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Ritt Bjerregaard, Jesus
og nisser
landssekretær
nils andersen

»Vorherre, Helligånden, Jesus og
Jomfru Maria har altid i min bevidsthed rangeret på samme niveau som nisser«, skrev Ritt Bjerregaard i en kronik i
Berlingske Tidende i 1990.
”Der er for meget religion i det offentlige rum” udtalte
Anders Fogh Rasmussen efter terrorangrebet den 11.
sept. 2001.
To ret markante udtalelser af to fremtrædende danske
politikere. Kristendom er i bedste fald ren overtro – i
værste fald skadelig. Tankegangen får nogle rektorer
på landets gymnasier til at nægte kristne at samles til
andagt i skoletiden. Kristne gymnasieelever sættes i
bås med ekstreme muslimer.
Hvordan er det gået sådan i landet med det tydelige
kors i sit flag? Har kirken svigtet sit apologetiske*
ansvar? Da den kristne kirke var ung, proklamerede
de kristne med Paulus i spidsen evangeliet for høj og
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Det var den gang. Nu har vi kristne tilsyneladende
opgivet denne tro og tager ikke mere til genmæle
eller argumenterer for kristendommens sandhed og
relevans.
Og dog. Heldigvis er der undtagelser! Dette nummer af
MF-bladet handler om kristendommens rationalitet.
Adjunkt på Dansk Bibel-Institut Jakob Olsen skriver på
en bog om emnet og giver os et indblik i sine tanker
i første temaartikel. Og valgmenighedspræst Jesper
Fodgaard fortæller om sin menigheds opfindsomme
forsøg på at komme nutidens ateister i møde gennem
gudstjenester målrettet skeptikere.
Gid de må blive hørt. Og gid Jesus i fuld offentlighed i
den forestående jul træder ud af kassen med julenisser
og fremstår som den historiske og relevante person,
han er.
*Apologetik = trosforsvar
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lav, jøder og hedninger med stor overbevisning og iver.
Når de mødte indvendinger, argumenterede de for
deres sag. De troede på, at kristendommen var sand
og relevant for alle.

Redaktion
(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen
Landssekretær Nils Andersen
(ansvarshavende)
Stud. theol. Levi E. Dørken
Stud. theol. Filip Bodilsen
Journaliststuderende
Anne Katrine Gottfred Jensen
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s. 2: Jørgen Hedager, IMT
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Teolkursus janUar 2010
om Kirke i mission

Julegaveidé:

".+02%3
abonnement på DTTK
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) er en
oplagt julegaveidé til alle, der løbende ønsker at holde
sig ajour om emner inden for skæringsfeltet mellem
$%3)'.02%6)%7
teologi og kirke. Et årsabonnement på fire numre
koster 250 kr. Lige nu kan du som et tilbud få 6 numre
for 4 numres pris. Bestil på 8616 6300 eller wph@
teologi.dk. Læs mere om DTTK på http://teologi.
,/'//0,'
dk/417.0.html
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ENåNYSGERRIGHEDåOGåTYDELIGTå
INDIKEREåTEMAET

Den 19.-22. januar 2010 afholder Menighedsfakultetet
i samarbejde med Israelsmisionen Teolkursus over
temaet ”Kirke i mission”. Kurset er for præster og
andre teologer samt alle andre interesserede. Den
norske professor i Kirkehistorie, Oskar Skarsaune
holder to dobbeltforedrag, mens generalsekretær
i Israelsmissionen, Bodil Skjøtt, holder bibeltimer
over Apostlenes Gerninger. Tidligere amtsborgmester
Erling Tiedemann holder foredrag om emnet:
”Skal kristne tie stille”. Temaet ”Migrantpræsters
udfordring til den danske folkekirke” behandles af et
par nydanskere, ligesom der er valgfrie seminarer,
gudstjeneste, festaften og filmaften. Se programmet
på www.teologi.dk under nyheder eller få det tilsendt
ved henvendelse på tlf. 8616 6300.

