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Tag avisen gratis

Kalkmalerierne i Sulsted Kirke fortæller juleevangelium. 

Se side 11 om helt andre kalkmalerier

Et barn er født i Betlehem,

thi glæde sig Jerusalem!

Halleluja, halleluja!
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Tekst: Karin Kristensen // Foto: Niels Clemmensen

Ofte laver jeg sammen med 
konfirmanderne en kasse fyldt 
med spørgsmål, som de skri-
ver – og som vi trækker ud og 
prøver at finde svar på i løbet af 
tiden, de går til konfirmations-
forberedelse.

Der er altid et væld af gode 
spørgsmål – ofte også umulige 
spørgsmål, som det slet ikke 
er til at finde svar på - - men 
altid gode at tale om. Et sikkert 
spørgsmål hvert år lyder: Hvad 
sker der, når vi dør?

Alt det praktiske med hvad 
der rent faktisk sker – med 
bedemand og udsyngning og 
begravelse i kirken o.s.v. kan vi 
nemt finde ud af at tale om – 
men når det kommer til, hvad 
det evige er og om der er et liv 
efter døden – ja så er vi henvist 
til at famle os frem.

Kan det passe – er der et liv 
efter døden? 

Sidder alle som små engle hos 
Gud? 

Ligner de sig selv som gamle 
eller som unge? Eller bliver de 
døde til stjerner?

Så har vi heldigvis mange 
fortællinger og billeder, der kan 
hjælpe os.

Fornylig læste jeg en lille bog, 
der egentlig er skrevet for børn 
om døden. Den hedder Larver 
og guldsmede og er skrevet af 
Doris Stickney. Men den taler 
bestemt også til voksne, så jeg 
vil gerne genfortælle den her. 
Konfirmanderne vil få den for-
talt, næste gang de spørger til, 
hvad der sker, når vi dør – og 
om der er et liv efter døden.

Det kan måske være nyttigt at 
vide, at guldsmede formerer sig 
ved æglægning – på vand. Æg-
gene synker til bunds og bliver 
til larver, der lever i to år eller 
mere på bunden af et vandhul.  
Pludselig en dag kravler larven 
op ad en plantestængel, gør sig 
fri af larvehylsteret, sidder og 
tørrer lidt og flyver derfra som 
en guldsmed. 

Vi kan ikke forestille os 
evigheden. Er den som Johan-
nes skriver: ”smuk som en 
brud, der er smykket for sin 
brudgom”?  Eller er det som 
Grundtvig skriver: ”så frydelig 
der til evig tid med venner i lys 
vi tale”?

NYT OM PRÆSTER I AALBORG STIFT

Fratrådt

30 09 2014: Hans Jacob Hansen, Budolfi

30 09 2014: Peder Skamris Pedersen, Nørresundby

30 09 2014: Jens Kristian Kristiansen, Nørre Tranders

31 10 2014: Ole Holm, Vrå-Em

31 10 2014: Flemming Burgdorf, 

 Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør

31 10 2014: Lise Overgaard Therkildsen, Mou

Nyansatte

01 09 2014: Steen Sunesen, Lødderup-Elsø-Ljørslev-Ørding

15 10 2014: Susanne Britt Freddin Skovhus, Skagen

01 10 2014: Jens Kristian Kristiansen, Budolfi

01 11 2014: Lise Overgaard Therkildsen, Nørresundby

01 11 2014: Søren Dalsgaard, Hans Egede

01 11 2014: Kathrine Staghøj Liisberg, Nørre Tranders

01 11 2014: Helle Park Thorsen, Vejgård

Larver og guldsmede

Guldsmedelarven kunne hel-
ler ikke med sin vildeste fantasi 
forestille sig, hvad der ventede 
af sol og luft og herlighed.

Ord Til  EfTErTankE.. .

