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NYT OM PRÆSTER I AALBORG STIFT

fratrådt
31 09 2012:  Henning b. Sørensen, nors-Tved, 
 provst over Thisted provsti

31 10 2012:  niels Vejstrup Hansen, lindholm

31 10 2012:  Hanne Pahuus, Sønder Tranders

Tekst Mariann Amby // Foto: Christian roar Pedersen

Blå Bog

 

Heidi Sejersbøl
•	41	år
•	nyvalgt	til	Tilsted	menig-

hedsråd
•	medhjælpende	hustru	på	

økologisk	landbrug
•	gift	og	mor	til	fire	børn	i	

alderen	8	–	15	år
•	Fokus	i	menighedsrådet:	

kirke	for	hele	familien

Søren Winther
•	71	år
•	genvalgt	til	Sdr.	Tranders-

Gug	menighedsråd,	hvor	
han	blev	medlem	for	1	år	
siden

•	tidl.	skoleinspektør
•	gift	og	far	til	to	voksne	børn	

og	bedstefar	til	tre
•	Fokus	i	menighedsrådet:	kir-

ken	som	lokalt	kulturcenter

Michael Møller Nielsen
•	47	år
•	genvalgt	til	Østervrå	menig-

hedsråd.	Valgt	første	gang	
for	8	år	siden

•	agronom
•	gift	og	far	til	fire	børn	i	alde-

ren	10	–	18	år
•	Fokus	i	menighedsrådsarbej-

det:	kirkens	liv	og	vækst

Menighedsrådsløftet
”Jeg lover på ære og samvittighed at udføre det mig betro-
ede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske 
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne 
menigheds liv og vækst.”

Ifølge menighedsrådslovens § 7 skal menighedsrådsmed-
lemmer underskrive dette løfte, når de første gang indtræ-
der i menighedsrådet. 

FAKTA

Velkommen i menighedsrådet 

71-årige	Søren	Winther	skulle	
slet	ikke	have	været	menig-
hedsrådsmedlem.	Hans	kone	
var	medlem,	og	derfor	stod	han	
selv	langt	nede	på	suppleant-
listen.	Alligevel	kom	han	ind	i	
Sdr.Tranders	-	Gug	menigheds-
råd	for	et	år	siden,	og	nu	kan	
han	ikke	undvære	det.	Kirke-
bygninger	og	kirkekunst	har	
altid	haft	den	tidligere	skolein-
spektørs	store	interesse.
41-årige	Heidi	Sejersbøl	har	
altid	vidst,	hun	eller	hendes	
mand	en	dag	nok	ville	lade	sig	
opstille	til	Tilsted	menigheds-
råd,	men	ikke	endnu	...!	Så	
blev	hun	”prikket”	for	ca.	1	½	
år	siden,	og	tanken	modnedes	
i	hende.	For	et	par	måneder	
siden	blev	hun	opfordret	igen	
og	takkede	så	ja.	
47-årige	Michael	Møller	Nielsen	
vendte	for	9	år	siden	tilbage	
til	sin	hjemegn	efter	nogle	år	i	
Tanzania.	”Nye	friske	kræfter”,	
tænkte	folk	vist,	og	snart	havde	
han	fået	sæde	i	menighedsrådet.	
Nu	påbegynder	han	sin	tredje	
periode	som	medlem	af	Øster-
vrå	menighedsråd.		

Kultur og kirke
”Kirken	skal	være	det	lokale	
kulturcenter”,	fastslår	Søren	
Winther,	”og	det	er	den	allerede	
hos	os	i	Gug	i	kraft	af	mange,	
mange	aktiviteter	for	børn,	for	
voksne,	for	gamle.	Det	er	kom-
met	nedefra,	ikke	fra	stift	eller	
ministerium,	men	netop	nede-
fra.	Det	er	kommet	af	sig	selv	
i	takt	med	den	udvikling	der	

er	sket,	siden	vores	kirke	blev	
bygget	i	1972.	Og	sådan	skal	
det	fortsat	være.	Det	vil	jeg	ar-
bejde	for	i	menighedsrådet.	Det	
er	en	både	vigtig	og	naturlig	
opgave,	fordi	hele	vores	kultur	
hviler	på	kristendommen.”
De	to	andre	nikker,	men	sam-
tykker	ikke	uden	videre.	Det	
er	nok	nemmere	i	Gug	end	i	
Østervrå	og	Tilsted.	For	der	
er	jo	land-by	problematikken.	
Mens	Søren	Winther	i	byen	
oplever	stor	søgning	til	kirken	
og	de	mange	aktiviteter	i	og	
omkring	kirken,	er	det	ikke	helt	
så	enkelt	på	landet.	Her	kom-
mer	tingene	ikke	af	sig	selv.	For	
mange	forlader	landsognene	for	
at	flytte	til	de	større	byer.			

Liv og vækst i 
menigheden
Heidi	Sejersbøl	og	Michael	
Møller	Nielsen	er	derfor	enige	
om,	at	det	hos	dem	hver	især	
er	vigtigt	altid	at	holde	fokus	
på	liv	og	vækst	i	menigheden.	
”I	menighedsrådet	vil	jeg	helt	
klart	holde	fokus	på	de	ting	i	
kirke	og	sogn,	som	er	for	hele	
familien.	Hos	os	har	vi	mange	
aktiviteter	i	og	omkring	kir-
ken,	som	er	for	børn	og	kon-
firmander.	Men	forældrene	er	
ikke	særligt	synlige.”	Derfor	vil	
hun	arbejde	med	på	også	at	få	
forældrene,	der	har	etableret	
sig	i	sognet,	inddraget	i	kirkens	
arbejde.	Forældre	er	dem,	der	
bliver;	de	er	fremtidens	kirke,	
når	børnene	og	de	unge	flyver	
fra	reden.

Engagementet lyser ud af øjnene og de lytter intenst til de andres ord. 
De kommer fra Thy, Aalborg og Vendsyssel. De har aldrig tidligere set 
hinanden. Men nu mødes de for at udveksle meninger om, hvad der 
skal fokuseres på, når de fra 1. søndag i advent påbegynder fire års 
arbejde i menighedsråd. De lægger fokus forskellige steder, men fælles 
for dem er, at de glæder sig til at deltage i menighedsråds-arbejdet, og 
de ser folkekirken som en succes. 
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Michael	Møller	Nielsen	samtyk-
ker	og	påpeger,	at	han	gerne	
arbejder	med	på	de	aktiviteter,	
der	foregår	omkring	kirken.	
”Vores	lille	menighed,	den	del	
af	menigheden,	der	går	regel-
mæssigt	i	kirke,	er	en	hensyg-
nende	flok.	Derfor	er	det	vigtigt	
at	holde	gang	i	de	mange	akti-
viteter	omkring	kirken.	Dermed	
bliver	vores	kirke	til	kirke	for	
hele	sognet.”	Michael	Møller	
Nielsen	tror,	at	dette	på	sigt	kan	
føre	med	sig,	at	menigheden	
vokser,	-	nogle	gange	skal	der	
blot	en	omvej	eller	en	aktivitet	i	
kirkens	nærhed	til,	for	at	men-
nesker	finder	hen	til	søndagens	
gudstjeneste.	