Giv dig rig projekt i 2010

Hvordan forvalter vi alle de ressourcer, som Gud betror os, så de
i højere grad kommer de mennesker til gode, som nu lider under
-EDåINDKBSPOSENåSYMBOLIS
ERESåFORBRUG
sult, åMENNESKERåOGå
fattigdom og sygdom? Hvordan skal vi tage vare på miljøet
DAGLIGTåLIVå!TåPOSENåERåBRUNåERå
og den jord, som Gud har betroet i vore hænder? Det er vigtige
IKKEåNOGENåTILFLDIGHEDå
etiske spørgsmål, som vi må forholde sig til.
$ETåVISERåETåTYDELIGEREåTEGNåPÌå
Derfor er fire kirkelige organisationer samt Dansk Bibel-Institut
FORVALTNINGånåGENBRUGSPOSE
og Menighedsfakultetet gået sammen om at formulere ti teser
fra kirken om velstand, velfærd og ansvar. Disse teser danner
grundstammen i et stort projekt, som gennemføres i 2010 under overskriften ”Giv dig rig”.
I Februarnummeret af MF-bladet bringer vi flere oplysninger
om projektet, og i løbet af december skulle en ny hjemmeside:
www.givdigrig.dk komme op at køre, så her kan du også snart
læse mere.

GIV Dig

RIG

Teologi for kirkens skyld
Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse.
Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i
høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse.
Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for
mentoring og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder
de studerende læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle
interesserede. Find flere oplysninger om Menighedsfakultetet på www.teologi.dk
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Er troen irrationel og derfor

privat?

Jakob Valdemar Olsen
Adjunkt, ph.d.
Dansk Bibel-Institut

For nogle i dag ses religion som en fare for et
demokratisk samfund, og der kæmpes lidenskabeligt
for at få mindre religion i det omtalte rum. Det er
baggrunden for meget af debatten i dag om forbud
mod burka, om afskaffelse af fadervor i skolen, om
ændring af helligdagslovgivningen, om folketingets
åbningsgudstjeneste, om brugen af religiøse argumenter i den offentlige debat, og om den kristne bekendelses plads på et universitet.

Religion ses som et problem
Det, der ønskes, er et samfund hvor, alle kan tale
sammen, og i den sammenhæng ses religion som
noget, der stopper samtalen og derfor er et problem.
Det er jo ikke alle, der ønsker at følge Koranens
anvisninger, Bibelens vejledning eller profetiske direktiver.
Det greb, som flere derfor griber til, er at kalde
religion for ufornuftig og tro for irrationel. Religion
ligestilles med, hvad mentalt forstyrrede mennesker
kan få sig selv til at sige. Et sundt samfund skal ikke
styres sindssygt, så helbredelsen er at uddrive det
religiøse fra det offentlige. Viden er det, der styrer
sundt, tro er det, der fører vild.

Kristendommens situation
Hvordan finder den kristne tro sine egne ben i den
sammenhæng? To grundlæggende forhold må der
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peges på. Dels er det et gammelt bedrag, når mange
i dag gør gældende, at det er muligt at leve uden tro,
alene vejledt af viden og rationalitet. Og dels kan der
være ligeså stor forskel på tro og religion, som der kan
være på politiske partier. Alt kan ikke skæres over en
kam, men der må skelnes – selvom dét selvfølgelig i
praksis skaber vanskeligheder.
Med hensyn til det første, så er faren ved ikke at
se sin egen tro i øjnene, at man kan blive ledt vild, for
man opdager ikke, hvad det egentlig er, der styrer en.
Hvis man bare tror, hvad flertallet tror, og bilder sig
selv ind, at det er lig med viden og fornuft, så kan en
usund fordom få en sådan magt over en, at den bliver
svær at uddrive, fordi man ikke er klar over, hvad man
grundlæggende selv tror. De fordomme, der ikke
opdages, kan få des større magt.

Højt til loftet
Med hensyn til det andet, at der er forskel på tro, så
er det klart, at der ikke skal gives plads til alt i det
offentlige rum. De rammer, der sættes, må være så
vide, at der bliver højt til loftet og plads til flest muligt.
Men der skal ikke være plads til vold, overgreb og
generel ødelæggelse af andre menneskers friheder.
Det, der har navn af religion eller politik, men ikke
grundlæggende vil give plads til andre, skal der sættes
grænser for.
På den baggrund er det muligt, at tale om den kristne
tro som fornuftig og rationel, fordi den giver mening,
og fordi den giver plads. Den giver ikke umiddelbart
mening for alle og ikke plads til alt, men den formår at
indgå i en offentlig samtale i et demokratisk samfund,
hvor den både lader sig udfordre og udfordrer andre.
For nærmere at udfolde det, kan man hente inspiration i den tidlige kirke, for udfordringerne dengang
minder meget om vores i dag.
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Troværdig tro

- kirke for skeptikere og tvivlere
Af Jesper Fodgaard
journalist
og cand. theol.
præst i Aalborg
Valgmenighedo

Men det er afgørende, at der i dette land findes en
kirke, der kan se sin tid i øjnene og gøre rede for den
tro, som bekendes søndag efter søndag, og som gør
krav på at være sandheden om, hvem vi er, hvor vi
kommer fra, og hvor vi skal hen.