Sognepræst Karin Kristensen, Nørresundby Kirke

I et stille vandhul - nede under vandet - levede en flok larver. 
De levede lykkeligt dernede langt væk fra solen. Men engang 
imellem forsvandt en af larverne pludselig op ad stilken på en 
åkande. De andre undrede sig over, hvor den blev af. Hvorfor 
kom den ikke tilbage? Var den ikke glad for at være dernede, 
eller hvad skete der? Larverne blev enige om, at næste gang en 
af dem klatrede op ad åkandestilken, skulle vedkommende larve 
komme tilbage og fortælle de andre, hvad der skete, og hvor han 
eller hun gik hen.

En forårsdag opdagede den ene larve, at den pludselig var på 
vej op ad stilken. Og før han egentligt forstod, hvad der skete, 
var han brudt igennem vandets overflade og lå nu på det brede, 
grønne åkandeblad. Da han kom til sig selv, så han undrende 
på sin krop. Hans gamle krop havde forandret sig: Han havde 
lige pludselig fire sølvvinger og en lang hale. Han bevægede 
sine vinger og opdagede, at han var blevet til en guldsmed! Han 
fløj gennem luften og følte sig glad og munter i de nye omgi-
velser. Indimellem landede han på et blad, og når han så ned 
mod bunden af vandhullet, kom han i tanke om aftalen med de 
andre larver.

Uden at tænke sig om styrtede guldsmeden sig ned mod 
vandet. Pludselig ramte han overfladen og blev skubbet tilbage. 
Det gik da op for ham, at uanset hvor meget han end gerne 
ville fortælle de andre om, hvad der var sket, kunne han aldrig 
komme ned og fortælle de andre larver om sin forvandling. Det 
var helt umuligt. Og guldsmeden fløj lykkeligt af sted i sin nye 
verden af sol og luft.
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”Børn og unge er kirkens 
fremtid”, siger Anna Døssing 
Gunnertoft og griner lidt af or-
dene, der næsten kan lyde som 
politikersnak.

Men der ligger alligevel både 
sandhed og alvor bag, tilføjer 
den 34-årige præst og cand.
pæd. 

Den 1. oktober tiltræder hun 
som ny religionspædagogisk 
konsulent i Aalborg Stift.

”Under konfirmandforbere-
delsen har vi en naturlig kon-
takt med de unge og har lov til 
at præge dem. Selvom det kan 
være svært at formidle kristen-
dom til den aldersgruppe, ser 
jeg det som en stor gave for fol-
kekirken, at vi kan møde dem 
og give dem et positivt forhold 
til kirken, som de kan trække 
på resten af livet,” siger hun.

Derfor er det vigtigt, hvordan 
folkekirken forvalter den gave, 
mener Anna Døssing. Og netop 
det har hun stor erfaring med.

Anna Døssing er uddannet 
cand.theol. fra Aarhus Univer-
sitet, blev ordineret præst som 
24-årig og har de seneste ti år 
arbejdet med kristendomsfor-
midling i Folkekirkens Skole-
tjeneste i Randers, hvor hun 
har udarbejdet undervisnings-
materialer, projekter og events 
for kommunens folkeskoler. 
Nu glæder hun sig til at sparre 
med præsterne i Aalborg Stift 
om, hvordan børn og unge kan 
mødes.

En ressource for andre 
præster
Som religionspædagogisk 
konsulent skal Anna Døssing 
være en ressource, som stiftets 
præster kan trække på i deres 
arbejde med børn og unge. 

Hun forestiller sig for eksem-
pel at føre stiftets nye, yngre 
præster sammen, så de kan 
sparre om planlægningen af 
konfirmandforløb. Hun håber 
også at kunne indsamle og 
videreformidle erfaringer fra 
præster, der brænder sær-
ligt for arbejdet med børn og 
unge, til resten af stiftet. Og 
hun ser frem til at planlægge 
konfirmandforløb med præster 
rundt om i sognene og dermed 
forkynde kristendommen til de 
unge. For det var det, der fik 
Anna Døssing til allerede som 
15-årig at beslutte sig for at 
læse teologi. 

Anna Døssing voksede op i 
et præstehjem i Aalborg med 
faderen, Bent Døssing Hansen, 
der var en karismatisk sogne-
præst, og en kærlig forkynder 
med markante holdninger i 
offentligheden. Sammen med 
Annas mor arrangerede han 
landsomspændende events med 
kristent indhold, og Anna Døs-
sing voksede op i et hjem med 
en kristendom, der byggede på 
glæde, fællesskab og humor.