Nødvendigt at gå i 
kirke?
”Man	kan	være	et	godt	kristent	
menneske	uden	at	gå	i	kirke,	
men	de,	der	ikke	gør	det,	sny-
der	sig	selv	for	en	oplevelse.	Jeg	
får	en	fantastisk	ro	i	sindet	ved	
det,”	siger	Søren	Winther	om	
kirkegang.	De	to	andre	rynker	
en	smule	på	panden.	Heidi	
Sejersbøl	er	i	tvivl	om,	hvor-
vidt	det	er	rigtigt:	”Jeg	vil	ikke	
benægte	det,	du	siger”,	konsta-
terer	hun,	”men	jeg	kan	ikke	
undvære	at	gå	i	kirke.	Det	er	
dér,	jeg	får	fyldt	på.	Det	er	der,	
jeg	går	hen	for	at	modtage	Guds	
tilgivelse,	og	dermed	får	jeg	
mod	til	at	gå	ind	i	en	ny	uge.”	
Michael	Møller	Nielsen	ser	også	
gerne	søndagsgudstjenesten	
som	stedet,	man	går	hen.	”Men	
jeg	kan	også	godt	se,	at	folk	i	
dag	får	deres	fællesskabsbehov	
dækket	i	så	mange	andre	fælles-
skaber,	som	jo	sagtens	kan	være	
på	kristent	grundlag.	Alligevel	
må	vi	sætte	vores	gudstjene-
ste	højt.	Og	jeg	vil	gerne	som	
menighedsrådsmedlem	arbejde	
med	på	at	gøre	den	levende	og	
attraktiv	for	de	mange.”	
Søren	Winther	har	i	øvrigt	
regnet	på,	hvad	der	ville	ske,	
hvis	alle	folkekirkemedlemmer	
gik	i	kirke	hver	søndag.		”Der	er	
4.500.000	medlemmer	af	folke-
kirken.	Kun	nogle	få	melder	sig	
ud,	mens	de	fleste	betaler	deres	
skat	til	kirken,	uanset	de	ikke	
slider	på	kirkebænkene	hver	
søndag.	”Og	godt	det	samme”,	
mener	han,	”for	gik	blot	10	%	
af	medlemmerne	i	kirke	hver	
søndag,	så	skulle	der	bygges	
flere	eller	større	kirker	mange	
steder.”	Men	sådan	er	det	jo	
desværre	ikke.

Kirken må flytte med 
folket
Søren	Winther	mener,	at	det	
kan	blive	nødvendigt	nogle	ste-
der	at	lukke	nogle	kirker.	”Det	

er	helt	naturligt	at	gøre	det.	Når	
mennesker	flytter	andre	steder	
hen,	så	må	kirken	jo	flytte	med.	
Men	det	er	svært	på	grund	af	
kirkegårdene,	som	jo	stadig	lig-
ger	der.”	
Heidi	Sejersbøl	er	helt	bevidst	
om	at	hun	bor	i	det	man	kalder	
udkanten,	men	hun	vil	helst	
ikke	tale	om	at	lukke	kirker.	
Michael	Møller	Nielsen	ser	hel-
lere,	at	man	går	lidt	anderledes	
til	værks.	For	ham	er	tanken	
om	større	pastorater	vejen	frem.	
Den	fører	ikke	til	kirkeluknin-
ger,	men	til	nye	gudstjenestefre-
kvenser:	”Jeg	synes	tanken	om	
større	pastorater	er	tiltalende.	
Så	er	der	ikke	gudstjeneste	i	
alle	kirker	hver	søndag,	men	
på	skift	i	et	storpastorats	kirker.	
Det	må	også	være	attraktivt	for	
præsterne	at	gøre	det	på	den	
måde.	De	kan	så	komme	ind	
i	et	kollegialt	fællesskab	frem	
for	at	sidde	alene	i	et	sogn	el-
ler	et	pastorat.	Det	betyder,	at	
præsterne	hver	især	kan	dyrke	
de	områder,	hvor	de	har	deres	
kompetencer.	Alle	præster	er	
ikke	nødvendigvis	lige	gode	til	
det	hele.”

Bedre ledelse i 
fremtidens kirke
”Det	har	overrasket	mig	meget	
at	se	hvor	mange	bestemmel-
ser,	der	er	for	kirken	og	hvor	
besværligt	hele	det	admini-

strative	system	er”,	forklarer	
Søren	Winther.	”Jeg	synes,	der	
mangler	ledelse	i	folkekirken.	
Principielt	er	menighedsrådet	jo	
arbejdsgiver	for	de	ansatte,	men	
jeg	vil	arbejde	for,	at	vi	kommer	
til	at	kunne	ansætte	en	leder.	
Frivillige	menighedsrådsmed-
lemmer,	som	selv	har	et	job	at	
passe,	kan	ikke	være	ledere	på	
den	arbejdsplads,	som	kirken	
er,	ofte	med	adskillige	ansatte.”	
Heidi	Sejersbøl	har	som	nyvalgt	
medlem	ingen	erfaring	omkring	

dette,	men	Michael	Møller	
Nielsen	er	enig:	”Vi	bør	have	en	
forretningsfører	eller	lignende.	
Folk,	der	er	frivillige	i	et	menig-
hedsråd,	har	ikke	nødvendigvis	
den	erfaring	og	kompetence,	
der	skal	til	for	at	håndtere	
personalesager.	Det	er	endnu	et	
argument	for,	at	vi	søger	sam-
men	i	større	enheder.	Så	kan	
sognene	i	fællesskab	ansætte	en	
forretningsfører	eller	en	leder.”	
Søren	Winther	får	lov	at	slutte	
samtalen	af:	””Jeg	tror	vi	går	i	

retning	af	at	lægge	al	den	slags	
over	til	provstierne.	Og	det	er	
også	i	orden	for	mig.	Så	skal	der	
blot	være	en	repræsentant	fra	
hvert	pastorat	i	provstiudvalget.	
Det	håber	jeg	vil	komme...”
Den	bemærkning	får	lov	at	
hænge	i	luften.	
De	tre	menighedsrådsmedlem-
mer	skal	nu	i	gang	med	at	tage	
vare	på	den	tillidspost,	som	de	
har	påtaget	sig	for	de	kommen-
de	fire	år.	Og	der	er	brug	for	
dem	i	den	danske	folkekirke.	
Folkekirken	lever	netop	som	
folkets	kirke,	fordi	tusindvis	af	
frivillige	som	Søren	Winther,	
Heidi	Sejersbøl	og	Michael	Møl-
ler	Nielsen	år	efter	år	påtager	
sig	mange	timers	arbejde	i	og	
omkring	vore	mange	kirker.			

 
 

I Gug kirkes sognesal mødtes tre menighedsrådsmedlemmer til en snak om, hvad der har motiveret dem til at påtage sig tillidshvervet som 
menighedsrådsmedlem i hver deres sogn. 

Menighedsrådets historie:
•	 De	første	menighedsråd	i	den	danske	folkekirke	blev	op-

rettet i 1856 som følge af et cirkulære fra regeringen. 
oprettelsen skulle ske på frivilligt grundlag. Men der var 
dengang stor skepsis overfor det at sidde i menigheds-
råd. 

•	 I	1903	kom	den	første	lov	om	menighedsråd.	Nu	skulle	
der være menighedsråd i alle sogne, og de nye menig-
hedsråd påbegyndte opgaverne i januar 1904. 

•	 I	dag	består	et	menighedsråd	af	mindst	5	og	højest	15	
valgte medlemmer, samt kirkens præst(er) og en repræ-
sentant for de øvrige medarbejdere ved kirken. 

