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I december fik DBI 1.8 million kroner i gaver.

Det er omtrent det samme som året før.

1,8 million
i december
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

bet. Du kan læse flere detaljer om
det på side 4.

I november og december måned
fik DBI knap 3 million kroner
i gave. Det er halvdelen af de
gaver, som DBI fik hele året. Vi er
taknemmelige for alle, som har
hjulpet DBI med at få de fornødne
indtægter, men det skal ikke skjules, at vi oplever noget af en gyser,
når vi nærmer os årsskiftet og
mangler så mange penge.
Tak til Gud og tak til jer DBIvenner, som har bakket os op med
gaver og forbøn.
Dette skrives lige efter nytår,
men vi skønner allerede nu, at
DBI måske får balance i regnska-

Det nye år
For DBI var det meget afgørende,
at vi ikke skulle begynde det nye
år med et underskud. Vi er derfor
meget taknemmelige for, at vi har
fået et godt udgangspunkt for
arbejdet i 2009.
Store udfordringer venter os:
· Vi arbejder på at få et stort
hold til sommer på den 1-årige
basisuddannelse. Og vi håber
på mange nye TF-studerende fra
Det Teologiske Fakultet. Og vi
arbejder på et nyt bachelorhold
til sommeren 2010.
· Vi har i dagligdagen mange stu-

derende på DBI. En speciel udfordring – og glæde – er det, at der
kommer mange studerende fra
TF og får kompaktundervisning
til udvalgte fag. Lærerne leverer
masser af undervisning.
· Også 2009 bliver en stor udfordring økonomisk set. På grund af
de almindelige prisstigninger og
lønforhøjelser de sidste år, bliver
DBIs gavebehov lidt højere end
i 2008. Det vil vi orientere mere
præcist om senere.
Med tak til Gud og tak til DBIs
venner går vi med frimodighed i
gang med 2009. Vi er bevidste om,
at ”hvis ikke Herren bygger huset,
arbejder bygmestrene forgæves”.
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Skal jeg tage min bachelor på
Det Teologiske Fakultet eller DBI?
“

|

Alle nye teologistuderende i København står over for et valg: Skal jeg tage

foto: Dansk bibel-institut

min bachelor på Det Teologiske Fakultet eller på DBIs egen bacheloruddannelse.

På DBI kan du modtage eksamensrettet undervisning på højt fagligt
niveau, uanset om du læser på TKM-uddannelsen eller ved TF.
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Set fra DBIs side er der to væsentlige forskelle på Det Teologiske
Fakultet (TF) og DBI. TF ønsker at
være fri og uafhængig i forhold
til Folkekirkens trosgrundlag, og
ønsker udelukkende at være styret
af videnskabelige forskningsprincipper. DBI bygger på Folkekirkens
trosgrundlag, men er samtidig
en videnskabelig forskningsinstitution, og DBI mener, at denne
kombination er naturlig for en
teologisk uddannelsesinstitution.
En anden forskel på TF og DBI er,
at DBI foruden de klassiske teologiske fag også har tværkulturelle
fag og praktik integreret i uddannelsen, mens TF holder sig til en
traditionel klassisk uddannelse og
ikke har praktik integreret i uddannelsen.
På den baggrund opfordrer DBI
til, at man tager sin bacheloruddannelse på DBI og fortsætter

med kandidatuddannelsen på TF,
hvis man vil være cand.theol. DBI
optager kun et bachelorhold hvert
andet år – næste gang i 2010. De,
som ønsker at begynde på deres
bacheloruddannelse i København
til sommer og vælger TF, kan få
god gavn af DBI som supplement
til TF-studiet.

Undervisning til TF-studerende
DBI giver alternativ eksamensrelateret undervisning for TF-studerende. Denne undervisning sigter
direkte mod eksamen på TF og kan
gøre det ud for undervisningen
på TF.
DBI giver også supplerende
undervisning for TF-studerende.
Undervisningen gives i sammenhæng med et tilsvarende undervisningsforløb på TF.
DBI giver også profilundervisning. I denne undervisning
stifter man bekendtskab med DBIs
særpræg som et bibeltro udannel-

sessted. Undervisningen retter sig
ikke mod eksamen.

Et spændende studiemiljø
Udover undervisningen kan
TF-studerende bruge DBIs store
bibliotek med 20.000 bøger. Og
man kan bruge DBIs kaffestue og
være en del af det spændende
studentermiljø, der udspiller sig i
hverdagen på DBI med teologiske
diskussioner, læseplads, læsegrupper, andagter, madklubber, dartog skakspil og hvad man ellers har
lyst til.
I miljøet og undervisningen på
DBI er det mærkbart, at DBI har
sin egen tværkulturelle uddannelse. Det sætter sit præg både på
undervisningen og på dagligdagen
på DBI.
Vi inviterer til åbent hus på DBI
mandag den 20. april 2009 kl.
19.00 – 21.30, hvor du kan høre
mere om, hvad DBI kan tilbyde.
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Vi er Jesu disciple i en verden,

der forandrer sig med hastige skridt.