I sine tidlige teenageår var 
hun dog i tvivl om Gud elskede 
hende for den, hun var, og 
ikke kun på grund af hendes 
forældre. 

Det blev hun overbevist om 
som 15-årig, og det tændte en 
brand i hende, fortæller hun.

”Det gav mig et nyt funda-
ment i tilværelsen, og det vil jeg 
gerne formidle videre til andre 
unge. Tilværelsen i den alder 
er kompliceret. En ting er at få 
at vide, man er elsket – noget 
andet er at forstå det. Det har 
jeg selv kæmpet med, og det er 
en gave at få vished om,” siger 
hun.

Både tradition og 
fornyelse
Spørgsmålet er, hvordan man 
giver børn og unge den vished. 
Det arbejde hentede Anna Døs-
sing yderligere inspiration til, 
da hun fra 2008 til 2010 tog 
en kandidatgrad i pædagogisk 
filosofi ved Danmarks Pædago-
giske Universitet.

Først og fremmest er rela-
tionen til de unge afgørende, 
mener Anna Døssing. Dernæst 

skal man finde balancen mel-
lem at introducere dem for den 
traditionelle kristendom og at 
møde dem med et moderne 
sprog, blandt andet gennem 
film og musik.

”Det vigtigste er, at budska-
bet er centralt. De kan få gode 
oplevelser ved at møde den 
traditionelle kristendom, og 
de kan finde mening i kunst 
og kultur med referencer til 
kristendom. Det handler meget 

Tekst Lea Holtze // Foto:  Kasper Tybjerg

Børn og unge skal forstå, at Gud elsker dem ubetinget, fortæller cand.theol. og 
cand.pæd. Anna Døssing Gunnertoft, der er ny religionspædagogisk konsulent i 
Aalborg Stift

Ny religionspædagogisk 
konsulent vil forkynde kærlighed

om, hvordan man møder dem 
gennem en spændende og sjov 
konfirmandforberedelse,” siger 
hun.

Privat bor Anna Døssing med 
sin mand Jakob Gunnertoft, der 
er rytmisk pianist og deres tre 
børn.

I fritiden elsker hun at løbe 
med sine veninder et par gange 
om ugen. 

Anna Døssing Gunnertoft
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Bjerget Efterskole i Frøstrup lig-
ger klos op ad den naturskønne 
vej 469 nord for hovedvej 11, 
der løber lands Limfjordens 
nordkyst og forbinder Fjerrit-
slev og Thisted. Hvor landsby-
en med det sigende navn rejser 
sig og åbenbarer en fantastisk 
udsigt over Lund Fjord og 
vejlerne, knap 30 kilometer fra 

Thisted, har 56 elever valgt ef-
terskoletilværelsen som indgang 
til deres kommende voksenliv.

Den lille efterskole er ikke en 
ny skole, idet den har haft 35 
års jubilæum. Stiftsavisen har 
besøgt den for at blive klogere 
på, hvordan en efterskole med 
et formuleret kristent værdig-
rundlag i dag driver skole.

Steffen Krøyer, forstander 
gennem de sidste to år og 
tidligere lærer på skolen, fortæl-
ler, at skolens forældregruppe 
udgør en blandet flok, idet der 
er både en social og en geo-
grafisk spredning.  Han ser det 
som både et ønske og en fordel, 
at de unge kommer fra så vidt 
forskellige hjem.

Forstanderen vurderer, at 
forældrene vælger en lille skole 
på grund af den tryghed og 
nærhed, den kan give. Der er 
ingen forventning om en kri-
sten holdning, men skulle han 
ønske sig noget, så han gerne 
en større gruppe fra såkaldte 

»foreningsunge«. Steffen Krøyer 
betragter ikke Bjerget som en 
kundskabsskole, men derimod 
som en dannelsesskole, hvor 
der bliver set på den enkelte 
elev.

