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Årsmødedagen begyndte med gudstjeneste i kirken, hvor provst Thomas Reinholt 
Rasmussens prædikede. Der var to barnedåb ved gudstjenesten ledsaget af gode ord om 
dåben, som det sted, hvor vi mennesker har fået givet vores frihed til at gå ud og leve livet 
uden alle de fordomme, som så ofte og så mange steder bliver sat til at gælde. 
 
Det var dejligt at høre, som det var dejligt  -  og opbyggeligt  -  at lytte til en prædiken om det 
måske væsentligste i kristendommen:  livet under GUDs kærlighed. Tak til Thomas for det, vi 
fik lov til at bære med os ud i livet fra gudstjenesten. 
 
Efter gudstjenesten samledes vi i sognegården, hvor menighedsråd og provstiudvalg var 
vært ved en herlig kirkefrokost og eftermiddagskaffe med hjemmebag. 
 
Under og efter frokosten afviklede Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission sit årsmøde, der 
bød på to væsentlige indlæg. 
 
I: 
Det første indlæg var ved Mette og Alex Bjergbæk Klausen, der levende og engageret 
fortalte om deres arbejde i Bo Stift i Sierra Leone i Vestafrika med at uddanne kirkeledere 
(præster og diakoner) til virksomhed i området under overskriften ”teologisk førstehjælp”.  
 
Undervisningen var og er meget seriøs, for man vil og skal være sikre på, at de, der 
kommer ud i den anden ende, er ordentligt uddannede. Derfor afkræves alle studerende 
også en eksamen, som de må tage på sig, og som er med til at skabe respekt om arbejdet 
og om de uddannede. Det kan være hårdt for den enkelte studerende og uvant, men det 
går  -  selvom nervøsitet blandt de studerende sommetider kan være dominerende. 
 
I Sierra Leone er man anglikansk kristne og taler det i øvrigt udmærkede sprog fransk. Det 
kan godt give lidt forvirring, men spændende er det og udfordrende. 
 
Sierra Leone er som land præget af en elendig infrastruktur ikke mindst med afsæt i den 
borgerkrig, der rasede i landet i 12-14 år fra 1991. Først i 2005 var der genskabt 
nogenlunde ro og ordnede forhold i landet. 
 
Mette og Alex arbejder forskellige steder i landet og gør i deres arbejde glimrende brug af 
et mobilt seminar, hvor nødvendige faciliteter bliver transporteret fra sted til sted. 
Uddannelsen foregår også ved selvstudium i grupper for på den måde at nå længst muligt 
ud. 
 



 
 

Dissideret klasseundervisning finder i særlig grad sted på højere niveauer, hvor man som 
anført ovenfor afslutter undervisningen med en eksamen. Efter eksamen bliver de 
uddannede ordineret eller ”installeret” ved en ”installationsgudstjeneste”. 
 
Lidt tal. 
 
I den tid Mette og Alex har været i Sierra Leone er der uddannet 
 
Stiftslæglæsere 13 
Sognelæglæsere 33 
Missionslæglæsere 37 
 
I alt  83 
 
Under uddannelse 23 
 
Antal trænede i årene 2013-2016     106 
 
 
Mette og Alex takkede meget for den støtte, som Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
igennem Mission Afrika har ydet både økonomisk og åndeligt med forbøn. 
 
I de sidste tre år har Stiftsudvalget støttet arbejdet i Sierra Leone med 10.000 kr årligt. 
 
 
II: 
Efter Mette og Alex indlæg blev ordet givet til freelancejournalist Anna Klitgaard, der 
havde fået til opgave at fortælle om sine oplevelser, da flygtningene strømmede gennem 
Europa i 2015: ”i flygtningenes slipstrøm fra de græske øer til Tyskland”. 
 
Det blev til et meget spændende og bevægende foredrag, som tog tilhørerne med på en 
rejse til Grækenland, hvor vi fik at høre om den flygtningestrøm, der ramte de græske øer i 
2015, navnlig Lesbos og Samos. 
 
Vi hørte om ”venligboernes” (oprettet efter dansk forbillede) arbejde i lokalområderne, om 

umenneskelige forhold i interimistiske flygtningelejre, om mangel på de mest basale 
fornødenheder, om uacceptable sanitære forhold, om sult og elendighed, og vi hørte om 
flygtningenes færd op igennem Europa på vej mod i første omgang Sverige og Tyskland, 
hvor det har været flygtningenes indtryk, at de var velkomne. Det ændrede sig ved 
stramninger i Sverige, hvorefter hovedmålet blev Tyskland. 
 
Undervejs mødte flygtningene mange vanskeligheder, lukkede grænser, nye og farligere 
flygtningeruter, generel utryghed. Triste skæbner vekslende med solstrålehistorier under 
punktoverskrifter som:   

1) de uønskede       2) de barmhjertige samaritanere       3) ”safe havens”. 

 
Hvorfor flygter mennesker, og hvem flygter? blev der spurgt.  
 
Anna Klitgaard gav udtryk for, at det er de mest velstående, der flygter, for det koster 
penge at flygte, mange penge. Men der er eksempler på hele familier, der er gået sammen 
for at skaffe midler til, at et familiemedlem kan flygte. Det er groteske forhold. Eksempler 
findes også på, at flygtninge har fremskaffet dødsattest på sig selv, for at deres flugt ikke 
skal ramme deres tilbageblevne familier. Andre rejser direkte under falsk identitet 
 



 
 

Det var uhyre gribende at lytte til, hvad Anna Klitgaard fortalte  -  og tankevækkende. 
 
Som kommentar til Anna Klitgaards indlæg anbefalede Niels Christian Kobbelgaard, at 
man  -  hvis man kunne finde tid til det  -  besøgte billedudstillingen i Budolfi kirke i Aalborg 
”Syria go”.  
 
Man kan se mere om udstillingen på adressen  

http://www.aalborgdomkirke.dk/aktuelt.aspx 
 
--- 
 
Efter Anna Klitgaards indlæg var der eftermiddagskaffe, hvorefter Stiftsudvalget for 
Folkekirkens Mission holdt sin generalforsamling, der er refereret andet sted. 
 
--- 
 
Tak til Sankt Catharinæ sogn, til provst Thomas Reinholt Rasmussen og til provstiudvalget 
for gæstfrihed, velvillighed og engagement.  
 
Tak til Mette og Alex Bjergbæk Klausen for jeres fine oplæg og fortælling. 
 
Tak til Anna Klitgaard for gribende 30 minutter i ”flygtningenes slipstrøm”. 
 
Sidst, men ikke mindst tak til formand for Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission, John 
Kristensen, for dit store arbejde i Udvalget igennem mange år. Tak for din omhu i 
røgtelsen af formandsposten og tak for det fine samarbejde til fælles glæde og inspiration, 
som du har formidlet i Udvalget og mellem os to.  
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