Det lærer du på et år
Institut tilbyder en uddannelse i
’Teologi og tværkulturel mission’
(TKM), hvor du bliver klædt på til
at være Jesu discipel i en multikulturel verden”.

Du får disse kompetencer

Den nye folder fortæller, hvad DBIs 1-årige basisuddannelse indeholder.
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

DBI har lige lavet en ny folder,
som fortæller om DBIs 1-årige uddannelse, hvor der optages et nyt
hold til sommer. I folderen kan du
blandt andet læse følgende:
”Verden forandrer sig med
hastige skridt, og globaliseringen
bevirker, at vi står midt i denne
forandring. Det har mange konse-

kvenser både for Danmark og den
øvrige verden, hvor det kristne
budskab skal forkyndes. Sprog,
kultur og religion blandes på tværs
af landegrænser. Vi oplever en
religiøs og kulturel mangfoldighed
som aldrig før.
Uanset hvilken kristen opgave du
står i, har du brug for kompetencer, som gør dig i stand til at give
evangeliet videre til en verden i
konstant forandring. Dansk Bibel-

På den 1-årige basisuddannelse får
du følgende kompetencer:
· Du får redskaber til at begå dig i
en globaliseret verden.
· Du får forståelse for andre
religioner og andre kulturers
særpræg.
· Du får kendskab til grundlæggende teologi indenfor NT, GT og
dogmatik.
· Du får kendskab til grundlag og
indhold i kristen mission.
· Du får viden om, hvad der er
sket i kirke- og missionshistorien
i Danmark og udlandet og hvad
der sker i dag.
· Du får mulighed for åndelig
udvikling gennem andagter,
bedegrupper og lignende.
· Du udfordres til at arbejde med
din personlige udvikling gennem
mentorordning og ved at være en
del af et spændende studentermiljø.

Merit til andre uddannelser
Den 1-årige basisuddannelse giver
merit til andre universitetsuddannelser og professionsuddannelser.
Den kan bruges som supplement
til anden uddannelse. Den kan
tages før anden uddannelse eller
senere i livet, når du har lyst til ny
inspiration.
Se folderen for den 1-årige basisuddannelse på www.dbi.edu under
Materialer – Foldere.
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28 personer har i

mødekalender

2008 tegnet et gavebrev til DBI.

Måske balance
i 2008
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

I november og december måned
fik DBI knap 3 million kr. i gave.
Tak til Gud og tak til jer DBIvenner, som har bakket os op med
gaver og forbøn.
Dette skrives lige efter nytår,
men vi skønner allerede nu, at DBI
måske får balance i regnskabet.
Det skyldes flere ting:
· Vi fik en rigtig god slutspurt i
december, som viser, at mange
af DBIs venner har ydet en stor
indsats.
· Fra regnskabet i 2007 havde vi
hensat 250.000 kr. til TKM, og
det beløb har vi kunnet trække
på i 2008.
· Vi har haft en meget stram
udgiftsstyring og derved haft
nogle besparelser. Det skyldes
blandt andet at lærere har været
på orlov eller haft vikarjob som
sognepræst.

Møder og gudstjenester
i februar ved studerende
og ansatte. Se hvem,
der prædiker hvor, på
hjemmesiden under
mødeaktiviteter.

· Vi har ringet til 1000 af DBIpostens modtagere, som ikke har
været faste givere til DBI, og
spurgt om de vil støtte DBI økonomisk. 130 af dem har sagt ja
til at støtte DBI over PBS, og det
er en årlig indtægt på 170.000
kr. I januar og februar ringer vi
til 1000 personer mere. Tag godt
imod os.
· 28 personer har i 2008 tegnet
et gavebrev; heraf er de 14 nye
gavebreve. Det samlede antal
gavebreve nu er på 339.
· Nytårshæftet blev bestilt til
uddeling, men vi havde ikke så
mange bestillinger som året før.
Tak til alle, som har bidraget til
5,8 millioner kr. i 2008. Nu tager
vi med frimodighed hul på 2009
og glæder os over samarbejdet
med University of Wales. Og vi ser
frem til et nyt hold 1-års TKMstuderende til sommer og et nyt
bachelorhold til sommeren 2010.

Gaveoversigt 2008

1. Gilleleje LM
LM-frimenigheden
i Hillerød
5. Nordvestkirkens LMU
7. Kristelig Landmandsmøde
i Nyborg
8. Kirkegårdsvej LM
15. Græsted LM
Aroskirken i Århus
17. Vandel IM
18. Sdr. Bjert IM
19. Filskov IM
22. Aakirkeby LM
Nexø LM
24. LMU Bornholm

husk i forbøn
Bed om/for
· Undervisningen på DBI i foråret.
· At der må komme mange til
åbent hus på DBI.
· At ELN må være til hjælp og
støtte for kirken i Danmark.

Månedsbudget: 519.880 kr. · Indkomne gaver i december: 1.823.491 kr.

Tak for

Bagud i forhold til budget pr. 31. december: 442.529 kr.

· De mange gaver til DBI i 2008.
· Torben Kjærs mangeårige
virke på DBI.
· At Gud selv virker helliggørelsen i os.
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Åbent hus på DBI
“
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Er du ikke helt sikker på, hvad der foregår på DBI?

foto: Dansk bibel-institut

Fortvivl ikke, men tag blot imod denne invitation.