Sammenhæng mellem 
værdigrundlag og 
dagligdag
Det er ifølge Steffen Krøyer sko-
lens ønske løbende af justere sit 
værdigrundlag, så der er  over-
enstemmelse mellem skolens 
værdigrundlag, skolens daglig-
dag og samfundsudviklingen.

Skolens værdigrundlag bliver 
bekendtgjort for eleverne på 

den første mandag i skoleåret. 
Her fortæller Steffen Krøyer 
dem, at skolen hviler på det 
grundlag, og at Gud har skabt 
alle mennesker lige. Og det 
er ifølge forstanderen skolens 
klare mål at leve dette værdi-
grundlag i praksis og ikke kun 
have det på skrift og tale om 
det.

Hver morgen er der morgen-
samling, som lærerne står for 
på skift. Indholdet består af en 
salme eller en sang, et lærer-
oplæg med personlige reflek-
sioner, Fadervor samt endnu en 
salme eller sang.

Der findes fire grundregler på 

Besøg på Bjerget Efterskole

Tekst: Inger Røgild // Foto: Niels Clemmensen

En skole med kristens værdigrundlag

Skolens værdigrundlag (uddrag)
”Med åbenhed, tillid og livsglæde i centrum ønsker vi på 

Bjerget Efterskole at skabe en nutidig skole med udgangs-

punkt i det kristne menneske- og livssyn. Vi anser menne-

sket for at være unikt og dyrebart – og vi ser livet som en 

gave – skabt i kærlighed af Gud”

I skolens repræsentantskab sidder der medlemmer fra føl-

gende foreninger:  KFUM & K, KFUM-spejderne, FDF,  KFUM’s 

idrætsforbund,  De Grønne Pigespejdere, Indre Mission, Y-

men’s Club,  De lokale menighedsråd og Elev- og Vennefor-

eningen.

FAKTA

Skolens forstander, Steffen Krøyer

Eleverne Ingeborg og Simon interviewes Simon fortæller om glæder, tryghed og sammenhold på skolen
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Bjerget, som det efter skolens 
beslutning er nødvendigt, 
at alle retter sig efter, når så 
mange mennesker lever tæt 
sammen og skal have et godt 
efterskoleophold:

k Eleverne skal følge undervis-
ningen

 
k Ingen alkohol på skolen eller 

på vej til og fra skolen

k Skolen er – som alle efter-
skoler – røgfri

k Piger og drenge må ikke 
komme på hinandens væ-
relser eller i hinandens huse 
uden for de aftalte besøgsti-
der.

At overtræde reglerne betrag-
tes af skolen som udtryk for, at 
eleven ikke har lyst til at gå på 
skolen.

Kristen tro gennem 
handling
Maja Feilan er nyansat lærer 
på skolen. Hun havde et godt 
kendskab til skolen, da hun 
blev ansat, idet hun er tidligere 
elev på stedet. Der er således 
tale om et meget bevidst valg. 
Hun og hendes mand – som 
også er lærer på skolen – bor på 
skolen.

Værdigrundlaget såvel som 
livsstilen er vigtigt for Maja, 
som også er aktiv i KFUM & 
K. Hun understreger, at det 
kristne livssyn er væsentligt i 
det daglige. Som lærer prøver 
hun at praktisere kristen tro 
gennem handling, men er også 
meget bevidst om, at hun i 
undervisningen tager fagkasket-
ten på, måske specielt i kristen-
domsfaget, som man på skolen 
sammenkobler med historie og 
samfundsfag til et »kulturfag«. 
Hun ønsker ikke at pådutte 

nogen noget, men opfordrer 
derimod eleverne til at tage 
bevidste valg.

Vi bliver her også i 
weekenden!
Ingeborg og Simon, der går i 9. 
klasse, er to tydeligt harmoni-
ske og glade elever: Efter ophol-
det på Bjerget vil de søge ind 
på henholdsvis HF og Htx.  De 
er begge vokset op i et kristent 
hjem og har søskende, som 
tidligere har gået på skolen. De 
kendte i det hele taget skolen 
godt på forhånd. 

