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Og måske
engang præst...
“
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Kristian Vestergaard, som er 29 år, afsluttede sine teolo-

giske studier ved det Teologiske Fakultet i København i juni
2003 og har i sin studietid haft sin daglige gang på DBI.
Jeg ringede til Kristian og stillede ham et par spørgsmål:

Hvad forventede du, at du
skulle bruge din teologiuddannelse til, mens du studerede?
For det første skulle jeg bruge
uddannelsen til at få en større
viden om kristendommen. For
det andet regnede jeg med, at

jeg i fremtiden skulle bruge
noget af min tid på at tage ud
og forkynde og for det tredje
måske engang blive præst.

Hvad laver du nu?
Jeg er lærer på Skrødstrup
Efterskole, hvor min teologiuddannelse blandt andet
hjælper mig i min kristendomsundervisning, andagter
og bibeltimer. På efterskolen
har vi også noget som hedder
Kilden, en frivillig mødeaften
for eleverne med lovsang og
bibelundervisning, som jeg
også er involveret i.
Det er et spændende arbejde
at være efterskolelærer, men
også udfordrende. Eleverne
har tit en del problemer at slås
med, og det kan nogle gange

være lidt hårdt.

Hvordan endte det med, at
du kom til efterskolen?
Jeg har i min studietid haft
arbejde på Esajasskolen i
Hvidovre, en kristen friskole,
og ﬁk lyst til at prøve at arbejde med en lidt ældre aldersgruppe, unge i 9. og 10. klasse. Jeg kendte lidt til Skrødstrup Efterskole i forvejen, da
jeg er opvokset i nærheden, og
ringede derfor uopfordret til
dem, kom til samtale og startede der som efterskolelærer i
sommer.

Fremtiden?
Når vi er faldet helt til herovre, regner jeg med at begynde
at tage ud og forkynde, lige-

Teolog – nu efterskolelærer på Skrødstrup Efterskole.
som jeg gjorde, mens jeg studerede teologi.
De næste år vil jeg fortsætte
med det her, men jeg kunne
stadig godt tænke mig måske
engang at blive præst, alt
afhængig af hvordan den kirkelige situation udvikler sig.

...Jeg vil ønske dig Guds velsignelse over din tjeneste!
- Tak!

Interview af stud.theol/TKM,
Mikael Kongensholm Nielsen

Maskinel magasinpost

Teolog og bibelskolelærer
“

|

Vibeke Sode Hjorth er uddannet teolog og underviser på Indre Missions Bibelskole i Børkop.

Hun pointerer, at teologistudiet ikke kun er en præsteuddannelse.
Hun underviser i Gammel
Testamente, Sjælesorg, Tjeneste (nådegaver og udrustning
i menigheden), Menighedsliv,
Andre kirker, Hebræerbrevet,
Johannes’ Åbenbaring og sølvog smykkeværksted.

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

Hvorfor begyndte
du at læse teologi?
Min primære grund til at læse
teologi var, at jeg syntes, det
lød spændende og så havde
jeg lyst til at undervise i Bibelen og det kristne menneskesyn. Efter et ophold i kibbutz
i Israel ﬁk jeg også smag på at
arbejde mere med hebraisk.

Hvordan oplevede du at

være kvindelig teologistuderende med tilknytning til
DBI?
På DBI var der et godt studiemiljø og mange gode samtaler
i kaﬀestuen med medstuderende og lærere. Jeg mødte
respekt, og der var ikke noget
i vejen for at være kvinde og
teologistuderende.
På fakultetet var det både
udfordrende og spændende at
argumentere for min holdning
om, at jeg ikke ville være præst,
og at jeg i øvrigt mener, at
kvinder ikke bør have den tjeneste. Det “tvang” mig til ikke
blot at overtage andres meninger og tro, men at ﬁnde min
personlige tro, mit eget ståsted

og livssyn i det hele taget.
Som studerende var jeg i en
periode i fakultetsrådet og studienævnet på det teologiske
fakultet, og jeg synes, det er
vigtigt at bruge tid på medstuderende både dér og på DBI.