Alle er mere end velkomne til åbent hus på DBI den 20. april.
Af stud.theol. Thomas Søvndal

Kære læser. Du inviteres hermed
til åbent hus på DBI mandag den
20. april 2009 kl. 19.00 – 21.30.
Det er gratis, og du skal ikke røre
en finger, men bare sidde og tage
imod gode nyheder om dit (måske)
fremtidige studium, alt imens du
fylder ganen med lidt til at give
huller i tænderne og skyller efter
med kaffe – til at farve det tilbageværende af gebisset gult… Kan
man ønske sig noget bedre?

ikke blive mere afklaret i den sag
med det samme?
Til åbent hus på DBI har du
mulighed for at møde nogle
nuværende teologistuderende
fra forskellige årgange og studieretninger samt nogle af DBIs
undervisere og andre ansatte.
Desuden kan du få en rundvisning
fra kaffestuen til biblioteket og
læsesalene på etagerne ovenpå. Og
selvfølgelig få svar på spørgsmål
samt høre studerende fortælle om
det at være studerende.

Hvad kan vi tilbyde?
Få nogle svar
Hvorfor skulle jeg dog tage imod
et så godt tilbud, spørger du
måske. Det skal du, fordi det
kunne være, du skulle i gang med
at læse teologi i København til
september eller måske året efter;
og skal man nu vælge det traditionelle ved universitetet eller det
mere flippede, internationale på
den dér Bibel-institution? Hvorfor

Til september 2009 har du – foruden læseplads, billig kaffe mv.
– to muligheder for at gøre brug af
DBI: Enten ved at tage DBIs etårige
basisuddannelse i teologi og tværkulturel mission (TKM) eller ved
at læse teologi ved Københavns
Universitet og tage supplerende
kurser på DBI. DBIs fireårige
bacheloruddannelse i TKM starter
kun hvert andet år og derfor

først i 2010. Hvis du tænker på
at begynde på denne uddannelse,
kan det give ganske god mening
at komme til åbent hus allerede
nu i april for at få afklaret nogle
spørgsmål og mærke stemningen
af studiemiljø.
Den etårige TKM-uddannelse kan
tages som et supplement til din
allerede færdiggjorte uddannelse
eller som springbræt til én. Eller
du kan se det som en akademisk,
teologisk overbygning til et bibelskoleophold. Bacheloruddannelsen
kan tages som én, færdig uddannelse eller som adgangsgivende til
universitetets kandidatuddannelse
i f.eks. teologi.
Ring 33 13 55 00 eller skriv en
e-mail til studiekoordinator Martin
Bangsø på mb@dbi.edu for mere
information. På dagen skal du bare
møde op – ind gennem en port og
en baggård lige inden Kultorvet,
når du kommer fra Nørreport
Station.
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Vi er ved troen helt retfærdige i Guds øjne, men samtidig skal

vi som kristne vokse i hellighed. Hvordan hænger det sammen?

illustration: chr rahbek olsen

Luther og helliggørelse

DB Ip o s t e n

Af cand.theol. Daniel Burgdorf

Hvordan er forholdet mellem tro
og gerninger i en kristens liv? Det
lyder umiddelbart som et simpelt
spørgsmål, der forholdsvis nemt
kan besvares. Ikke desto mindre
har netop dette spørgsmål fyldt
meget for mig gennem længere tid.
Jeg har kæmpet med det, ikke bare
på et teoretisk plan for at få tankemæssigt styr på det, men af og til
i dyb anfægtelse, fordi det dybest
set har med det evige liv at gøre.

Skriftens spænding
Især i løbet af min studietid begyndte det at trænge sig på. Jeg
blev mere og mere opmærksom
på den tilsyneladende spænding,
der findes i Det nye Testamente
mellem læren om ufortjent og
uforskyldt frelse af nåde alene på
den ene side og læren om gerninger, konkret efterfølgelse og vækst
hos den troende på den anden
side. Denne spænding problematiseres ikke i Skriften selv, men
jævnligt har jeg mødt mere eller
mindre direkte indvendinger mod
Martin Luthers forståelse af den.
Nogle hævder, at Luther er ensidig
og betoner frelsen i Kristus alene
på en så stærk måde, at det fører
til passivitet i kristenlivet. Resultatet af Luthers teologi bliver så
berøringsangst med eller bortforklaring af alt det i Skriften, som
taler om gerninger og konkret
hellig livsførelse.
Nu skal man ikke læse ret
meget Luther, før det går op for
en, at læren om gode gerninger