•	 Der	 er	 232	 menighedsråd	 eller	 pastoratsråd	 i	 Aalborg	
Stift.

FAKTA
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Skolekirketjenesterne	i	Aal-
borg	Stift	har	netop	udsendt	
undervisningsmaterialet	»Den	
virtuelle	kirketour«,	der	gør	det	
muligt	for	alle	med	adgang	til	
en	computer	og	internettet	at	
»besøge«	nogle	af	stiftets	kirker.	
-	Det	er	et	fornemt	materiale,	
der	er	pædagogisk	tilpasset	
nutidens	elever	og	derfor	frem-
træder	levende,	indbydende	og	
interessevækkende.	Skolekir-
ketjenesterne	skal	have	stor	ros	

for	at	have	taget	imod	en	idé	
udefra	og	realiseret	den	med	et	
så	flot	resultat	til	følge.
Ordene	kommer	fra	lærer	
Birgitta	Fiedler,	Jerup	Skole.	
Hun	havde	længe	beklaget,	
at	elever	på	landet	ikke	har	
de	samme	muligheder	for	at	
opleve	den	store	mangfoldighed	
af	kirker	som	elever	i	byerne.	
Både	økonomiske	og	praktiske	
grunde	stillede	sig	i	vejen:	Først	
med	bus,	så	med	tog,	og	så	med	

bus	igen.	Det	tager	en	hel	dag,	
og	det	går	ikke	i	et	lille	fag	som	
kristendomskundskab.	Hun	
spurgte	derfor	Folkekirkens	
Skoletjeneste	i	Frederikshavn,	
om	det	ikke	var	muligt	at	lave	
nogle	film	om	udvalgte	kirker	i	
Stiftet.	Det	var	der.
»Den	virtuelle	kirketour«	er	
blevet	gennemført	som	et	
samarbejde	mellem	skolekirke-
tjenesterne	i	Thisted,	Aalborg,	
Hjørring	og	Frederikshavn	
under	medvirken	af	journalist	
Christian	Toft	Bro,	der	står	bag	
de	fire	film	af	hver	ca.	10	mi-
nutters	varighed,	som	materia-
let	omfatter.	Guide	på	»touren«	
er	daværende	konsulent	Sara	
Bundgaard	fra	Thisted.	Fil-
mene	viser	udvalgte	romanske,	
gotiske	samt	nyere	og	moderne	
kirker	fra	Aalborg	Stift.	Til	de	

enkelte	film	er	knyttet	opgaver	
og	lærervejledning.
-	Med	»Den	virtuelle	kirketour«	
har	vi	ikke	bare	fået	et	materia-
le,	vi	længe	har	savnet.	Materia-
let	giver	os	også	mulighed	for	at	
inddrage	de	nye	digitale	hjæl-
pemidler,	skolen	i	dag	råder	
over,	for	eksempel	smartboard	i	
klasselokalerne	og

bærbare	computere	til	eleverne,	
siger	Birgitte	Fiedler.
Hendes	elever	på	Jerup	Skole	
har	også	taget	godt	imod	det	
nye	materiale.	Stiftsavisen	har	
besøgt	skolen,	hvor	4.,	5.	og	
6.	klasse	samlæses	i	flere	fag,	
herunder	også	i	kristendoms-
kundskab.	Her	møder	vi	Marie,	
Frederik,	Kit	og	Caroline,	der	
gerne	vil	fortælle	om	deres	
erfaringer	med	»kirke-tour-
filmene«.
De	fire	elever	synes,	at	de	har	
lært	meget	på	kort	tid,	og	at	det	
er	spændende	at	få	ny	viden	
uden	at	skulle	læse	bøger	og	
fotokopier.	De	oplever	at	have	
været	indenfor	i	rigtig	mange	
kirker	og	kender	nu	de	forskel-

Tekst: Inger røgild //  Foto: Christian roar Pedersen

På virtuel kirketour 
i Aalborg Stift

lige	kirketyper	og	deres	sær-
præg.
Marie,	Frederik,	Kit	og	Caroline	
synes	bedst	om	den	romanske	
kirke	med	dens	flotte	stenbil-
leder	–	det	er	en	rigtig	kirke.	
Men	den	gotiske	med	de	mange	
kalkmalerier,	der	især	viser	
historier	fra	Bibelen,	er	også	
spændende.	

Strandby	kirke	synes	de	er	sej,	
fordi	den	ligner	en	chip,	mens	
Gug	kirke	nærmest	ligner	en	
fabrik	–	den	er	ikke	en	rigtig 
kirke.	Den	har	heller	ikke	et	
billede	af	den	korsfæstede	
Kristus,	og	det	skal	der	være	i	
en	kirke.
Jerup	kirke,	deres	egen	kirke,	
er	lidt	kedelig,	så	det	er	godt,	at	
de	har	haft	mulighed	for	at	lære	
andre	kirker	at	kende.
Herefter	fortaber	de	fire	elever	
sig	i	en	diskussion	om	døbefon-
ten	i	Gug	kirke.	Den	synes	de	
er	spændende	–	også	selv	om	
den	står	i	en	moderne	kirke!
Interesserede	kan	selv	tage	på	
»Den	virtuelle	kirketour«	på	
www.kirketour.dk.Klassen på Jerup Skole.

Marie, Frederik, Kit og Caroline.

Koncentration om ”Den virtuelle kirketour”.



Kirken	var	lig	med	præster,	
halvtomme	kirker	og	begra-
velser,	da	28-årige	Christian	
French	i	januar	2011	blev	ansat	
til	at	lave	tv	for	Aalborg	Stift.
I	dag	har	han	fået	et	helt	ander-
ledes	billede	af	folkekirken.
”En	af	de	første	opgaver	jeg	blev	
sat	til,	var	at	lave	en	reportage	
fra	natkirken	i	Ræhr.	Det	var	
en	af	de	mest	stemningsfulde	
oplevelser	jeg	har	haft,”	fortæl-
ler	French.
Siden	er	der	kommet	mange	
kirkelige	oplevelser	til	med	vi-
deokameraet	i	hånden.	Især	har	
de	mange	events,	f.eks.	ung-
domsgudstjenester,	overrasket	
journalisten.
Christian	French	er	vant	til	
udfordringer:	Dronning	Mar-
grethe,	Kurt	Strand	og	Esben	
Hanefelt	Kristensen	har	alle	

Tekst Christian roar Pedersen // Foto: Morten Stricker

kameraet	ude	ved	fronten.	Tale-
ban	var	blot	nogle	få	hundrede	
meter	væk.
”Jeg	følte	ikke	jeg	var	i	fare.	
Der	var	primært	fokus	på	det	
faglige.”

Folkekirken i 
Afghanistan 
Men	hvad	med	kirken	i	krigen?
”Feltpræsterne	gør	en	forskel.	
De	er	vigtige	personer	i	den	
danske	lejr,	fordi	de	har	status	
som	civilister.	De	er	et	stykke	
normalitet	i	en	virkelighed	
præget	af	krig.	De	får	tankerne	
væk	fra	den	næste	militære	
mission.”
Henrik	Busk	Rasmussen	fra	
Hvorup	og	Nørre	Uttrup	Kirker	
er	en	af	præsterne	i	Camp	
Bastion.	French	fulgte	ham	på	

Journalist i krig for folkekirken

krydset	hans	vej	som	kirkelig	
journalist.