Hvad har du af gode råd
til piger, der overvejer at
læse teologi?
Til de piger, der overvejer
at læse teologi, vil jeg gerne
sige, at det er vigtigt at gøre
sig klart, hvad man vil efter
studiet. Der er andre muligheder end at arbejde som præst,
men mulighederne er ikke så
mange! Derfor kan det være en
stor fristelse efter kandidatek-

samen alligevel at blive præst.
Jeg vil gerne opfordre til at
søge stillinger som sognemedhjælper, sjælesørger, underviser, forlagsmedarbejder… Og
så er det en stor udfordring
for den kristne menighed at
ﬁnde relevante stillinger til
kvindelige teologer – der er
brug for synlige kvinder i
menighederne!
Overvej at læse TKM frem
for den gængse teologiuddannelse, da TKM er en bredere
teologiuddannelse. Jeg havde
selv valgt TKM, hvis tilbudet
havde været der!
Interview af stud.theol/TKM,
Helene Sejergaard Sørensen
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Efter nytår måtte

vi sige farvel til vores

Åbent hus for nye teologistuderende i København
|

Den 4. marts slår DBI dørene op for alle, som overvejer at

pedel gennem de sid-

“

ste 2 år, Peder Øster-

begynde på teologistudiet.

“

|

I løbet af vinteren og foråret er der
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Gulvspanden
overdraget

mange, der vil begynde at overveje, hvad
de skal lave, når de når til september:
Skal jeg tage en uddannelse? Og hvis jeg
skal, hvilken uddannelse skal jeg tage?

gaard Jensen.

DB Iposten
Redaktion
Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.
Rejsesekretær David M. Carlsen, red.sekr.
Stud.it. Søren Nielsen

Peder har som pedel løst mange praktiske opgaver i hverdagen, og det har været med til
at skabe et godt miljø på DBI.
Derfor en stor tak til Peder for
en ﬂot indsats og et rigtig godt
samarbejde. Og velkommen
til Filip Osmundsen, som har
overtaget gulvspand, hammer,
læsepladsskemaer og meget
mere. Filip er ansat 8 timer
om ugen, men får hjælp af de
studerende, som har en rengøringsopgave hver uge. Filip
studerer teologi på første år.

Stud.theol/TKM Helene Sejergaard

Overvejer du at studere teologi ved Københavns Universitet
eller ved Misjonshøgskolen i
Stavanger (TKM-uddannelsen)?
Så kig ind på DBI fredag den
4. marts kl 18.30 til ca. 21.00.
Studenterrådet og lærere på
DBI vil fortælle både om studiet på Københavns Universitet
og på TKM-uddannelsen.
Dagen krydres med en rundvisning og lidt godt til maven
og ganen. Så mød endelig op.
Har du brug for mere information så ring på 33135500 eller
mail til os dbi@dbi.edu.
Vi glæder os til at hilse på dig.

Stud.theol/TKM Mikael K. Nielsen
Studenterrådet på DBI
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dbi-posten@dbi.edu
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Inspirationsdag
og årsmøde
Lørdag den 12. marts holder
DBI inspirationsdag og årsmøde. Programmet kan tilsendes
eller ses påwww.dbi.edu.

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.
Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu

Det vi troede var næsten umuligt, er sket. Et forsigtigt

skøn først i januar viser os, at vi får balance i regnskabet for 2004

Møder med DBI
i 2005
Vi har endnu mulighed for at
tage enkelte møder ind i 2005.
Kan de passe sammen med
en af vore møderejser, kan
vi også tage møder i Jylland.
Ring til Thomas Gudbergsen,
Kurt Dalsgaard eller Svend
Aage Paulsen og få en aftale.

Giro 5 21 59 00

– måske et mindre overskud.