Inspiration fra New York

’

På den måde
har vi eksperimenteret med
at fortolke
apologetikken
ind i vores tid.

Jeg husker tydeligt, da jeg mødte den unge pige efter
en gudstjeneste, hvor jeg havde prædiket. Hun var tæt
på at græde, fordi hun oplevede, at hendes gudstro
var ved at forsvinde mellem hænderne på hende. I
løbet af de sidste tre år på gymnasiet havde hendes
tro været skydeskive for al den religionskritik, en
gymnasieklasse kan mobilisere, og nu stillede hun
med stor kraft og autenticitet spørgsmålet: Hvordan
kan jeg med min personlige og intellektuelle integritet
i behold fastholde en klassisk, kristen gudstro i mødet
med sekularisering, pluralisme og ateisme?
Det er mennesker som hende, der har været inspirationskilder til en fælles prædikeserie, som Aalborg
Valgmenighed, Århus Valgmenighed og en kommende
valgmenighed i København har søsat dette efterår
under titlen ”Troværdig tro – kirke for skeptikere og
tvivlere”.

Vi stilles til regnskab
Det er vores erfaring, at troende mennesker i en
vesteuropæisk bykultur på en helt ny måde bliver
stillet til regnskab for deres tro i disse år, hvor
livsanskuelser og religioner myldrer frem samtidig
med, at den internationale ateisme bliver mere og
mere aggressiv. Og vi syntes, at vi skyldte både os selv
og vores kultur at give en replik til de mest udbredte
indvendinger mod kristen gudstro i dag.

Vi vil give et svar
Det skyldes ikke, at vi er bekymrede for kristendommens rolle som leverandør af værdier og sammenhængskraft til det moderne velfærdssamfund.

6

Efter inspiration fra New York-præsten Timothy
Keller udvalgte vi følgende indvendinger som temaer
for vores prædikener:
1) Der kan ikke kun være én sand religion – og kun jeg
selv kan vurdere, hvad der virker for mig.
2) Videnskaben har modbevist kristendommen – og jeg
kan ikke ignorere fakta. 3) Kristendommen begrænser
min moralske frihed – og den kan jeg ikke opgive.
4) Der er så meget ondskab og uretfærdig lidelse i
verden – og det ville en god Gud have gjort noget ved.
5) Jeg har ikke brug for Gud – og ingen har ret til at
holde mig ansvarlig for det liv, jeg lever.
På den måde har vi eksperimenteret med at fortolke
apologetikken ind i vores tid. Det var kun én måde
at gøre det på. Det eneste helt sikre er, at vi i de
kommende år alle sammen kommer til at gøre det igen
og igen og igen.

Ikke skudduel
Apologetik – det at føre forsvar og gøre rede for sin
tro i mødet med andre livsanskuelser – er ikke en
magtkamp og handler ikke om, at to parter putter
10 gode argumenter i revolveren, stiller sig op foran
hinanden, tømmer magasinet og ser, hvem der bliver
stående til sidst. Det handler om at gøre evangeliet
gældende på en autentisk og vedkommende måde
med respekt for og kærlighed til mennesker med
andre livsanskuelser. Og når vi tager den udfordring
på os, skal vi vide, at trosforsvar aldrig har været
omkostningsfrit.
Det vil det heller ikke være i vores tid.
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Forelæsningsrække i 2010

om Søren

Kierkegaard

Mandag den 1. februar

Introduktion

Manden og værket. En umoderne
udfordring til en moderne tid.
Mandag den 8. februar

Valget

Det æstetiske og etiske valg. Ultimatum.
Mandag den 15. februar

Ånd og kød

Hvad betyder det, at Gud suverænt
skænker betingelsen for frelse og
salighed?
Mandag den 22. februar

Et historisk øjeblik

Øjeblikket. Slægtskabet med evigheden.
At nøjes med at være menneske.
Mandag den 1. marts

Når ånden fordrer
Sygdommen til døden – helbredelsen i
grunden.
Mandag den 8. marts

Troen

Kurt Larsen
Lektor i Kirkehistorie

Der er folk rundt om i verden, der lærer sig dansk for at
kunne læse Søren Kierkegaard på originalsproget. Det siger noget om den betydning, den store danske tænker har
haft.
Men hvem var han? Hvad var hans anliggende? Og hvordan
var hans kristendomsforståelse?

