget støtte
vi vil få der, er ikke muligt at
sige nu, men det vil på ingen

Med venlig hilsen
Kurt Dalsgaard
Landssekretær

31. Tommerup IM
... ved studerende og ansatte

En portostigning, der kan mærkes! En væsentlig belastning i DBI’s
budget i 2004.
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Mission på
seks kontinenter

|

Evangeliets nedslag har bølget
frem og tilbage over kontinenterne.
Guds mission i verden fortsætter. Vilkårene veksler mellem ligegyldighed,
åbenhed og modstand. Under skiftende forhold er evangeliet blevet båret
frem gennem millioner af kvinders og
mænds spontane vidnesbyrd og gennem målrettet og planlagt missionsarbejde tværs over geografiske og etniske grænser.
Dagen da repræsentanter fra
alle jordens folkeslag tilbeder
Gud og lammet ÅB. 7,9 er nærmere end nogensinde før. Efter 2000 års missionshistorie
er evangeliet nået til næsten
ethvert hjørne af verden.
Folkegrupper, som i missionens første århundreder tog
imod evangeliet og siden afviste det, er igen modtagelige.
Sådan er situationen blandt
flere tyrkisk talende folkegrupper langs Silkeruten ind
mod Centralasien. Da Sovjetrepublikken opløstes bevægede nogle få teltmager
missionærer sig stille ind i

de nye stater. Cuba, der i
mange år har haft et marxistisk regime, oplever nu en
kristen vækkelse. Imens er al
form for mission forbudt i
lande som Nordkorea, Pakistan og Saudi Arabien. Selvom
det er forbundet med livsfare
at praktisere den kristne tro
i flere arabiske lande, spiller
f.eks. filippinske barne- og
tjenestepiger vigtige roller
som teltmagermissionærer.
Uafhængigt af politiske og
religiøse forhold giver hen
imod 4000 kristne radio og
Tv-stationer i dag ca. 99 %
af verdens befolkning mulig-

hed for at høre et kristent program de forstår. Næsten 94
% af verdens befolkning har
adgang til Det Nye Testamente
på modersmålet. Antallet af
bekendende kristne er mærkbart stigende i kølvandet på
den dynamiske effekt af
bibeloversættelse.
Fordelingen af verdens kristne ændres hurtigt i disse år.
Efter de seneste års omfattende
vækkelse og eksplosiv menighedsvækst i Sydøstasien, Afrika og Latinamerika befinder tre
fjerdedele af verdens kristne
sig i dag i disse områder.

Udfordringer i dag
Af verdens 13.000 folkegrupper, er der ca. 170 over og
2000 under 10.000 personer,
som har et udækket behov for
pionerindsats. De fleste findes
i det folkerige bælte mellem
den 10. og 40. nordlige breddegrad, fra Nordvest Afrika til
Asien længst mod øst (10/40
vinduet). Kun en femtedel af
verdens samlede antal missionærer arbejder i det bælte.
Udfordringerne her er enorme. Hele Kina medregnet lever
der i dag 1 mia. ikke-kristne
kinesere, 1 mia. muslimer,

900 mil. hinduer og 500 mil.
buddhister. Mange af verdens
megabyer ligger her. For mange er dagligdagen arbejdsløshed, udnyttelse, fattigdom, sult, slum, HIV
og AIDS. Tusinde er
hjemløse og flygter
fra naturkatastrofer
og krige. Alt sammen udfordrer det
til nærvær, hjælpsomhed og næstekærlig Kristus-vidnesbyrd midt i
menneskelig nød.
Blandt de samme folkekoncentrationer findes
politiske regimer og religiøse autoriteter i stærk
opposition til
evangeliet. Det udfordrer til
en mindre iøjnefaldende mis-

kontinenter. Villige og kaldsbevidste mænd og kvinder sendes af unge kirker og missionsselskaber. Tjenesten er ofte
under ekstremt vanskelige forhold og kun sjældent stilles
store krav. Visionen blandt
kinesiske kristne om at fuldføre missionsbefalingen ved
at sende 100.000 missionærer
»Tilbage til Jerusalem« minder
om en virkeliggørelse af Napoleons udsagn: »når Kina bevæger sig vil det ændre verden«.
Imens har enorm rigdom,
næsten ubegrænsede muligheder for uddannelse, frihed til
at rejse og opleve verden, et
overdådigt udbud af bøger,
videoer og musik-cd’er sammen med nye teknologiske
landvindinger været med til
at dæmpe engagementet i verdensmissionen blandt kristne
i Vesten.

sionssatsning gennem teltmager missionærer, som vil bruge deres profession og faglige
kapacitet til at etablere brohoveder for evangeliet om
Jesus. Folkegrupper på top-10
listen over største behov for
missionsindsats findes alle i
Kina. Udfordringerne er udtalte blandt tyrkisk talende
folkegrupper i Centralasien,
blandt muslimske arabere i
Mellemøsten og somalierne på
Afrikas Horn.
I mange folkegrupper står
kristendommen svagt på trods
af århundreders tilstedeværelse. Efter 200 års mission
blandt bengali folket er kun
0.3 % kristne af en befolkning
på 100 mio. I Danmark og
på hele det europæiske kontinent er der enorme udfordringer, både blandt de oprindelige etniske majoriteter og de
nye etniske minoriteter.