Journalist i en 
krigszone
Den	seneste	udfordring	var	
dog	af	en	helt	speciel	karakter.	
French	blev	sendt	9	dage	til	
Afghanistan	for	at	dokumentere	
feltpræsternes	arbejde	i	Camp	
Bastion	og	Camp	Price.
”Det	var	noget	af	et	eventyr	og	
vildt	fedt	fagligt.	Og	fem	pro-
cent	drengerøv,”	siger	French	
og	fortsætter:
”Det	var	spøjst	at	være	på	ar-
bejde	i	skudsikker	vest.”
Men	det	var	en	nødvendighed,	
når	han	fulgtes	med	soldaterne	
uden	for	lejren.	En	dansk	soldat	
blev	såret	under	besøget,	og	
kort	efter	stod	French	med	
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hans	arbejde	i	lejren.	Et	arbejde	
der	bl.a.	går	ud	på,	at	undervise	
en	del	af	det	civile	personale	i	
dansk.	Således	har	Henrik	Busk	
Rasmussen	både	nepalesere,	
indere	og	kenyanere	på	skole-
bænken	og	lærer	dem	ord	som	
”svensknøgle”	og	”lommetør-
klæde.”
”Danskundervisningen	er	med	
til	at	udlændingene	får	et	til-
hørsforhold	til	lejren,”	fortæller	
French.

Præst med pistol
Feltpræsterne	bærer	altid	en	
skarpladt	pistol	på	sig.	Og	kon-
trasten	mellem	kirkens	budskab	
og	krigen,	er	da	også	et	af	de	
spørgsmål	Christian	French	
fokuserer	på	i	sine	indslag	fra	
Afghanistan.

Henrik	Busk	Rasmussen	vel-
signer	soldaterne	som	et	led	i	
gudstjenesten.	Men	også	inden	
de	forlader	lejren	med	ordene	
”stol	på	Gud	og	hold	krudtet	
tørt”.
For	Henrik	Busk	Rasmussen	
handler	velsignelsen	om,	at	
Gud	sender	menneskene	ud	til	
et	liv	i	frihed,	men	også	under	
ansvar.

Nye kampe
Hjemme	igen	er	Christian	
French	klar	til	nye	mediekampe	
for	folkekirken.
”Præster	er	herlige	mennesker!”	
Slutter	han.

Se	indslagene	fra	Afghanistan	
på	www.aalborgstift.dk

Videojournalist Christian French blev for to år siden kastet ind i 
mediekrigen på folkekirkens side. Siden er det blevet til mange 
kampe med kameraet i hånden. Senest i en rigtig krigszone hos de danske styrker i Afghanistan





Biskop Henning Toft Bro var i år udpeget af 

kirkeminister Manu Sareen til at stå for Fol-

ketingets åbningsgudstjeneste tirsdag den 

2. oktober. 

Vi fulgte med biskoppen før, under og efter 

gudstjenesten i Christiansborg Slotskirke.

Foto: Christian Roar Pedersen
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Tekst Christian roar Pedersen 

Kirkedage 
9. - 12. maj 2013

Menneske, hvor er du - midt i 
meningsløsheden?
Stortingspræst	Per	Arne	Dahl,	
Norge	spillede	en	central	rolle	
i	tiden	efter	terroraktionerne	
i	regeringskvarteret	i	Oslo	og	
på	Utøya	22.	juli	2011.	Un-
der	overskriften:	”At	rejse	sig	
efter	en	rystelse”	taler	han	om	
at	finde	tilbage	til	livet,	når	vi	
hver	for	sig	og	som	fællesskaber	
rammes	af	meningsløsheden.	

Findes	der	et	håb	midt	i	tom-
heden?

Menneske, hvor er du – når 
Gud er i den anden?
Biskop	i	Israel/Palæstina	og	
præsident	for	Det	Lutherske	
Verdensforbund,	Munib	You-
nan,	taler	under	overskriften	
”Seeing	God	in	the	other”	om	

religion	og	tro	som	en	væsentlig	
og	forandrende	kraft,	når	det	
gælder	fremme	af	retfærdighed,	
fred	og	kærlighed	-	også	i	Mel-
lemøsten.

Menneske – hvordan fremmer 
du freden?
Professor	Glen	H.	Stassen	fra	
Fuller	Theological	Seminary	

i	USA	vil	også	forholde	sig	til	
emnet	fred	og	retfærdighed.	
Kristne	har	gennem	århundre-
der	diskuteret,	om	krig	nogen-
sinde	er	retfærdig,	men	været	
alt	for	fantasiløse	når	det	gælder	
spørgsmålet	om	at	forhindre	
krig	og	fremme	fred.	Kom	og	
hør	hvad	Jesu	bjergprædiken	
kan	lære	os	om	at	vinde	freden.

Menneske – hør min vision i 
dag!
Olav	Fykse	Tveit,	generalse-
kretær	i	Kirkernes	Verdensråd,	
tager	udgangspunkt	i	temaet	for	
Kirkernes	Verdensråds	general-
forsamling	i	2013:	”God	of	life,	
lead	us	to	Justice	and	Peace”.	
Generalforsamlingen,	der	finder	
sted	i	Sydkorea,	bliver	en	global	
udgave	af	kirkedage	med	fokus	
på	de	mest	brændende	spørgs-
mål	for	verdens	kirker	i	dag.

Lav en studiekreds
Nyt gratis studiemateriale gør 
det nemt at lave studiekreds 
over kirkedagenes tema 
”Menneske, hvor er du?”

Kirkerne	rundt	om	i	landet	op-
fordres	til	at	lave	en	studiekreds	
som	optakt	til	Danske	Kirkeda-
ge	9.-12.	maj	2013.	Derfor	har	
kirkedagene	nu	udgivet	et	gratis	
studiemateriale	med	syv	emner,	
der	belyser	temaet	”Menneske,	
hvor	er	du?”
De	syv	emner	er	skrevet	af	
sognepræst	Mette	Behrndtz,	

metodistpræst	Jørgen	Thorup,	
sognepræst	Johs.	Kühle,	sogne-
præst	Inge	Thomsen,	professor	
Kirsten	Nielsen,	salmedigter	
Holger	Lissner	og	sognepræst	
Viggo	Ernst	Thomsen.
Gennem	teksterne	kan	man	
fordybe	sig	i	forholdet	mellem	
Gud	og	mennesket,	og	studie-
materialet	kommer	med	forslag	
til	salmer,	bibeltekster	og	videre	
læsning.
Hent	materialet	på	
kirkedage.dk

Holger Lissner skriver 
salme til Danske 
Kirkedage
Holger Lissner var skeptisk 
over at skulle skrive en salme 
ud fra kirkedagenes tema. 
Men så kom han i tanke om, at 
temaet afspejler Guds bristede 
drøm for verden

”Da	jeg	fik	temaet	’Menneske,	
hvor	er	du?’	var	jeg	ikke	særlig	
begejstret	for	det,”	fortæller	
salmedigteren	Holger	Lissner	
i	et	nyt	studiemateriale	om	
kirkedagene.

Sort Kristendom
Temaet	stammer	fra	syndefalds-
beretningen,	hvor	Gud	spørger	
”Adam	(menneske),	hvor	er	
du?”.	Lissner	var	bange	for	at	
kirkedagene	ville	drukne	i	sort	
kristendom:
”Min	første	tanke	var:	Åh,	nej,	
skal	vi	nu	igen	have	at	vide,	at	
vi	er	nogle	store	syndere?	Man	
kan	da	ikke	holde	kirkedage	
på	det	tema,	uden	det	ender	i	
kristelig	spanking,	hvor	vi	vel-
lystigt	pisker	os	selv	med,	at	vi	
er	nogle	store	syndere.”