og en hellig livsførelse faktisk
står meget, meget stærkt i hans
undervisning og forkyndelse. Men
hvordan hænger det sammen med
hans stærke betoning af frelsen
i Kristus alene uden nogen som
helst fortjenester eller gode gerninger fra vor side? Og hvordan
undgår vi at ende i gerningsretfærdighed og lovtrældom på den ene
side eller i passivitet, ligegyldighed og sløvhed på den anden side?
Det var sådanne spørgsmål, der
for et par år siden motiverede mig
til at grave lidt dybere i Luthers
helliggørelseslære i mit speciale
med titlen ”Forholdet mellem tro
og gerninger i Luthers helliggørelseslære”. Det blev et langt og hårdt,
men også utroligt berigende studie
for mig selv. Egentlig var det ikke
Luthers, men Skriftens helliggørelseslære, jeg var mest interesseret i.
Derfor var det også helt fantastisk
at genfinde Skriftens spænding
ufordrejet og på ingen måde forsøgt bortforklaret eller glattet ud
i Luthers skrifter. Jeg blev meget
taknemlig for at være luthersk,
fordi det blev meget tydeligt for
mig, at Luther er dybt bibelsk i sin
forståelse af disse ting. Nogle af de
ting, der blev klargørende for mig
selv, vil jeg forsøge i ganske kort
form at dele her:

Retfærdiggørelse og
helliggørelse
Hvordan er forholdet mellem
retfærdiggørelse og helliggørelse?
Det spørgsmål kan der egentlig
ikke gives et enkelt svar på. Sagen
er nemlig den, at der skal skelnes
skarpt imellem dem, og samtidig
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hænger de uløseligt sammen.
Vi må aldrig blande retfærdiggørelsen og helliggørelsen sammen.
I retfærdiggørelsen er der den
stærkeste modsætning mellem
tro og gerninger. I helliggørelsen
derimod kan tro og gerninger ikke
adskilles. Hvis helliggørelsen og
væksten i en kristens liv bliver
gjort til forudsætning for retfærdiggørelsen og dermed for frelsen,
er der derfor ikke længere tale om
sand retfærdiggørelse og helliggørelse, men om gerningsretfærdighed og lovtrældom.
Samtidig er der en nøje sammenhæng mellem retfærdiggørelse og
helliggørelse. Dels er retfærdiggørelsen det altafgørende grundlag
for helliggørelsen. Som Guds barn
er jeg allerede hellig og retfærdig
i Kristus. Helliggørelse handler
kort sagt om at leve som den, jeg
allerede er i Kristus. Derfor kan
man simpelthen ikke tale sandt
bibelsk om helliggørelse uden
retfærdiggørelsen – ikke bare som
forudsætning – men også som den
stadige virkelighed, hvori helliggørelsen hører hjemme. Dels er
helliggørelsen en nødvendig følge
af retfærdiggørelsen. Det nye liv
vil med nødvendighed få konkrete
konsekvenser i en kristens liv. En
sand og levende tro er virksom.
Et af mine yndlingscitater, hvor
Luther meget klart sætter ord på
denne dobbelthed, stammer fra
hans Store Galaterbrevskommentar (Credo forlags oversættelse
(til Gal 5,6)): ”Den, der virkelig vil
være en kristen eller borger i Kristi
rige, må være virkelig troende.
Men han tror ikke virkeligt, hvis

s.0
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ikke kærlighedens gerninger følger
på troen. Og således udelukker
han [Paulus] fra begge sider, både
fra højre og venstre, hyklerne fra
Kristi rige. Til venstre udelukker han jøder og værkhellige og
siger: I Kristus gælder ”hverken
omskærelse”, det vil sige: ingen
gerninger, ingen gudsdyrkelse,
ja, slet ingen særlig levevis, men
alene troen uden al fortrøstning
til (egne) gerninger. Til højre
udelukker han de slappe, dorske
og dovne. For de siger: hvis troen
retfærdiggør uden gerninger, skal
vi ikke gøre andet en tro og ellers
gøre, som vi vil. Det passer ikke,
I ugudelige, siger Paulus. Det
stemmer, at troen alene retfærdiggør uden gerninger. Men jeg taler
om den sande tro, som ikke ligger
dovent og snorker, efter at den
har retfærdiggjort, men er travlt
beskæftiget ved kærligheden.”

En livslang kamp
Et liv i helliggørelse er et liv i
kamp – det lægger Guds ord ikke
skjul på. I Gal 5,16-17 skriver
Paulus: ”Hvad jeg mener, er: I skal
leve i Ånden og ikke følge kødets
lyst. For kødets lyst står Ånden
imod og Ånden står kødet imod.
De to ligger i strid med hinanden,
så I ikke kan gøre, hvad I vil.”
Helliggørelse er at leve sit liv
under Åndens kommando. Det
medfører kamp. For kødets lyst,
som vi ikke slipper af med, så
længe vi lever på denne jord, vil
noget andet. Derfor er der en livslang kamp i en kristens liv. Det er
en kamp, vi som kristne ikke skal
forholde os passive i, vi skal netop

02 – 2009

lade os føre af Ånden og derved
kæmpe mod kødets lyst. Meningen
er ikke, at vi skal udslette kødet,
pointerer Luther, men det skal
tæmmes, så det er underkastet
Ånden. Det betyder ikke, at vi får
nogen fortjeneste at rose os af,
nej, for det er jo netop ved at ved
Ånden, vi skal kæmpe mod kødet.
Denne kamp skal vi ikke kæmpe
for at opnå friheden, men fordi vi