Alt dette bliver der nu en rigtig god mulighed for at få
en indføring i, for på Menighedsfakultetet tilbyder vi i
foråret 2010 en forelæsningsrække på syv aftener om
Søren Kierkegaard. Underviser er sognepræst Anders
Kingo, Ullerup. Han har beskæftiget sig indgående med
Kierkegaard gennem mange år, og blev i 1999 dr.theol. på
en afhandling om forfatterskabet.
Anders Kingo vil give en indføring i hele Kierkegaards
univers og også sætte ham ind i en større åndshistorisk
sammenhæng – alt sammen på en sådan måde, at forløbet
også kan følges af interesserede uden forudsætninger.
Temaerne hænger sammen som en helhed, men dog ikke
mere end, at man kan deltage med udbytte blot en del af
aftnerne.

tid, pris og tilmelding



Mandag den 15. marts

Hver aften kl. 19-21.30.
Pris for alle 7 aftener: 400 kr., studerende 200 kr. (BAstuderende uden SU deltager gratis). For en enkelt aften:
100 kr. / 50 kr. for studerende.

At tale åndeligt om det at være
menneske: vandringen i ånd.

Tilmelding gerne på forhånd til MFs kontor,
mf@teologi.dk tlf. 8616 6300.

Abraham og Job.

Samtidighed
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Bøn, bibel
og benskinner
AGF-spillere med
i kristen gruppe
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Af journaliststuderende
Anne Katrine Gottfred Jensen

“It’s our duty to help people, share our belief and together grow in our faith”.
(Det er vores pligt at hjælpe andre mennesker, dele vores tro og sammen vokse i tro.)

Så præcist kan det siges. For Jeremiah White, der er
professionel fodboldspiller på AGF’s superligahold,
er det ikke et problem at være kendt fodboldspiller og
kristen.
”Når Nando (Rafael, fodboldspiller i AGF, red.) og
jeg nogle gange sidder i klubben og snakker om tro,
så kan de andre spillere godt grine ad os. Men derfor
skammer vi os ikke over Gud,” siger Jeremiah White.
I godt et halvt år har de to fodboldspillere været med
i en åben bibelstudiegruppe (ÅBS) i Århus.

Fra fanmail til ÅBS
I februar 2009 skriver Per Ladekjær, der på det
tidspunkt er ungdomskonsulent i Indre Mission i
Århus, en mail til Jeremiah White. Fra interviews med
fodboldspilleren ved Per Ladekjær, at han er kristen.
”Jeg er inkarneret AGF-fan, så det var en fanmail,
hvor jeg spurgte, om Jeremiah ville tale til nogle
teenagere. Jeg spurgte også, om han havde et kristent
fællesskab at komme i,” forklarer Per Ladekjær.
Samme dag Jeremiah White læser mailen, ringer han
til Per Ladekjær. Og de laver en aftale om at mødes.
Men faktisk er gruppens historie længere end det.
”For mig startede det her med bøn. Jeg havde gennem
lang tid bedt om, at jeg måtte møde andre kristne.
Jeg sad en time hver aften i en kirke og bad om det.
Så mailen fra Per er et bønnesvar,” fortæller Jeremiah
White.

Mere kærlighed til flere
Gruppen mødes en gang i ugen. De er mellem fem
og ti personer – fire er fodboldspillere og de andre
er mennesker, spillerne kender. Og der er plads til

flere, forsikrer Per
Ladekjær.
”Vi har et ønske om
at afspejle Guds
natur. Det betyder
for eksempel, at
vi altid skal kunne
rumme flere i vores gruppe. Vi ønsker at vise mere
kærlighed til flere mennesker.”

Dialogen er vigtig
Jeremiah White: ”Vi mødes omkring kl. 16.00, og
spiser en lille smule”
Per Ladekjær bryder ind. ”En lille smule?” Efterfulgt
af grin fra dem begge.
Jeremiah White: ”Okay, vi spiser meget. Det er også
en del af hyggen i gruppen og en god måde at være
sammen på.”
Til møderne er der plads til at dele liv – både i
gruppen og med Gud i bøn.
Jeremiah White fortæller: ”Dialogen er vigtig for
mig. Det er godt, at der er et sted, hvor jeg kan dele
mine tanker om det at turde tro. Altså at tro på, at Gud
har kontrollen. Både i mit trosliv og i mit fodboldliv.”
Ofte er der et oplæg, som Per Ladekjær eller
Jeremiah White holder. Gruppens medlemmer vælger
selv emnerne. Blandt andet har de arbejdet med emnet
dåb. Det blev afsluttet med, at én fra gruppen blev
døbt.
Og mon ikke der også er plads til fodboldsnak?
Interviewet slutter i hvert fald med en drøftelse af
AGF’s næste kamp.