Guds bristede drøm
Lissner	fandt	dog	en	nøgle	til	
sin	salme,	da	det	gik	op	for	
ham,	at	temaet	afspejler	Guds	
bristede	drøm:

Programfolder til våbenhuset Programfolder	for	kirke-
dagene	er	klar.	Vi	betaler	
portoen

Alle	sogne	opfordres	til	at	
reklamere	for	kirkedagene	
ved	at	lægge	den	12-sider	
programfolder	ud	i	våben-
huset	og	i	sognegården.
Der	er	også	produceret	pla-
kater	til	Kirkedage	2013.
Bestil	folder	og	plakat	ved	
at	ringe	til	23203099.	Den	
er	selvfølgelig	gratis.

HOVEdFOREdRAG
Fire prominente internationale hovedtalere gæster kirkedagene
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”Gud	må	have	haft	en	drøm	
eller	ide	om	den	verden,	han	
forestillede	sig,	før	han	skabte	
den.	Ligesom	vi	kan	have	en	
diffus	ide,	før	vi	realiserer	den.”
Ifølge	Lissner	vokser	verden	sta-
dig	frem.	Derfor	skulle	salmen	
tage	udgangspunkt	i	skabelsen	
og	Guds	drøm	for	verden.
Som	bekendt	var	der	en	slange	
i	Edens	Have,	og	verden	blev	
ikke	ved	med	at	være	et	para-
dis.	Denne	spænding	lever	vi	

mennesker	stadig	i.	Spændt	ud	
mellem	Guds	drøm	for	os	og	
det	onde	vi	erfarer:

Guds kærlighed og lidelsen
”Her	som	så	ofte	før	ender	vi	i	
spørgsmålet,	vi	aldrig	får	besva-
ret	helt:	Hvordan	kan	lidelsen	i	
verden	rime	med	Guds	kærlig-
hed?	Det	er	troens	store	gåde	og	
anfægtelse,”	forklarer	Lissner	og	
fortsætter:
”Hver	gang	er	det	eneste	

ordentlige	svar	historien	om	
Kristus,	Guds	endegyldige	for-
søg	på	at	realisere	sin	drøm	om	
et	kærligt,	tillidsfuldt	menne-
ske.	I	ham	ser	vi,	hvad	der	var	
Guds	mening	med	mennesket.”
”Vi	må	leve	med	gåderne,	med	
at	Gud	bliver	væk	for	os	og	vi	
for	Gud,	med	smerterne	og	al	
den	lidelse,	som	ikke	er	til	at	
begribe,	selv	om	vi	alle	oplever	
den,”	slutter	Lissner.

Holger Lissner i Hjortdal Kirke efter at han har holdt gudstjeneste for 160 præster.

Kirkedagssalme

1	Din	drøm	var	så	smuk!	
At	skabe	en	klode	
med	farver	og	glød,	
med	mylder	af	livskraft	
og	fravær	af	død,	
en	klode,	hvor	alt	
kunne	uventet	ske,	
og	stor	var	din	glæde	–	
men	du	måtte	se,	
der	manglede	noget,	
den	syntes	lidt	tom.	
Så	kaldte	du:	Menneske,	
hvor	er	du?	Kom!	

2	Hvor	alt	kunne	ske!	
En	sprække	blev	åbnet,	
og	slangen	fik	bid;	
og	livet	blev	voldsomt	
og	smertefuldt	slid.	
Men	du	holdt	os	fast,	
for	vi	er	jo	dit	værk.	
Din	kærlighed,	Gud,	er	
tålmodig	og	stærk,	
og	hver	gang	vi	gemmer	
os	bort	fra	din	dom,	
så	kalder	du:	Menneske,	
hvor	er	du?	Kom!	

3	Vi	er	jo	dit	værk!	
Skønt	spejlet	er	sløret	
og	billedet	mat,	
kan	intet	fortone	
det	præg,	du	har	sat.	
Og	du	fandt	på	råd,	
for	din	længsel	var	stor.	
Du	kaldte	profeter,	
med	syner	og	ord	
og	satte	mod	volden	
med	loven	en	bom	
og	kaldte:	Mit	menneske,	
hvor	er	du?	Kom!	

4	Din	længsel	var	stor!	
Da	det	ikke	rakte,	
så	gav	du	din	søn,	
og	drømmen	blev	synlig	
og	hørbar	og	skøn.	
De	fattige	så,	
at	du	nu	var	hos	dem,	
at	selv	den	fortabte	
har	altid	et	hjem,	
hvor	du	venter	på	os	
og	kærligt	ta’r	om	
og	siger:	Mit	menneske,	
godt,	at	du	kom!	

5	Du	er	nu	hos	os!	
Du	ånder	på	hjertet,	
så	det	bliver	blødt,	
du	vækker	til	live	
det	håb,	der	var	dødt.	
Når	du	er	med	os,	
hvem	kan	da	stå	imod,	
og	hvem	kan	benægte,	
at	drømmen	er	god?	
Og	verden	får	liv,	når	
du	sender	os	ud	
med	kaldet:	Se	Mennesket!	
Her	er	Han!	Gud!	

6	Hvem	kan	stå	imod?!	
Han	sprængte	de	lænker,	
som	døden	os	gav.	
Så	nu	tør	vi	håbe,	
han	åbner	vor	grav.	
og	lader	os	se,	
hvad	i	gåder	var	gemt,	
den	herlighed,	du	har	
til	dine	bestemt.	
Men	indtil	det	sker,	
skal	vor	tak	synges	ud	
til	dig,	du	Guds	Menneske,	
dig,	gode	Gud!	

Holger Lissner 2012

Boganmedelse: Lena Kjems (RPF2012)

»Uden kjole og
krave«

Tekst: Henriette Pedersen

I	en	tid	hvor	der	er	gået	lidt	for	
meget	navlepilleri	og	dame-
bladsjournalistik	i	begrebet	ånd	
er	det	befriende	at	få	en	bog	
mellem	hænderne,	der	i	ord	og	
konkrete	forslag	fastholder,	at	
Ånden	altid	er	udenfor	os	selv	
og	lever	i	det	folkelige	fælles-
skab.	Eller	som	Kjems	selv	
under	Martin	Bubers	skygge	
skriver:	”At	livet	er	et	mellem-
værende	og	at	det	er	i	mødet	
med	de	andre,	at	jeg	selv	bliver	
til	som	menneske	–	og	som	
præst”.
Kjems	har	skrevet	en	gennem-
arbejdet	brugsbog	om	de	op-
gaver,	som	præsten	kan	påtage	
sig,	når	SKAL-opgaverne,	dvs.	
søndagens	gudstjeneste,	vielser	
og	begravelser,		konfirmander,	
plejehjem	og	husbesøg	er	løst.	
Vi	inviteres	med	ud	i	det	folke-
lige	med	forslag	til	Grundlovs-	
og	Sankt	Hanstaler.	Generøst	
deler	hun	ud	af	historier	fortalt	
ved	bl.a.	spejdernes	nytårspa-
rade,	skolens	juleafslutning,	
personalets	julefrokost	og	kon-
firmandforældremødet.
Der	er	grydeklare	forslag	til	lit-
teratur-,	film-	og	studiekredse,	
hvor	der	bl.a.	tages	livtag	med	
døden,	2.	Verdenskrig,	kultur-
møde,	forsoning	og	tilgivelse.	
Der	er	gode	råd	om,	hvordan	