Jeg kender ikke noget mere befriende i helliggørelsesforkyndelsen
end netop dette. Vi skal leve helligt og kæmpe mod synden, ikke
for at opnå noget hos Gud, men
fordi vi allerede har alt i Kristus.
Og jeg tror ikke, jeg kender noget
sted, hvor dette kommer tydeligere frem end i Rom 6,11-14:
”Sådan skal også I se på jer selv: I
er døde for synden, men levende

Jeg blev meget taknemmelig for at være
luthersk, fordi det blev meget tydeligt for
mig, at Luther er dybt bibelsk i sin forståelse
af disse ting.
allerede er sat fri i Kristus. Den
kæmpes altså med friheden som
udgangspunkt – ikke som mål. Det
understreges både i v. 13 og v. 18
i Gal 5, og det vil jeg belyse yderligere i det følgende.

Helliggørelsens drivkraft
Loven viser os Guds vilje og viser
os vejen, men den giver os altså
ikke kraft til at gå den, det gør kun
evangeliet. Denne sandhed er af
helt, helt afgørende betydning for
helliggørelsen, og jeg tror aldrig,
jeg bliver træt af at gentage den.

for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor
ikke synden herske i jeres dødelige legemer, så I adlyder dets
lyster… Synden skal ikke være
herre over jer, for I er ikke under
loven, men under nåden.”
Du, som er døbt og som tror på
Jesus, du er død med ham i forhold til synden og levende for Gud
i ham. Derfor skal du kæmpe mod
synden. Derfor skal du stille dig
til rådighed for Gud. Derfor skal
kæmpe for at leve helligt. Hør det:
Du er ikke under loven, men under
nåden. Det er sand helliggørelse.
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Arbejdspladsen
gennem 25 år
“
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Torben Kjær har i mange år været fast inventar på

foto: Dansk bibel-institut

DBI, så mange at det nu er blevet til et jubilæum.

Torben Kjær har været ansat på DBI i 25 år. I den anledning udgives nu festskriftet ’Troen, teksten og konteksten’.
Af rektor Børge Haahr Andersen

Har han virkelig været i tømrerlære i tre uger? Blev han forelsket
i en pige med katteallergi? Er hans
mandagshumør afhængigt af, om
FCK har haft en god weekend?
Udeblev han fra det stiftende møde
for Dansk Bibel-Institut, fordi han
var uenig i forslaget til bibelsynsformulering? Disse og andre
spørgsmål besvares i en portrætar-

tikel i et festskrift til Torben Kjær,
som har titlen ’Troen, teksten og
konteksten’.
Læs et udpluk af portrættet i det
følgende:

25 år med DBI
I 1982 foretog DBIs styrelse en af
sine mange dristige økonomiske
investeringer. På det tidspunkt
var det mindre end et år siden, at
man havde fuldtidsansat GT-lærer,

Nicolai Winther-Nielsen, og økonomien var trængt. Alligevel valgte
man at udvide staben og at kalde
Torben Kjær til en stilling som
lærer i Ny Testamente og derudover at supplere med en halvtidsstilling til Leif Kjøller Rasmussen
som GT-lærer.
En detalje ved denne kaldelse
var, at Torben Kjær, som var timelærer, fik referatet fra styrelsens
møder, dog sådan, at afsnittet om
mulige ansættelser var klippet ud.
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Imidlertid indeholdt budgetforslaget for det kommende år en klækkelig lønforhøjelse til en person,
der var benævnt TK. På den måde
blev Torben klar over, hvad der var
i gære. Rektor Niels Ove Vigilius
kom desuden til at fortale sig ved
en mundtlig orientering om, hvad
der var foregået ved styremødet.
Han fortalte den glædelige nyhed
om kaldelsen af Torben, hvorefter
han holdt en tænkepause og med
fortvivlelse i stemmen udbrød: Åh
nej, det måtte jeg ikke offentliggøre
på nuværende tidspunkt. Torben
måtte være hurtig med at orientere menighedsråd og ansatte ved
Kingos Kirke, hvor han var præst,
inden de hørte et rygte ude i byen.

Vurderet på halvanden spalte
Tilfældigvis var jeg studenterrepræsentant i DBIs forretningsudvalg til det møde, hvor vi havde
ansættelsessamtalen med Torben
Kjær. Jeg husker det som en spøjs
oplevelse. Torben ville vanen tro
ikke spilde tiden med unødig
snak, så han svarede på udvalgets
spørgsmål med få præcise sætninger. På meget kort tid var emnerne
udtømt, og efter lidt tavshed faldt
Niels Ove Vigilius i snak om en
boganmeldelse, som Torben for
nylig havde leveret til det nystartede studenterblad, Nemalah.
Denne anmeldelse var rektoren
uhyre tilfreds med. Torben kom
nogle år senere til at sige, at han
blev ansat på baggrund af halvanden spaltes anmeldelse af Cranfields Markuskommentar.