Vi fulgte gavestrømmen
med undren
DBI nåede et ﬂot resultat, som
vi takker både Gud og DBIs
venner.
Da der var blot 2 måneder
af året tilbage, manglede vi 2
mio. ud af årets gavebudget på
5 mio. Og vi var ængstelige for
et stort underskud. Men DBIs
venner har i slutspurten båret
med på en mærkbar måde
– både med forbøn og økonomiske ofre. Det var en god
fornemmelse at følge gavestrømmen de sidste uger af
december, hvor vi har fået ca.

1.2 mio. kr. Det højeste beløb
i en enkelt måned nogensinde.
Medvirkende til det ﬂotte
resultat er også, at vi har haft
lidt ﬂere besparelser, end først
antaget.

Gavebreve giver stabilitet
En anden glæde er, at der er
21 personer, som i december
har tegnet gavebrev til DBI, så
det samlede antal gavebreve
nu er på ca. 315. Indtægterne
fra gavebreve beløber sig til
næsen en tredjedel af DBIs

gaver, og er en stabil indtægt,
som er med til at give ro over
økonomien.
Tak til alle som i 2004 har
gjort det muligt for DBI at
forsætte arbejdet med uddannelse af præster, forkyndere
og missionærer. Og tak at vi
også må regne med jer i det
nye år.

Med venlig hilsen
Landssekretær Kurt Dalsgaard

Studentertelefon: 33138040
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mødekalender
Møder i februar ved
studerende og ansatte
3.
8.
8.
16.
17.
22.
23.

Bethesdas Unge, Kbh
Bethania, Herlev
Apostelkirken i Kbh.
Skjern LM
Vivild IM
Emdrup kirke
– 24. Skjern ELM,
missionsuge
24. Glostrup IM

husk i forbøn
Bed om/for
· at de 9 TKM-studerende
snart må få deres SU.
· at styrelsen må ﬁnde en
ny rektor til DBI.
· unge som overvejer at
studere teologi.
· de mange undervisningstilbud som DBI har i foråret.

økonomi
Gaver til DBI i december
Mio.kr.
4

3

Budget

2
Indkomne gaver

Tak for
· stor trofasthed, forbøn og
økonomisk støtte fra DBI’s
venner i 2004.
· de ca. 140 kandidater fra
DBI, som virker forskellige
steder i verden.

1

0

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

Månedsbudget: 399.500 kr.
Indkomne gaver i december: 1.208.803 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. december: 52.216 kr.

Hvorfor ikke
studere teologi?
I de overvejelser kan det være
oplagt at overveje teologistudiet. Men når tankerne falder
på teologi, kan der også komme forskellige indvendinger,
som er væsentlige og vigtige
at overveje. Nogle af de indvendinger vil jeg tage op i det
følgende.

Teologer er fromme
på en særlig måde
Det er rigtigt, at et arbejde
med teologien bør føre ind i
fromhed i bedste forstand.
Fromhed forstået som et liv
med Gud. Hvordan det så
kommer til udtryk, kan være
meget forskelligt fra person til
person. Det er ikke en bestemt
personlighedstype der kaldes
til at læse teologi. Faktisk er
det en fordel, hvis man er
den som Gud har skabt en til
at være, i stedet for at prøve
at kopiere de andre. Martin
Luther siger et sted, at det,
som har gjort ham til teolog,
er de tre regler, han ﬁnder i
Salme 119: Bøn, fordybelse,
anfægtelse. Ret teolog bliver
kun den, der bliver formet af
Gud, men hvordan det så kommer til udtryk er forskelligt fra
menneske til menneske. Ingen
er ens, heller ingen teologer er
ens eller skal være ens.