der	annonceres	og	organiseres.	
Der	er	køreplaner	til	oplæg	og	
spørgsmål.	
Alle	eksemplerne	er	afprøvet	og	
ledsaget	af	en	jordbunden	teo-
logisk	refleksion	over,	hvorfor	
vi	bør	træde	ind	i	det	folkelige	
fællesskab	uden	kjole	og	krave.	
Kjems	fastholder,	at	det	er	
afgørende,	”at	vi	som	præster	til	
stadighed	reflekterer	over,	hvad	
vi	stiller	op	til,	hvad	vi	stiller	op	
med	og	hvad	vi	stiller	op	for.”	
Samtidig	med,	at	hun	med	ud-
gangspunkt	i	sit	eget	præsteliv	
åbent	tør	dele	det,	der	også	kan	
gå	galt,	hvis/når	tiden	omkring	
én	bliver	presset,	fordi	arbejds-	
og	præsteliv	ikke	altid	falder	i	
samme	hak.
Bogen	henvender	sig	til	alle	
præster.	Både	de	gamle	i	gårde	
som	trænger	til	ny	inspiration	
og	til	nye	kollegaer,	der	fulde	
af	gå-på-mod	endnu	ikke	har	
de	lavpraktiske	erfaringer	i	at	
vinkle	den	folkelige	deltagelse.	
Ja,	faktisk	burde	”Uden	kjole	
og	krave”	være	en	obligatorisk	
gave	til	Stiftets	kommende	
ordinanter.

En stor del af præstens fremtoning i sognet, foregår med embedsdragten på. Men mange og væsentlige opgaver varetages uden kjole og krave. Bogen rum-mer et reflekteret, kommenteret og konkret bud på, hvordan nogle af de sammenhænge præsten møder sognet i, udenfor kirkerummet, kan udfolde sig. Den røde tråd er en stor kærlighed til de folkelige fællesskaber, og en sans for at være kirke dér, hvor folk går og står. Det være sig forsamlingshuset, i sognegården, på skolen eller på sportspladsen. Det er gennemprøvede arrangementer, herlige erfaringer, faldgruber og overskud, der deles. Med det gen-nemgående blik, at præst er en relationsbetegnelse, gøres der overvejelser over hvordan folk og kirke får glæde af hinanden. Tillige er det en helt grydeklar brugsbog med taler og fortællinger, studiekredse, filmklub og et konfirmandarrangement. Alt sammen spundet ind i en opbyggelig – men ikke naiv – glæde over at besidde verdens bedste job.

Lena Kjems, født 1964Sognepræst i Vejlby, Ph.D.

kjole og krave
Uden

Udover den enkelte præsts personlighed og typen af sogn, er der naturligvis også forskel på præsters teologiske ståsted. Hertil er der at sige, at denne bog handler om kristendom, ikke teologi. Ikke at de to ting udelukker hinanden, tværtimod, men i mødet med mennesker i hverdag og fest er idealet for nærværende ’at tale jævnt om det høje’ for nu at sige det på grundtvigsk. Den kommunikative og formidlingsmæssige udfordring er folkeligt set den samme, hvad enten ens dogmatik bygger på den objektive eller subjektive forsoningslære. Der vil givetvis være dem, der mener, at der er for lidt tale om Gud i denne bog af en præst til præster. Men jeg tilhører den – uddøende? – race af grundtvigske præster, der me-ner, at kristen forkyndelse nok så meget består i at tale om men-neskelivet, opklaret og forklaret gennem evangeliets tale. Hver ting til sin tid. 

Lena Kjems
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    Antal	 Gyldige	 Blanke	 Ugyldige	 Antal	 Blanke	 Ugyldige	 Afgivne	 Antal	 StemmeVALG	 	 	 	 stemme-	 brev	 brev	 brev	 gyldige	 stemmer	 stemmer	 stemmer	 lister	 procent
	 	 	 	 berettige	 stemmer	 stemme	 stemmer	 stemmer	 på	 på	 ialt
	 	 	 	 	 	 	 	 på	valg-	 valg-	 valg-
	 	 	 	 	 	 	 	 dagen	 dagen	 dagen
 
Provsti Udvalgsnavn Sognenavn           

Brønderslev	Provsti	 Brønderslev	Sogns	Menighedsråd	 Brønderslev	Sogn	 3	lister	 8645	 20	 0	 0	 1262	 4	 4	 1290	 3	 14,921
             
Brønderslev	Provsti	 Dronninglund	Sogns	Menighedsråd	 Dronninglund	Sogn	 2	lister	 3415	 6	 0	 0	 785	 2	 22	 815	 2	 23,865
             
Frederikshavn	Provsti	 Elling	Sogns	Menighedsråd	 Elling	Sogn	 3	lister	 2739	 1	 0	 0	 698	 2	 7	 708	 3	 25,848
             
Hjørring	Nordre	Provsti	 Sindal	Sogns	Menighedsråd	 Sindal	Sogn	 2	lister	 2500	 4	 0	 0	 440	 2	 5	 451	 2	 18,040
             
Hjørring	Søndre	Provsti	 Sankt	Catharinæ	Sogns	Menighedsråd	 Sankt	Catharinæ	Sogn	 3	lister	 9316	 14	 0	 0	 774	 5	 0	 793	 3	 8,512
             
Hjørring	Søndre	Provsti	 Tårs	Sogns	Menighedsråd	 Tårs	Sogn		 2	lister	 2517	 9	 0	 0	 588	 2	 7	 606	 2	 24,076
             
Hjørring	Søndre	Provsti	 Skallerup-Vennebjerg	Sognes
		 Menighedsråd	 Vennebjerg	Sogn	 2	lister	 347	 0	 0	 0	 126	 0	 0	 126	 2	 36,311
             
Jammerbugt	Provsti	 Saltum-Alstrup	Sognes	Menighedsråd	 Saltum	Sogn	 2	lister	 971	 5	 0	 0	 316	 0	 1	 322	 2	 33,161
             
Thisted	Provsti	 Thisted	Sogns	Menighedsråd	 Thisted	Sogn	 3	lister	 7865	 28	 0	 0	 1008	 9	 7	 1052	 3	 13,375
             
Aalborg	Budolfi	Provsti	 Vor	Frue	Sogns	Menighedsråd	 Vor	Frue	Sogn		 2	lister	 4394	 2	 1	 1	 171	 5	 2	 182	 2	 4,142

Valget er slut - de fleste steder

303 sogne i Aalborg stift får nye 
menighedsråd
Der	var	afstemningsvalg	de	10	steder,	hvor	der	var	indleveret	
mere	end	én	liste.	Valgets	resultat	ses	herunder.	Der	skal	gen-
nemføres	nyvalg	i	syv	sogne,	hvor	der	ikke	var	indleveret	en	
liste.	I	11	sogne	skal	der	være	suppleringsvalg,	fordi	der	ikke	
blev	valgt	tilstrækkeligt	mange	medlemmer.	
Nyvalg	og	suppleringsvalg	skal	ske	i	de	kommende	måneder	
efter	regler,	som	de	pågældende	sogne	snart	får	meddelelse	om	
fra	biskoppen.	Indtil	da	fortsætter	de	gamle	menighedsråd	som	
”forretnings-udvalg”,	der	hvor	der	skal	holdes	nyvalg.	I	sogne,	
hvor	der	skal	være	suppleringsvalg,	varetager	de	nyvalgte	for-
retningerne	indtil	supperingsvalg	har	fundet	sted,	hvorefter	der	
foretages	konstituering	på	ny.			
Et	nyt	forsøg	med	valg	efter	den	såkaldte	”generalforsamlings-
model”	blev	brugt	i	17	sogne.	Et	sted	blev	der	efter	den	såkaldte	
generalforsamling	indleveret	en	ekstra	liste,	som	udløste	afstem-
ningsvalg.	