Tevand og teologi i en baggård

02 – 2009

De forløbne 25 år har Torbens
arbejdsplads så været en baggård
ved Kultorvet i det indre København. Er der noget, som er forudsigeligt på DBI, så er det, at Torben
ankommer på sin cykel, koger sit
tevand i DBIs køkken, indtager
kontoret eller undervisningslokalet og resten af arbejdsdagen
befinder sig et af de tre nævnte
steder. I det sociale miljø har han
endnu ikke lært at være særlig højrøstet, men han er én af de lærere,
som har flest faglige samtaler med
studenter. Måske fordi han er god
til at lytte, måske fordi han efter
mange år i branchen opleves som
et omkringvandrende leksikon i
faget Ny Testamente. Eller måske
skyldes det, at hans gen for hygge
og humor udfolder sig bedst, mens
tevandet koger, og FCK har haft en
god weekend.

Blandt top-10 i Danmark
I forbindelse med sin ansættelse
udtalte Torben til DBIposten, at
DBI de første 10 år af sit virke
havde brugt megen tid på at
afklare sit grundlag og sit bibelsyn. Nu var opgaven at udfolde
og anvende dette grundlag i det
konkrete arbejde med de bibelske
tekster. Denne udtalelse rammer
selve nerven i det, Torben i sin undervisning, forskning og litterære
produktion har forsøgt lige siden.
Inden for faget Ny Testamente har
Torben formået at vriste bibeltolkningen fri af den spændetrøje,
som 200 års kritisk tilgang til faget
har efterladt det i. Den bibelske
tekst har fået lov at tale på sine
egne præmisser. Jeg kender ikke

alle græskkyndige i dette land,
men jeg er ikke i tvivl om, at vores
NT-lektor, hvad angår kendskab til
det græske Ny Testamente, hører
hjemme blandt top-10 i kongeriget Danmark. Det vil heller ikke
undre mig, om han kunne nå en
finaleplads, hvis det kom til en
prøve. Torbens styrke er en unik
evne til at læse den konkrete tekst
og komme med en klar og pædagogisk udlægning. Han stortrives,
hvis studenterne udfordrer hans
tolkninger og går i flæsket på ham.

Også til lægfolk
Kvaliteten af hans faglige arbejde
har han formået at forene med en
breddeformidling, også uden for
teologernes snævre kredse. Det
gælder hans Markuskommentar,
hvor selv indviklede passager
forklares enkelt og præcist, og det
gælder hans bog om Jesus, hvor
han præsenterer de fire evangelier
og giver en meget overbevisende
udlægning af nogle af de vanskelige passager, som bibeltolkningen
har nørklet med i generationer.

fakta
I forbindelse med Torben
Kjærs 25 års jubilæum har DBI
udgivet et festskrift med titlen
Troen, teksten og konteksten.
Bogen kan købes ved henvendelse til DBI og koster 225 kr.
+ porto.
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Hvis man ikke vil have tilsyn, kan der ske det, at man

kommer til at leve sit eget liv med sit eget evangelium.

illustration: chr rahbek olsen

Tilsyn og åndelig vejledning i ELN

Interview ved landssekretær
Kurt Dalsgaard

Det er nu toethalvt år siden, at
Evangelisk Luthersk Netværk (ELN)
blev startet. Et af de områder, som
ELN er kendt for, er, at man tilbyder tilsyn og åndelig vejledning til

menigheder og deres ledere.
DBIposten har haft en snak med
ELNs formand, sognepræst Henrik
Højlund fra Løsning, og vi spurgte
ham, hvorfor ELN tilbyder tilsyn
og åndelig vejledning.
”I det Nye Testamente findes
der allerede meget tydelige spor
af begrebet tilsyn. Kirken er ikke

demokratisk i sit inderste væsen,
den er hierarkisk, forstået på den
måde, at sandheden kommer fra
oven. Der er en givet sandhed, og
tilsynet løber ud ad den tangent.
En kirke, hvor alle kan have lige
meget ret, har ikke brug for tilsyn.
Men en kirke, hvor sandheden er
givet, har brug for, at der føres
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tilsyn med, at denne sandhed
er i omløb. Kristus selv indvier
tilsynet, da han udvælger sig 12
apostle. Der begynder på en måde
tilsynet. Og alt andet tilsyn er
afledt af det. Der kan være forskellige modeller for det, men kirken
har godt af tilsyn. Der må være
nogen, der får til opgave at føre
tilsyn med, at det er det ægte og
sande, som kommer til udtryk i
kirken i forkyndelse, i samtalen
osv.”, siger ELNs formand.

Tilsyn holder Kirken sammen
Henrik Højlund mener, at tilsynet
holder Kirken sammen. Hvis man
ikke vil have tilsyn, kan der ske
det, at man bliver sig selv nok, og
at man lever sit eget liv med sit
eget evangelium. Denne fare er det
især vigtigt at være opmærksom
på i disse år, hvor individualiseringen er i højsædet.
”Man kunne så sige, jamen, det
er vores fælles tro, der binder
os sammen. Men her er tilsyn et
meget, meget stort gode og en
nødvendighed, for at vi kan blive
fastholdt i den sande kristentro.
Ellers kan vi ende med at blive isolerede, ”sekteriske” menigheder.”
ELN-formanden mener, at den individualisering af menighedsliv og
kristenliv, som spores nogle steder
i dag, strider mod noget fundamentalt i kristendommens væsen,
som er dybt kollektivistisk og dybt
forpligtet på en sandhed, som er
givet ovenfra. Samtidig understreger han, at der også er noget
positivt ved den opmærksomhed,
der er på det enkelte menneskes
personlige relation til Gud og på,
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at kristenlivet skal udleves på en
autentisk måde. Det er alt sammen
godt, men på nogle punkter er
Henrik Højlund betænkelig.
”I det postmoderne er der noget
med, at man kapper rødderne, og
det er dybt begrædeligt. Det er det
af menneskelige årsager men også
af kristelige årsager. Vi står altid
på skuldrene af andre, og ELN vil
gerne være et fælles forpligtende
rum. Vi er altid kirke i fællesskab
med andre både på landsplan og
på verdensplan. Her har ELN et
anliggende.”