Teologi er noget
intellektuelt noget
Teologi er at læse Luther
og græsk og hebraisk og en
masse andre tunge ting. Det
er rigtigt, at teologi kræver
noget intellektuelt arbejde,
men det er ikke rigtigt at teologi er sværere end så mange
andre studier. Faktisk er teologi som universitetsstudie
et meget bredt studie. Man
kommer rundt i mange emner
og har en vis frihed til særligt
at beskæftige sig med det der
lige optager en, om det er
historie, ﬁlosoﬁ, etik, troslære,
praktisk teologi, tolke Bibelen
eller hvad det nu er. Man skal
ikke læse teologi, hvis ikke
man vil udfordres intellektuelt – men sådan er det at læse
på universitetet. Det betyder,
som mange ved, at troen også
udfordres. Muligheden for at
miste troen er til stede. Derfor
er det vigtigt at fastholde det,
jeg skrev før: Bøn, fordybelse,
anfægtelse. Teologi er givetvis
ikke for alle, men for dem der
læser det, kan det blive til en
erfaring af, at troen ved Guds
nåde kunne holde til det.

Folkekirken er for langt ude
Det er rigtigt, at der er store
problemer i folkekirken. Det
må dog også siges: dels er der

store muligheder i folkekirken
og dels betyder det at læse
teologi ikke nødvendigvis, at
man bliver ansat i folkekirken. At læse teologi er ikke
det samme som at lade sig
ansætte i folkekirken. Men
hvis man ikke mener, at der
er arbejde til en, når man er
færdig, skal man måske vælge
et andet studium. Dog er det
ikke givet på forhånd, hvilket
arbejde teologi studiet fører
hen til. Tiden, hvor man læser
teologi, kan være en tid, hvor
man overvejer, hvad man skal
lave bagefter, om det er præst
i frimenighed eller folkekirke,
missionær, ansat i en kirkelig
organisation, højskolelærer
eller hvad det er.

Jeg kan ikke se
mig selv i præsterollen
Mange af dem, som begynder
at læse teologi, siger at de har
svært ved at se sig selv som
præst. Alligevel bliver ﬂertallet
af dem, som bliver færdig med
studiet, præster i folkekirken.
Jeg tror, at der er mange, der
har en urealistisk forestilling
om, hvad det kræver at være
præst. Alle mennesker har
nogle svagheder og nogle styrker og de svagheder og styrker
må vi bruge, ligegyldigt hvilket
arbejde vi får. Ingen kan alt,

når man begynder på arbejdet,
men efterhånden lærer man
sig nogle ting og ﬁnder mere
tryghed til at udfolde sig, som
den man er. På nogle måder
kan man som præst selv deﬁnere sin rolle. Det er rigtigt, at
der er mange ting der ligger
fast: begrave folk, døbe børn,
osv. Det er også rigtigt, at der
kan være mange forventninger
til en præst. Men reelt har man
som præst stor frihed til at
gå den vej, man selv mener,
er den rigtige: Bruge de sider
af dig selv, hvor du er stærk.
Arbejde med de sider, hvor du
er svag. Begrænse dine udfoldelser, så du kan overkomme
det, du gerne vil. Beslutte dig
for, hvad du mener er vigtigt,
og holde dig til det. Præsterollen er ikke en fastlåst rolle,
men en rolle du kan være med
til at deﬁnere.

Et kald fra Gud
er ikke et kald til bøger
Et kald fra Gud kan så absolut
være et kald til bøger. Som
teolog bliver du kaldet til at
fordybe dig i Bibelen. Det er
et kald som egentlig er rakt til
alle kristne, men som i særlig
grad gælder teologer. Guds vej
ind i tjeneste for ham, går nødvendigvis gennem den bog. Og
i kirkens historie har der i åre-

nes løb samlet sig en rigdom,
som du gennem teologien får
lidt indblik i. Her er meget at
hente, som Gud så at sige har
lagt for vores fødder, for at vi
kan lære af det. Det betyder
så også, at studiet tager noget
tid, men det er faktisk en tid,
der er givet godt ud.