Ingeborg og Simon fortæl-
ler, at der på skolen er mange 
elever, der ikke kommer fra et 
kristent hjem. For alle elever 
gælder, at skolens holdning er, 
at man er accepteret som den, 
man er.

Som noget særligt værdifuldt 
ved skolen fremhæver Inge-
borg og Simon, at der er mange 

voksne og lærere at snakke med 
– både uden for og i undervis-
ningen. Gentagne gange fortæl-
ler de om glæden og trygheden 
ved fællesskabet på en mindre 
skole – hver aften giver de for 
eksempel alle sammen hinan-
den en »godnatkrammer«.

I weekenderne bliver eleverne 
helst på skolen for at hygge sig 
med hinanden i stedet for at 
tage hjem. Ingeborg og Simon 
fortæller med stolthed, at der 
indtil dato ikke er nogen, der 
har forladt skolen. En situa-
tion, som de også mener, at alle 
elever skal tage ansvar for, idet 
de prøver selv at gøre et stykke 
arbejde for at alle føler sig som 
en del af fællesskabet.

Det bedste på skolen er 
ifølge de to elever – næst efter 
fællesskabet –”Mindebogen”, 

som skrives ved skoleårets 
afslutning, skituren til Norge og 
Musicalen. Det sjoveste er noget 
med »kærestevand« – vist et 
flerårigt ritual på skolen!

Maja Feilan - nyansat lærer og tidligere elev på skolen

Pause-aktivitet

Ingeborg forklarer med smil                                                                                                                  - og med hele kroppen...



ROCKGUDSTJENESTE I ØSTERILD KIRKE, THISTED PROVSTI
Sognepræst Asger Hørving har igennem sit præstevirke

arrangeret og afholdt en del rockgudstjenester - ofte i samarbejde 
med Bjerget Efterskole.

Asger er ikke bleg for selv at gribe mikrofonen og udtrykke sig i 
sang, så hele kirken og menigheden rocker med.
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Tekst og foto: Niels Clemmensen
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Annemette Høgsbro
Den 1. november 2010 blev Annemette Høgsbro ansat i en 

kombinationsstilling som sognepræst i Hirtshals pastorat og fængselspræst på 

Statsfængslet Kragskovhede. Det er hendes første præsteembede, som hun fik i 

en alder af 48 år

To spor
På spørgsmålet om, hvordan 
ønsket om at blive præst duk-
kede op, svarer hun:

- Der er to spor, jeg har fulgt 
parallelt i 30 år: ingeniørvi-
denskab og teologi. Jeg tog 
først en kortere uddannelse og 
arbejdede et par år som pro-
grammør, men i 1990 blev jeg 
færdiguddannet som ingeniør 
fra Aalborg Universitet. Syv 
år senere begyndte jeg så på 
teologistudiet, samtidig med, 
at jeg arbejdede fuldtids som 
ingeniør. Det var et helt be-
vidst valg, jeg traf, da jeg var 
et-par-og-tyve, at jeg ville tage 
en ingeniøruddannelse først og 
vente med teologistudiet, til jeg 
var langt ældre.

Bag valget af rækkefølgen lå 
en formodning om, at der med 
en teknisk-naturvidenskabelig 
uddannelse nok var flere mulig-
heder for at opfylde ønsket om 
at rejse ud i verden og arbejde. 
En anden bevæggrund var en 
formodning om, at teologien 
– og ikke mindst arbejdet som 
præst – kræver livserfaring.

- Jeg har aldrig fortrudt, at 
jeg  valgte at gøre tingene i den 
rækkefølge, siger hun. For min 
vurdering dengang kom til at 
holde stik. Det eneste, jeg er 
lidt ked af, er, at jeg nu aldrig 
kommer til at vokse sammen 
med et sogn på den måde, som 
man kan gøre det ved  et halvt 
liv i samme embede. 

Det blev til en række ansæt-
telser som bl.a. telefoningeniør, 
projektleder, it-medarbejder og 
kommunikationskonsulent  ved 
især Jysk Telefon / Tele Dan-
mark og Århus Universitet. 