To afgørende faktorer

Missionens nye centrum i
Asien og Afrika
Mission er blevet en fælles sag
for kristne i hele verden. Stadig flere missionærer sendes
fra kirker udenfor de gamle
protestantiske lande i Vesten.
I flere år har Sydkorea, næst
efter USA, sendt flest missionærer. Nigerianske missionærer er ligeledes spredt på flere

For at evangeliet kan slå varig
rod i en folkegruppe skal
Guds ord oversættes, så folk
kan høre Gud tale deres eget
sprog. Her er bibeloversættelse og hjælp til bibelstudie vigtigt. For det andet må Guds
ord komme nær gennem jævne
lokale mænd og kvinder. Langt
de fleste omvendelser sker
gennem deres personlige vidnesbyrd, mens missionærer
fra Asien, Europa eller Amerika
er afgørende brohoveder for at
evangeliet kan nå et folk.

500 menigheder om en
folkegruppe
Meget har ændret sig i verdensmissionen, men uforandret står kirkens ansvar for
at bede missionens Herre om
arbejdere og Jesu ordre til at
gå til folkeslagene med evangeliet. Bed Gud om at sende
15-20 mænd og kvinder med
det mål at nå endnu en folkegruppe med evangeliet. Der
er i dag 500 menigheder for
hver unået folkegruppe. Du er
sandsynligvis så privilegeret
at du befinder dig
i en af disse
menigheder.
Af missionsskoleleder
Kristian Mogensen

månedensCITAT
Når mennesker kun ha r G u d
at håbe på, betragter de s t r a k s
situationen som håb l ø s .
C. O. Rosenius

Hvorfor er det
så dejligt at
være luthersk?
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Luther viser os livets dobbelthed:
Både evangeliets lykke og livets lidelse.

AKTUELkommentar

For kærlighedens
skyld
| Spørgsmålet om homoseksualitet er ikke bare et
etisk spørgsmål. Det er selve evangeliet og gudsbilledet, der står på spil.
Så kører debatten igen for fuld tryk. Mens disse linjer skrives
er spørgsmålet om kirkelig vielse af homoseksuelle blevet
aktualiseret på ny efter statsministerens udmelding. Og for
mig personlig er spørgsmålet om homofili også aktualiseret,
efter at to af mine nabokirker i Lofoten har ophængt de homofiles ”Regnbueflag”. Flaget symboliserer, at i disse kirker godtages homoseksualitet som kærlighed efter Guds vilje.
Og så kører debatten. Medierne kører kanonerne i stilling, og
klassisk kristendom står endnu engang for skud. I kølvandet
på den fornyede debat mærker mange af os pessimismens
klamme hånd på skulderen. Det er jo bare et spørgsmål om
tid, og så er der flertal blandt biskopper og politikere for et
sådant vielsesritual.
Hvad skal vi sige? Det er jo så almindeligt i dag med homoseksualitet. Vi får også bare ufred, modstand og hug i medierne på
at fremhæve biblens ord. Ja, vi sårer endda sympatiske mennesker ved at gøre det – er det så rigtigt at blive ved? Skulle
vi ikke hellere fremhæve det positive i evangeliet i stedet for
at være moralske?
Til disse overvejelser vil jeg sige følgende:
· Homofilisagen er ikke bare en sag – men handler netop om
mennesker af kød og blod. Derfor er kirkens forkyndelse og
sjælesorg og enhver kristens vidnesbyrd også et spørgsmål om
at vejlede eller at føre vild. Hvis vi »ved« mere om kærlighed,
accept og tolerance end Jesus og hans apostle, så bliver det
humanisme frem for kristendom.
· Ægteskabet og forholdet mellem mand og kvinde er Guds
gode skaberordning – uafhængig af tro, tid og kultur. Den
kristne seksualmoral har sin begrundelse i dette store, glade
og positive ja til ægteskabet. Al legitim seksuel samliv hører
hjemme inden for denne ramme. Dette skal vi sige med løftet
hoved og stolthed i blikket, for det er for kærlighedens skyld!
· Spørgsmålet om homoseksualitet er ikke bare et etisk spørgsmål. Det er selve evangeliet og gudsbilledet, der står på spil.
For hvis vi ikke er enige om, hvad der behøver tilgivelse og
hvilket liv evangeliets kraft befrier os til, ja, så er vi heller ikke
enige om selve evangeliet.
· Vi må fastholde at homofilt samliv er synd og brud på
skaberordningen. Det er helt entydigt i både GT og NT, sådan
som det for eksempel fremgår af Rom 1. Men overgangen til
Rom 2 er utrolig vigtig: »med din dom over andre fordømmer
du dig selv.« Jeg er selv under samme dom. Som heterofil og
kristen står jeg ikke over, men på siden af den homofile med
min synd. Håbet for os begge er, at der står en mere på siden
af os: Kristus. Og hans ord til os er: »Heller ikke jeg fordømmer
dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.« JOH 8,11