Biskopper protesterer
Landets biskopper har i efteråret
sendt et brev til ELN, hvor de
skriver, at de ikke vil acceptere, at
ELN bruger formuleringen `supplerende tilsyn´ i forhold til folkekirkens præster og menigheder, da
det griber ind i det folkekirkelige
apparat.
”Vi har ikke villet frasige os biskoppernes tilsyn i almindelighed,
derfor bruger vi nu formuleringen
`åndelig vejledning´ i forhold til
folkekirkens ledere og menigheder. Vi tror nemlig, at indenfor den
folkekirkelige orden er der brug
for meget bedre vejledning end
det, der gives i dag. Så hvis nogen
opfatter det her som en kritik af
den folkekirkelige vejledning på
det åndelige område, er det jo ikke
løgn”, siger Henrik Højlund.

Forskellige veje
I disse år vælger kristne mennesker forskellige strategier og
veje, når det gælder at være Kirke.
ELN ønsker at dække over denne

mangfoldighed, og der er folk i
ELN, som for længst har gjort op
med den folkekirkelige orden og
fx har lavet frimenighed, og ELNs
formand mener, at der kan være
endog meget gode grunde til det.
I forhold til sådanne menigheder
tilbyder ELN et egentligt tilsyn.
”Også vi i landsledelsen har valgt
forskellige strategier, når det
gælder, hvordan vi er Kirke. Så
stærke er båndene i ELN, at vi
lever sammen med meget forskellige valg og opfattelser. Så det med
tilsyn og åndelig vejledning gaber
over en stor mangfoldighed. Jeg
synes, det er nogle af de vanskelige men også umådeligt frugtbare
øvelser. Det er samme kamp, vi
står i, samme nød, samme brand,
som har tændt os, samme frelse”,
understreger Henrik Højlund.

Ét tilsyn i Danmark
Henrik Højlunds drømme for fremtiden er, at rigtig mange præster,
valgmenigheder, frimenigheder
og menighedslignende fællesskaber vil søge åndelig vejledning i
ELN-sammenhæng. Han håber, at
det til syvende og sidst må ende
med, at der bliver ét fælles forum
for tilsyn og åndelig vejledning på
landsplan. Han forestiller sig, at
de forskellige vejlederordninger i
Danmark kunne flettes sammen,
så de kan fungere under én hat.
Henrik Højlund slutter:
”Det er min drøm, men der er
andre i ELN, som synes noget
andet. Men jeg tror, det kunne
være sundt. At det alt sammen
måtte finde et fælles spor”.
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Bliv medlem af Evangelisk
Luthersk Netværk (ELN)
Vær med i
netværket:

Det vil ELN
arbejde for
(vision):

Støt ELN med et medlemskab. Det koster
250 kr. for ægtepar og
150 kr. for et enkeltmedlemskab.
Gennem dit medlemskab får du regelmæssige nyhedsbreve og
andre informationer
fra ELN. Samtidig
tilkendegiver du, at du
bakker op om ELNs
vision, som du kan se
her på siden.
Som medlem giver du
også ELN økonomisk
mulighed for at føre
nogle af vores visioner
ud i livet.
Vi har nu knap 700
medlemmer, men håber indenfor de næste
måneder at nå op på
det dobbelte.

- Vi vil formidle fællesskab mellem bibeltro lutherske kristne i
Danmark.
”Jeg satser på netværket, fordi vi har brug
for en fælles platform
for klassisk tro midt i
en splittet kirke.”
Jens Ole Christensen,
generalsekretær i Luthersk
Mission

I øvrigt henvises til
følgende to arrangementer i 2009:
27. - 28. februar: SaltShaker konference i
Lindehøj kirke, Herlev
8. maj: Bededagsarrangementer over hele
landet. Se hvor på
www.luthersk-netvaerk.dk

5. september: Kirkefest 09 i Kolding.