Ny uddannelse
- Da jeg var 34, fandt jeg ud af, 
at det var muligt at læse teologi 

på åben uddannelse. Grundud-
dannelsen kunne gennemfø-
res som weekendkurser med 
mellemliggende selvstudium og 
arbejde i studiegrupper. Den 
bestod af tre moduler, der alle 
var 2-årige. Dertil kom kan-
didatuddannelsen. I efteråret 
2009 blev jeg cand.teol. 

Uddannelsen, der er normeret 
til 6 år på fuld tid, gennemførte 
hun på 12. I den periode kom 
også det yngste barn til verden.

- Det hører med, at jeg i 
nogle af de år, hvor jeg både var 
fastansat på Aarhus Universitet 
og studerede teologi, var på let 
nedsat tid (men ikke deltid); 
32-35 timer pr. uge. Mine che-
fer gav mig også lov til at flekse 
og stillede oven i købet et kon-
tor til rådighed i weekenderne 
under en del af specialeskriv-
ningen. Jeg fik desuden orlov til 
at gå på Pastoralseminariet. 

Det var en afgørende støtte. 
Tak til mine chefer for smidig-
heden!  

Naturvidenskaben i 
præstegerningen
- Den teknisk-naturvidenska-
belige uddannelse har været 
et fantastisk fundament under 
studiet og i præstearbejdet. 

Annemette Høgsbro anfører, 
at de to verdener møder – og 
beriger – hinanden i skabelses-
tanken: Hvad vi ved, og hvad vi 
ikke ved om verdens og livets 
opståen. Således er Big Bang-
teorien en troværdig natur-
videnskabelig beskrivelse af, 
hvordan Gud skabte  det rum/
tids-kontinuum, som vi lever 
i – universet.

”Således anser hun Big 
Bang-teorien for at være en 
helt korrekt, naturvidenskabe-
lig beskrivelse af den proces, 
hvori Gud skabte det rum/

tids-kontinuum, som vi lever 
i – universet.”)  - Jeg ved ikke, 
om jeg bliver en bedre præst 
med min baggrund, men jeg 
kan tale med folk om mange og 

vidt forskellige emner, uden at 
de behøver at bruge kræfter på 
at forklare mig en masse først, 
og jeg fornemmer, at det er en 
lettelse for dem.

Ud at arbejde som præst
- Da jeg var færdig som cand.
teol., ville jeg gerne arbejde 
som præst – også gerne med 
skadede mennesker, krænkede, 
misbrugere osv. Dem møder jeg 
i dag på Kragskovhede. 

I fængslet møder Annemette 
Høgsbro også mange, der træn-
ger til et sporskifte. 

- Mange mennesker føler 
midt i livet et behov for et spor-
skifte. Nogle køber en ny bil 
eller et nyt hus. Andre skifter 
konen ud, siger hun med et 
smil. Hendes råd, der bygger på 
egen erfaring, lyder dog sådan 
her: at uddannelse kan være 
relevant, hvis lysten og ressour-
cerne er til stede.

- Tag en (ny) uddannelse!
Og netop erfaringen er en 

vigtig ballast i det nye arbejde 
som præst – både i og uden for 
fængslet:

- Med den erhvervs- og 
livserfaring, jeg har, føler jeg 
mig bedre rustet til at forkynde 
evangeliet ind i det levede liv i 
den påklædning, det nu har for 
den person, jeg sidder overfor. 
Langt bedre rustet, end jeg ville 
have været, hvis jeg i sin tid 
havde forbigået ingeniørviden-
skaben og læst teologi med det 
samme.   

INtervIew med to præSter om AlterNAtIv  t I lgANg t Il  præSteembedet
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Tidligere uddannelse
- De første 14 år af mit vok-
senliv var jeg kunstner med 
atelier i København, fortæller 
Claus Nybo. Jeg lavede instal-
lationskunst, som blev udstillet 
på Charlottenborg. Et tema, jeg 
arbejdede meget med, er men-
nesket, der udrydder sig selv 
ved sin adfærd. 

Claus Nybo fortæller, at 
anvendte teologiske temaer som 
korset, tidens ende og evighe-
den i sine installationer.