NYVALG
Provsti Udvalgsnavn Sognenavn     

Hjørring	Nordre	Provsti	 Læsø	Menighedsråd	 Hals	Sogn	 Nyvalg

Morsø	Provsti	 Lødderup-Elsø	Sognes
	 Menighedsråd	 Elsø	Sogn	 Nyvalg

Sydthy	Provsti	 Skyum	Sogns	Menighedsråd	 Skyum	Sogn	 Nyvalg

Thisted	Provsti	 Lild	Sogns	Menighedsråd	 Lild	Sogn	 Nyvalg

Thisted	Provsti	 Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-
	 Kallerup	Sognes	Menighedsråd	 Thorsted	Sogn	 Nyvalg

Thisted	Provsti	 Ræhr	Sogns	Menighedsråd	 Ræhr	Sogn	 Nyvalg

Aalborg	Østre	Provsti	 Gudum	Sogns	Menighedsråd	 Gudum	Sogn	 Nyvalg

SUPPLERINGSVALG
Provsti Udvalgsnavn Sognenavn Antal	 Antal	 Manglende
     medlemmer	 kandidater	 antal
	 	 	 	 	 	 	 kandidater

Aalborg	vestre	Provsti	 Svenstrup	Menighedsråd	 Svenstrup	Sogn	 9	 6	 3

Aalborg	vestre	Provsti	 Lundby	Menighedsråd	 Lundby	Sogn	 5	 3	 2

Aalborg	nordre	Provsti	 Øster	Hassing-Gåser
	 Menighedsråd	 Øster	Hassing	Sogn	 6	 4	 2

Aalborg	nordre	Provsti	 Horsens-Hammer	Menighedsråd	 Horsens	Sogn	 4	 2	 2

Aalborg	Budolfi	Provsti	 Sankt	Markus	Menighedsråd	 Sankt	Markus	Sogn	 11	 9	 2

Thisted	Provsti	 Vester	Vandet	Menighedsråd	 Vester	Vandet	Sogn	 5	 2	 3

Thisted	Provsti	 Hundborg-Jannerup	Menighedsråd	 Jannerup	Sogn	 3	 2	 1

Jammerbugt	Provsti	 Klim-V.	Torup-Vust	Menighedsråd	 Klim	Sogn	 4	 3	 1

Hadsund	Provsti	 Vive-Hadsund	Menighedsråd	 Vive	Sogn	 5	 3	 2

Frederikshavn	Provsti	 Flade	Menighedsråd	(Frederikshavn)	 Flade	Sogn	 6	 5	 1

Rebild	Provsti	 Durup	Menighedsråd	 Durup	Sogn	 6	 5	 1



Tekst: Erik bang, sognepræst Vive-Hadsund pastorat // Foto: niels Clemmensen
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Hvis	vi	mennesker	kunne	se	
Guds	engle,	tror	jeg,	de	ville	
ligne	snevejr	i	solskin.		Hvert	
eneste	fnug	er	som	en	engel,	
udsendt	af	Gud.		Englene	er	så	
mange,	at	de	kan	oplyse	selv	
det	bundløse	sorte	tomrum,	der	
er	mellem	stjernerne.		
Og	englene	har	nok	at	gøre,	for	
de	er	Guds	tjenere,	som	sendes	
ud	til	hjælp	for	os	mennesker.	
For	Gud	er	én,	der	gerne	vil	
hjælpe	mennesker.			Eller	engle	
bringer	bud	om	de	helt	store	
begivenheder	i	verdenshisto-
rien.	Som	da	englen	sagde	til	
hyrderne	på	marker:		“Frygt	
ikke,	der	er	født	jer	en	frelser	i	
Davids	by”.		
Ved	sådanne	ganske	særlige	
lejligheder	kan	mennesker	godt	
se	engle.	Og	det	var	netop,	
hvad	hyrderne	gjorde.		De	så	en	

himmelsk	hærskare	af	engle,	li-
gesom	uendeligt	mange	lysende	
snefnug	på	nattehimlen.	Og	de	
kunne	ved	dén	særlige	lejlighed	
også	høre	englenes	sang.	Den	
sang	verden	aldrig	glemmer:	
“Ære	være	Gud	i	det	højeste	og	
på	jorden.	Fred	til	mennesker	
med	Guds	velbehag’’.
Engle	hører	på	en	særlig	måde	
denne	tid	til	med	al	dens	glæde:	
“Glade	jul,	dejlige	jul.		Engle	
daler	ned	i	skjul.		Hid	de	flyve	
med	Paradis-grønt,	hvor	de	se	
hvad	for	Gud	er	kønt,	lønlig	
iblandt	os	de	går.	Lønlig	iblandt	
os	de	går”.		Ja,	for	vi	ser	dem	
ikke.	Vi	opdager	dem	måske	
slet	ikke.		Kun	en	sjælden	gang	
kan	vi	måske	ane,	at	vi	har	
haft	englebesøg:	Når	glæden	
pludselig	kan	bryde	igennem	
alt	det,	der	formørkede	vore	

tanker.		Eller	når	vi	i	et	split-
sekund	netop	blev	reddet	fra	en	
ulykke.	Så	aner	vi,	at	der	nok	
var	engle	på	færde.		Og	måske	
huskede	vi	endda	at	sige	Gud	
tak,	fordi	Han	sendte	en	engel	
til	at	beskytte	os	eller	gøre	os	i	
godt	humør	igen.	
Men	netop	julenat	brød	de	
ellers	usynlige	engle	igennem	
nattemørket	over	Betlehem,	og	
hele	det	uendelige	himmelrum	
genlød	af	deres	glædessang.		
For	nu	var	frelseren	blevet	født	
ind	i	menneskers	slægt.		Him-
len	havde	bøjet	sig	til	jorden,	
og	Guds	Søn	var	kommet	til	
verden.		Englene	vidste,	at	fra	
da	af	var	alting	forandret.		For	
med	dét	barns	fødsel	er	selve	
Guds	kærlighed	kommet	til	os	
mennesker.	Vi	er	blevet	i	slægt	
med	Gud,	arvinger	til	Him-