- Vi vil påvirke kirke
og samfund ved at
aktualisere det bibelske budskab, når og
hvor lejlighed byder
sig.
- Vi vil inspirere enkeltpersoner og grupper til at formidle budskabet om Jesus Kristus, fastholde fokus
på klassisk kristentro
og fremme åndelig
fornyelse.
- Gennem tilsyn og
åndelig vejledning
ønsker vi at fastholde
menigheder og præster
i en sund tro

Du kan blive medlem på
www.luthersk-netvaerk.dk eller ved at kontakte sekretær Arne Vinther på tlf. 4465 2461 eller
e-mail: sekretaer@luthersk-netvaerk.dk
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»Vi er glade for den objektive måde de forskellige emner er behandlet på. Og i grupperne kan
vi snakke helt åbent og ærligt om tingene.«
Inger og Erik Eriksen, kursusdeltagere i Herlev.
Undervisningsdvd’en med illustrerede PowerPoint-oplæg,
introvideoer m.v. koster 999,95 kr. Til deltagerne af kurset kan der købes studiehæfte, krus og kuglepen.
Læs mere på kristendomskursus.dk.
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A r v & Te s t a m e n t e
En støtte til bibeltro forkyndelse
Testamenterer du et beløb til DBI, medvirker du til, at vi forsat
kan uddanne bibeltro præster, missionærer og forkyndere. En arv
til DBI går ubeskåret til dette formål.
Vi yder gratis juridisk bistand ved oprettelse af testamente, hvori
DBI er betænkt.
Tak om du vil huske DBI, når du laver testamente.

Farlig tro

Hvad din kone ville ønske
du vidste om sex

Kristen i Islams skygge
Broder Andreas og Al Janssen

Howes, Rupp og Simpson

Dramatisk og livsbekræftende
fortælling om kristnes vanskelige forhold i en muslimsk
verden.

"Der er mange grunde til, at det
er en glimrende bog. For det
første afliver den myten om,
at kristendom og sex ikke kan
være i samme rum. ...

Velskrevet, letlæst, engagerende
og indholdsrig.

291 sider (indb) – kr. 248,-

Bogen er baseret på virkelige
hændelser og udfordrer til mission og til at støtte forfulgte
kristne.
Udg. ism. Åbne Døre

Sex hører, i bogens univers, kun
hjemme i det livslange, heteroseksuelle ægteskab. ...
192 sider – kr. 198,Telefon 4820 7690
logosmedia@dlm.dk
www.logosmedia.dk

Der er helt praktiske anvisninger på, hvordan man kan gøre
sit sexliv med konen inderligt."
- Poul Joachim Stender i KD
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Send flere studenter
aktuel kommentar |
Hvorfor er antallet af teologistuderende halveret?

Af rektor Børge Haahr Andersen

blik på at være præst, underviser
eller missionær.

I efteråret var der rekordlav
optagelse af studenter på de to
teologiske fakulteter. Kombineret
med udsigterne til præstemangel de kommende år har det i
efteråret affødt en lang debat i
Kristeligt Dagblad. Hvad er årsagerne til, at antallet af ansøgere
til teologistudiet er halveret på få
år? Skal der ændres på studiets
faglige profil? Er det at være
præst blevet et lavstatusjob?

Færre fra
missionsforeningerne

Eftertanke
Også på DBI har det ført til eftertanke. Det er nogle år siden, vi
har haft så lille tilgang af teologistuderende fra Det Teologiske Fakultet og på TKM som i efteråret.
Til gengæld har vi fået otte 1-års
studerende. Der er fortsat en stor
gruppe daglige brugere af DBI,
men vi og vores bagland har brug
for, at en kommende generation
af unge prioriterer at tage en hel
teologisk uddannelse med hen-

månedens citat

1) Vi har gennemdrøftet det og er
100 procent enige om, at det ikke
er vores uddannelse, der er noget
galt med. Vores nye TKM-uddannelse giver en solid teologisk
basisuddannelse og har samtidig
indbygget en række praksisorienterede fag, som giver den faglig
tyngde, slidstyrke og relevans i
mange sammenhænge.
2). Det er især vores nærmeste
bagland, missionsforeningerne
og KFS, som i disse år ikke
leverer det normale antal nye
studerende. Derfor vil vi sammen
med vores samarbejdspartnere
intensivere kaldet til at læse
teologi, kultur og mission med
henblik på en tjeneste med at
udbrede evangeliet.
3) Vi vil fortsætte med at informere aktivt om vores 1-årige
TKM, vores 4-årige TKM og vores
supplerende tilbud til en hel

Seks præster på DBI
4) Vores undervisere er faglige
specialister på et højt akademisk
niveau, men også praktikere.
Seks af os, der underviser, har
præsteerfaringer på sogneniveau.
Én har mange års erfaring som
ydremissionær, og hele undervisningsafdelingen er i deres
fritid engageret i lokalt kristent
arbejde. På den måde sikrer vi,
at den overordnede vision om
evangeliets udbredelse fra DBIs
baggård til verdens ende, er
levende i DBIs hverdag.
5) Først og fremmest må vi bede
den bøn, Jesus har lært os, da
han sagde: Høsten er stor. Arbejderne få. Bed derfor høstens
herre sende arbejdere ud til sin
høst.

Det er ikke i ethvert tilfælde ubetinget

skadeligt, at et menneske mener noget andet end du.
Kaj Munk

kandidatuddannelse. Den bedste
information sker ved samtale
ansigt til ansigt, og her vil vi
gerne udfordre alle vores venner
til at tænke DBI og vores uddannelser med, når unge overvejer
deres fremtidsplaner.