’

Jeremiah White
fortæller: ”Dialogen er vigtig for
mig. Det er godt,
at der er et sted,
hvor jeg kan dele
mine tanker om
det at turde tro.
Altså at tro på, at
Gud har kontrollen. Både i mit
trosliv og i mit
fodboldliv.
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Bøger & bibler

Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler
fra alle danske kristne forlag

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

HEGNSVEJ 17 • 9970 STRANDBY • TLF. 98 48 10 99

KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET

Lindholm Auto

d’IN
Genbrug Tilst
Vi afhenter og sælger
gode brugte møbler,
ting og sager samt tøj.
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Reparation af
alle bilmærker

Lægerne Axelsen & Fausholt
Vestre Strandalle 56
8240 Risskov
Tlf. 8617 7674

Her er plads til din annonce

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Tlf. 98 17 04 00
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Brug for 18 % gavestigning

Huset fuldt af studerende

De første tre måneder af regnskabsåret lå gaveindtægterne under sidste år, men det ændrede sig
glædeligvis i oktober, som blev helt fantastisk. Ved
udgangen af oktober var udviklingen i gaveindtægterne vendt til en fremgang på 8 %. Stor tak til alle
kendte og nye givere for de mange gavebidrag, vi har
modtaget i efteråret.

I dagligdagen glæder vi os over, at vi har huset fuldt
af studerende, som arbejder med teologien for at blive
udrustet til en tjeneste i kirken.
Det rekord store hold, som begyndte på vores
bacheloruddannelse i september er hovedårsagen
til, at vi i år har brug for 18 % mere i gaver end sidste regnskabsår. Vi behøver hele 2,2 mio. kr. inden
udgangen af december for at få dækket udgifterne for
første halvdel af regnskabsåret.
Vil du derfor hjælpe os med en god ”julegave”? Så er
du med til at sikre, at vi fortsat kan give undervisning
og stipendier til vore mange studerende. Det er en
investering i kirkens fremtid.

Frokost i Kibæk til fordel for Menighedsfakultetet

Indre Mission i Århus støtter Menighedsfakultetet

Til en utraditionel frokost hos repræsentantskabsmedlem Pernille Kviesgaard i Kibæk blev der
givet løfter om 15.300 kr. om året til studerende på
Menighedsfakultetet de kommende fire år. Pengene
går til en stipendiepulje, hvorfra bachelorstuderende
får SU-erstatning på 2.500 kr. om måneden.
Gæsterne var mennesker med tilknytning til det
lokale missionshus, og to bachelorstuderende var
med og fortalte om deres studium. Initiativet er det
første af en række spisearrangementer til fordel for
Menighedsfakultetets økonomi.

Bestyrelserne i to missionshuse i Århus har hver
besluttet at støtte Menighedsfakultetet med et
stipendium på 25.000 kr. årligt. Dermed går de i front og viser vejen for andre menigheds-sponsoreringer
af vore bachelorstuderendes sti-pendier. Private
personer har ligeledes givet tilsagn om støtte på i
alt 2 1/2 stipendier. Målet er at samle over 1 million
kr., som det koster at give de bachelorstuderende 40
% SU-erstatning. Hvis du eller din menighed også
vil støtte, kan du kontakte forretningsfører Walther
Plauborg Hansen på wph@teologi.dk eller på tlf.
8616 6300. Læs evt. mere på http://www.teologi.dk/
stipendiepulje.html
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Det er afgørende, at min.
der 90mm
i dette land findes en kirke,
UMM
1
60mm
der kan se sin tid i øjnene og gøreAdresseringsfelt
rede for den tro,
som

være sandheden om, hvem vi er, hvor vi kommer fra,
og hvor vi skal hen.”

Lad os give
en hånd med !

Stregkodefelt:
Her påsættes stregkode
- hvidt felt eller kun
baggrundsfarve
anbefales.

165 mm

Bagsidevejledning
A4
bekendes søndag
efter søndag, og som gør krav på at

30 mm

POST DANMARK

X 9490 o 4/6 1311 565

Jesper Fodgaard (s. 6)

60 mm

I 2009 kan du få adgang til
alle informationer på www.
portoservice.dk, hvor du får
opdaterede indleveringsplaner. Sker der ændringer i
udgivelsesplanen, sørger vi
for, at alle parter bliver informeret.
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