Skal jeg så læse teologi nu?
Betyder det jeg har sagt ovenfor, at du skal læse teologi til
sommer? Det ved jeg ikke. Det
er en sag mellem dig og Gud.
Men hvad du end beslutter dig
for, så ved jeg, at Danmark
har brug for teologer, brug for
mennesker som fordyber sig
i Bibelen og den kirkelige arv,
for at formidle Guds budskab
om tilgivelse og nåde til mennesker i dag. Hvis kristne undlader at læse teologi, står den
kristne kirke i Danmark med
store problemer! Gud velsigne
dig i din beslutning.

fakta
Ca. 140 teologiske kandidater
har haft kontakt til DBI i deres
studietid og godt halvdelen er
ansat som præster i Den Danske Folkekirke.
Resten er ansat ved teologisk
forskning og undervisning,
som sekretærer i forskellige
kirkelige organisationer, som
frimenighedspræster, ydremissionærer, bibelskolelærer, højskolelærer, efterskolelærer og i
andre opgaver.

Af Jakob Valdemar
Olsen, adjunkt i
systematisk teologi

F O T O : P R I VAT

04.

månedens citat
En kirke der ikke kan forbande,
kan heller ikke velsigne.
Den bliver en kirke af mundatleter.
Hans Asmussen

aktuel kommentar

For kirkens skyld
“

|

Jóannis Fonsdal på prædikestolen i Domkirken i Torshavn på Færøerne.

Når kirken trives, skinner skriftens lys

klart; når kirken skranter, er skriften glemt.
Som skriften behandles, sådan bliver kirken.
Johan Albert Bengel.
’Nybygget fritidshjem i Dragør er fuldt af byggefejl’. Vi kender overskriften. Klamphuggeri er et kendt fænomen i byggebranchen. For ikke at tale om gør-det-selv branchen, hvor
selvudnævnte handymen kan forvandle selv den simpleste
opgave til en økonomisk katastrofe. Alt sammen fordi der
mangles håndværksmæssig tæft og viden til at løse opgaven.

Der er brug for teologer
Det er derfor, der er brug for teologer. Ikke til at udbedre
byggefejl, forstås, men fordi manglende teologisk tæft og
bibelkundskab skaber præcis de samme problemer i kirken,
som tilsvarende mangler skaber i alle andre sammenhænge.
“Når kirken trives, skinner skriftens lys klart; når kirken
skranter, er skriften glemt. Som skriften behandles, sådan
bliver kirken.” Sådan skrev pietisten Johan Albert Bengel i
1742, og kirkehistorien har vist, at det ikke bare gjaldt den
særlige kirkelige situation i 1700-tallet, men er en tidløs
beskrivelse af forholdet mellem kirkens tilstand og synet på
skriften. En erfaring, som understreges af skriften selv. Når
kirken forsømmer at kalde og uddanne profeter, evangelister, hyrder og lærere, bliver den som “uforstandige børn
og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved
menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på
lumske afveje” (Ef 4,11-14). Hvis ikke kirken kalder nogle
til på en særlig måde at studere og forkynde, hvad Gud har
åbenbaret, så vil det gå ud over kirken i almindelighed og
den enkelte troende i særdeleshed. Der er grænser for, hvor
længe man kan overleve på junk food.

Kirken på
klipperne
“

|

Den kirke, der står på klippen, har fået Jesu løfte om, at

dødsrigets porte ikke skal få magt over den, men hvis nu kirken ikke længere gider at stå på klippen?
Og jeg siger dig, at du er Peter,
og på den klippe vil jeg bygge
min kirke, og dødsrigets porte
skal ikke få magt over den.
MATT 16,18

Det kan være lidt koldt og
omblæst på klippen. Det er
det i hvert på mine hjemlige
færøske klipper. I skrivende
stund sidder jeg godt nok
inden døre, men stormen raser
udenfor.

Smutte ned fra klippen
Lægfolk og teologer
Lad os da bare indrømme det. Lægfolk har det ofte med teologer, som håndværkere har det med bygningskonstruktører,
ingeniører og arkitekter: de er så kloge, at de kunne undvære hovedet, men har ingen begreber om hvordan deres viden
skal omsættes i praksis! Og er vi ikke alle præster? Jo, såvel
Ny Testamente som reformatorerne lader os ikke i tvivl om,
at hver enkelt troende har ansvar for at evangelisere og
vidne med det “naturtalent” og de nådegaver Gud har udrustet dem med, og dér, hvor teologer forsøger at fratage dem
dette ansvar og stiller sig an som bedrevidende, overskrider
de det mandat, som Gud har givet dem.