Den nu afdøde ekspert i romansk 
granitkunst, professor Axel Bolvig, 
sagde en gang: ”Det, der gør den 
romanske kunst så spændende, er, 
at den er så gådefuld. Der er ingen 
færdige svar.”
I soklen på nordsiden af Boddum 
kirke sidder en sten med et regel-
mæssigt diagonalt mønster. Man 
ser den kun, hvis man ved, den er 
der, eller hvis man kommer der en 

sommeraften, hvor solens sidste 
stråler falder langs med muren og 
fremhæver alle ujævnheder. 
Stenen er beskrevet i Nationalmu-
seets store værk, Danmarks Kirker. 
Det pågældende bind, der omhandler 
det daværende Thisted Amt, udkom 
i 1942. Om denne sten står der:
”En sokkelkvader på skibets nord-
side, 280 cm fra østhjørnet, har 
et ejendommeligt diagonalt stillet 

tavlemønster, bestående af o. 3 cm 
brede, ruhuggede, svagt fordybede 
striber, som omrammer kvadrater 
på o. 8 x 8 cm, og i hvis skæringer 
der er mindre, glatte kvadrater.”
Det er en typisk beskrivelse fra Dan-
marks Kirker: omstændelig, tung at 
læse, men meget præcis. 
Danmarks Kirker holder sig altid til 
beskrivelser og afstår fra – i hvert 
fald vidtløftige – fortolkninger. 
Derfor må mange spørgsmål forblive 
ubesvarede: Er det ren dekoration? 
Er der tale om en stenhuggerme-
sters begejstring for geometriske 
mønstre? Og hvis det ikke kun er 
dekoration, men havde en betydning, 

hvad gik den så ud på? Stenen har 
samme skråkant som kirkens andre 
sokkelkvadre, så man må gå ud fra, 
at den er lavet til kirken og stadig 
sidder på sin oprindelige plads. Men 
hvorfor har de andre sokkelkvadre 
så intet mønster? Er det en ud-
smykning, der er tænkt større, men 
opgivet undervejs?
Der er med andre ord flere spørgs-
mål end svar. Vi har en bygningsde-
talje, et kunstnerisk udtryk, som kan 
ses, registreres og opmåles, men 
når det kommer til en forståelse af 
betydningen, ender det med åbne 
spørgsmål og gåder. 
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Tekst og foto: Sognepræst niels Clemmensen, børglum

Englesang
Ord Til  EfTErTankE.. . meriget,	og	gennem	barnet	fra	

Betlehem	strømmer	Guds	glæde	
og	fred	ud	i	verden.		
Vi	ser	ganske	tydeligt	Guds	
ansigt	i	barnet	i	krybben.		Han	
lagde	bogstavelig	talt	sig	selv	i	
menneskers	hænder	på	godt	og	
ondt.	Han	viste	os	dermed	sit	
sande	ansigt!			
Enhver,	der	har	set	det	sårbare	
og	ubeskyttede	i	et	nyfødt	barn,	
har	set	et	billede	af	Gud.		Og	
når	vi	mennesker	i	dén	situa-
tion	kan	blive	fyldt	af	taknem-
melighed	og	glæde,	er	det	
sikkert	fordi	en	engel	har	rørt	
vore	hjerter.
Sådan	var	barnet	i	krybben:	
sårbart	og	ubeskyttet,	men	også	
både	leende	og	levende.		Rede	
til	at	modtage	alt	det,	vi	giver	
ham	-	af	både	godt	og	ondt.	
Men	også	rede	til	at	give	os	
glæde,	liv	og	fremtid.	Noget	
stærkere	tegn	på	Guds	uen-
delige	kærlighed	til	os	men-
nesker	findes	ikke.		Det	skete	
i	de	dage	-	og	det	gælder	den	
dag	i	dag.	Derfor	sang	englene,	
så	himmelrummet	fyldtes.	Og	
vi	mennesker	må	gerne	nynne	
med	på	englesangen,	så	den	
kan	stemme	vort	sind	til	glæde	
og	taknemmelighed.	

Fra altertavlen Skt. Olai Kirke i 
Hjørring

Boddum Kirke
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Sendetider på Kanal Nord:

Tirsdag  13.30 Præstens Værksted
onsdag  22.00 Vorherrebevares
Torsdag  13.30 Præstens Værksted
Fredag  13.30 Vorherrebevares
lørdag  22.00 Præstens Værksted
Søndag  15.30 Vorherrebevares

Desuden	kan	du	se	Folkekirke	TV	på	Youtube:	http://www.youtube.

com/user/folkekirketv

Eller	du	kan	finde	Folkekirke	TV	på	facebook:	http://www.facebook.

com/group.php?gid=140963849253030

Folkekirkeligt TV - Kanal Midtvest
Tirsdag 15.00-15.30 Præstens Værksted / Kort nyt 
onsdag 16.30-17.00 Magasinprogram 1
Torsdag  15.00-15.30 Magasinprogram 2
 21.00-21.30 Præstens Værksted / Kort nyt (g)
lørdag 15.00-15.30 Præstens Værksted / Kort nyt (g)
Søndag 15.00-15.30 Magasinprogram 2 (g)
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FOLKEKIRKELIGT 
TV  
 
Kanal Midtvest  

 Mandag 21.15-21.30 Præstens værksted  
Tirsdag 15.00-15.30 Magasinprogram 1  Onsdag 16.30-16.45 Præstens værksted (G) 
Torsdag  15.00-15.30 Magasinprogram 2  21.15-21.30 Præstens værksted (G) 
Fredag        13.15-13.30 Præstens værksted (G) 
Lørdag 15.00-15.30 Magasinprogram 1 (G) 
Søndag 15.00-15.30 Magasinprogram 2 (G) 
 
 
 

Der	står	en	i	Det	hvide	Hus	i	
Washington.	Der	står	en	i	den	
tyske	rigsdag	i	Berlin.	Og	nu	
står	der	også	en	i	bispegården	i	
Aalborg.	
En	miniaturestatue	af	reforma-
toren	Martin	Luther.
Stiftsrådet	har	indkøbt	en	blå	
lutherstatue	der	skal	tage	imod	
stiftets	gæster	frem	til	2017.
I	2017	er	det	nemlig	500	siden	
Martin	Luther	slog	sine	berømte	
95	teser	op	på	kirkedøren	i	den	
tyske	by	Wittenberg	og	startede	

Tekst og foto: Christian roar Pedersen

Nyt fra Stiftsrådet

Blå Luther fejrer 
reformationen i Aalborg

reformationen.	Statuen	hedder	
en	Lutherbotschafter	og	stam-
mer	fra	Wittenberg,	hvor	kunst-
neren	Ottmar	Hörl	stillede	800	
plastikstatuer	i	forskellige	farver	
op	på	byens	torv.	Disse	er	siden	
spredt	til	resten	af	verden.

Udvalg med tre 
folketingspolitikere
Den	blå	lutherambassadør	er	et	
tydeligt	eksempel	på,	at	arbej-
det	med	reformationsjubilæet	

er	i	gang	i	Aalborg	Stift.	Der	
er	nedsat	et	udvalg,	som	skal	
forberede	en	række	kirkelige	og	
folkelige	initiativer.
Folketingspolitikerne	Per-
nille	Vigsø	Bagge	(SF),	Karsten	
Lauritzen	(V)	og	Flemming	
Møller	Mortensen	(S)	er	med	
i	udvalget,	der	også	tæller:	
Biskop	Henning	Toft	Bro,	stift-
samtmand	Leif	Sondrup,	provst	
Ole	Dybro,	provst	Jens-Anders	
Djernes,	sognepræst	Thomas	
Reinholdt,	sognepræst	Peder	
Hald	Jensen,	domorganist	
Erling	A.	Thomsen,	kantor	Mar-
grethe	T.	Østergaard	og	organist	
Søren	Rasmussen.
Stiftsrådet	har	foreløbig	afsat	
kr.	100.000,-	til	fejringen	af	
reformationsjubilæet.

Man tager en blå lutherstatue, to 
folketingspolitikere og en biskop, og så har 
man et reformationsjubilæum

Provst Jens F. Munksgaard fortæller i 
Stiftsrådet om miniaturestatuen af 
reformatoren Martin Luther.