Af Uffe Kronborg, Sogneprest i Stamsund i Lofoten, Norge.
Medlem af DBI’s styrelse.

I 1522 udgav Martin Luther
Det Nye Testamente på tysk.
I forordet forklarer Luther,
hvad evangeliet er: ”Evangeliet
er udelukkende en prædiken
om Kristus, Guds og Davids
søn, sand Gud og sandt menneske, som ved sin død og
opstandelse har overvundet
synd, død og Helvede for alle
mennesker, der tror på ham.”
Og Luther fortsætter med at
vise hvilke konsekvenser det
må have for dem, der tror
dette evangelium: ”De stakkels
mennesker, der er dødsdømt
på grund af synden og lænket
til Helvede, kan aldrig få nogen
større trøst end dette dyrebare, dejlige budskab om Kristus.
Vores hjerter må le og i bund
og grund være lykkelige, når vi
tror, at det er sandt.”
I vores inderste væsen må
vi le, fordi vi ejer den ægte
lykke. Det er da dejligt. Denne
lykketone er den kristnes
grundakkord. Den dybe bas
der banker i vores indre. Og
denne tone lyder ingen andre
steder så rent og klart som i
den lutherske kirke.
Det er os der har evangeliets
dna, frelsens hemmelige kode,
den ægte, oprindelige recept
på den medicin der skænker
evigt liv. Den opbevares i den
lutherske kirkes bekendelsesskrifter og grunddokumenter.
I alle andre kirkesamfund kan
man kun tilbyde kopimedicin.
Noget af den er god nok, men

helt rent og ægte findes den
kun i den lutherske kirke.
Vores kamp mod synden og
vores livsførelse kunne sagtens være bedre, men som
lutheranere er vi evangeliets
dna-vogtere og distributører
af det evige livs medicin. Derfor er det dejligt at være
luthersk.

Værelse 13 på Ondskabens Hotel
Samtidig har medicin jo sin
plads blandt sygdom og død,
og sådan er det også her.
Vi har livets medicin, men i
dødens verden.
I et af sine breve beskriver
Luther med klarsyn verden
sådan: ”Dette liv er ikke et liv,
men en morderhule, som er
underkastet Djævelen.” (sept.
1527).
Og han fortsætter: »Hvis vi
nu vil og må leve på jorden,
må vi betænke, at vi er gæster,
og at vi bor i et sådant herberg, hvor værten er en ondsindet vært. Han er en morder
og løgner, nemlig en morder,
der myrder legemet, en løgner, der forfører sjælen. Sådan
går det til i dette herberg,
det bliver ikke anderledes. Og
den, der er i tjeneste hos ham,
må hjælpe ham med det. Og
den, der er gæst hos ham, må
forvente og udsætte sig for
sådanne ting. - Og især myrder han allerhelst dem, som
i hans gæstgivergård vil give

sig af med at tale Guds Ord.«
Rent menneskeligt er det at
være lutheraner altså noget af
det allerværste ifølge Luther.
Det er som at bo på det mest
udsatte værelse på Ondskabens Hotel.
Det gode og det dejlige har
alene sin plads i hjertets
inderste. Det er ganske vist
også det vigtigste sted, men
det ophæver ikke livets lidelser. I vores forkælede samfund og tid er det vigtigt at
minde om dette faktum. Lykkekurser og lykketerapier er i
højeste kurs i denne verden,
men deres nytte er begrænset.
I den lutherske kirke er der
snarere brug for kurser i at
bære sine lidelser i tro og med
tålmodighed. Paradis er ikke
endnu.
Vi må opmuntre hinanden
til at tage lidelsen på os, i
vores hverdag, i vores familie.
Som Luther slutter sit brev:
”Det går ikke an, at vort
hoved, Kristus, dør på korset
og bærer en tornekrone, og vi
så skulle blive salige ved kun
at leve i lyst og glæde uden
alle lidelser.”
Finn B. Andersens hjemmeside
om Luthers skrifter findes på
www.lutherdansk.dk

Af web-redaktør,
cand. theol.
Finn B. Andersen.