I det åndelige stormvejr kan
det være fristende at smutte
ned fra klippen og stille sig
på sandet i læ, men når skybruddet kommer, og ﬂoderne
stiger og stormene suser og
slår imod vores kirke, så bliver
dens fald stort, hvis ikke den
står på klippen, Jesus Kristus.
Nu er kirken ikke blot nogle
bygninger, men den består jo
af de mennesker, som udgør
kirken.

Af Jens Bruun Kofoed, adjunkt i Gammel Testamente

Forkynde et
klippefast budskab
Præstegerningen er primært at
være hyrde for de mennesker,
der udgør den lokale kirke.
Derved bliver opgaven også
at forkynde et klippefast budskab om den evige klippe og
kalde dem tilbage på klippen,
som måtte have bevæget sig
ned fra den.

tids debat om vielse af homoﬁle har med al tydelighed vist,
at ordets skarpe klippe ikke
er i særlig høj kurs blandt
overhyrderne i den danske
afdeling af folkekirken, men
situationen er lidt bedre her
på Færøerne – endnu.

Bevarelse på klippen
Vranglærens
besnærende vinde
De første 20 år af min tilværelse, incl. den ufødte, levede jeg
på klipperne på Færøerne. De
næste 11 år levede jeg i sandrigerne Holland og Danmark,
hvor min teologiske uddannelse foregik, med daglig
tilknytning til DBI. DBI var en
væsentlig faktor i at fastholde
mig på klippen, når vranglærens besnærende vinde ville
blæse mig med ned fra klippen
under kyndig ledelse af lektorer og professorer i oﬀentlige
stillinger.

Tilbage på klipperne

DBI vil udruste
“Hvor er det vigtigt at vi i menigheden har nogle mennesker,
der forsker og studerer og formidler deres viden ud,” skrev
en DBI-ven forleden til mig. Det er lige præcis det, vi gerne
vil på DBI. I respekt for det almindelig præstedømme. I
lydighed mod kaldet til at udruste nogle til at blive profeter,
evangelister, hyrder og lærere. For kirkens skyld.

Det er ikke nogen nem
opgave og som hyrde må man
altid være opmærksom på, om
man selv har sine åndelige
fødder placeret solidt på klippen, eller om man står på sand
og man derved er i fare for at
tidevandet, tidsånden, trækker
én med sig ned.

Nu er jeg så tilbage på klipperne som en af hyrderne for
ﬂokken i domkirken i Torshavn.
Om det skyldes forskellen
mellem det færøske og danske
landskab eller ej, ved jeg ikke,
men min fornemmelse er, at
det åndelige klima er lidt varmere her på Færøerne end i
Danmark – endnu. Den sidste

Mit håb og min bøn er, at jeg
ved min præstegerning kan
yde en lille indsats i bevarelsen af den færøske folkekirke
på den evige klippe, så ikke
dødsrigets porte skal få magt
over den.
Folkekirken står meget
stærkt på Færøerne med en
medlemsprocent på 85 og en
pæn kirkegang de ﬂeste steder, men den yngre generation
deler desværre ikke de ældres
pladser søndag formiddag. Det
færøske folks status som en
kristen nation er derfor i fare,
hvis der ikke råbes højt fra
klippen. Skybrud og storme
har vi nok af, der med største
lethed kan rive alt og alle med
sig, som ikke har tilegnet sig
ordet om den evige klippe. Her
på øerne har de ﬂeste vel hørt
budskabet, men modtagelsen
er jo en anden sag…

af Jóannis Fonsdal, præst ved
Domkirken i Torshavn, Færøerne