- Jeg kunne dog ikke leve af 
at være kunstner og måtte sup-
plere min indtægt med forskel-
ligt arbejde. I en årrække var 
jeg også illustratør for Ekstra 
Bladet.  Men jeg har også været 
nattevægter, hospitalsportør, 
kirketjener og meget andet. 

- Efter studentereksamen, 

som  jeg tog, mens jeg arbejde 
som nattevægter, vaklede jeg 
mellem forhistorisk arkæologi 
og teologi. Det blev arkæo-
logien, der vandt, og jeg har 
arbejdet som feltarkæolog for 
Københavns Amts Museums-
råd, Københavns Bymuseum og 
Sydsjællands Museum. Jeg har 
bl.a. lavet undersøgelser (ud-
gravninger) i forbindelse med 
metrobyggeriet.

”Krisen i livet”
”Så kom krisen i livet,” siger 
Claus Nybo med et smil og 
forklarer, at han altid gerne har 
villet være præst. Han havde 
tidligere skrevet en afhand-
ling om Jobs Bog læst som en 
græsk tragedie. Så grunden var 
lagt. Af ren og skær interesse. 
Supplerende eksamener i Det 

nye Testamente og dogmatik 
var kærkomne udfordringer: 
”Jeg elsker at læse og at gå til 
eksamen!” Undervisningen på 
Pastoralseminariet, som alle 
præster skal deltage i, hørte 
også med, inden tilladelsen til 
at søge præsteembede var i hus.

At rumme andre 
mennesker
Er der noget fra dit tidligere 
arbejde, du kan drage nytte af i 
præstearbejdet?

- Livserfaring. Man skal 
kunne rumme de mennesker, 
man møder. Det er en stor 
styrke i jobbet. Der er intet, der 
kan chockere mig, intet er mig 
fremmed. 

Alle menneskelige kontakter 
giver en en erfaring. Jeg ved, 
hvordan en narkoman tænker. 

Og en greve. Det har livet lært 
mig. 

Man skal være loyal overfor 
dem, man har med at gøre, 
uanset hvor man selv står i 
forhold til dem. Hvis man som 
præst ikke kan rumme dem, 
hvordan kan de så rumme os 
som præster?

Claus Nybo illustrerer betyd-
ningen af, at præst og menig-
hed er i stand til at rumme 
hinanden. Som grundtvig-tide-
hversk præst var han ikke det 
oplagte første valg i Agger sogn, 
hvor Indre Mission står stærkt. 

Gunnar Meier Nielsen, 
medlem af Agger menigheds-
råd, udtrykte ved en lejlighed 
forholdet med ordene – og med 
et lunt glimt i øjet: ”Jeg har ikke 
stemt på ham. Men jeg har lært 
at leve med ham.”

Præstearbejdet
- Det er et arbejde, der er fuld 
af mening. Om det er det mest 
meningsfulde arbejde, der 
findes, kan man selvfølgelig dis-
kutere, for det er også menings-
fuldt at være portør. Arbejdet 
giver mig glæde hver dag.

Hvad er den største forskel i 
forhold til det, du lavede før?

- Man har et stort ansvar i 
forhold til de mennesker, man 
møder. Det er noget helt andet 
end på en arbejdsplads. Man 
kan heller ikke lægge arbejdet 
fra sig på samme måde som en 
graveske. 

Claus Nybo
Claus Nybo har været sognepræst i Vestervig-Agger siden 1. marts 2012. 

Det er hans første embede, som han fik i en alder af 61 år 

Tekst og foto: Niels Clemmensen
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Om dette hus kunne man d. 
17. marts læse i Nordjyske, at 
det var blevet købt af Aalborgs 
fire Provstier med henblik på at 
etablere et ”Folkekirkens Hus” 
i Aalborg. Huset, som tidligere 
har været byens Tinghus, skulle 
gerne blive til glæde for ikke 
bare de involverede kirker, men 
for rigtig mange andre i Aal-
borg stift. Ja, ambitionen er, at 
det skal være med til at præge 
Folkekirken i hele landet.

Ole Kamp, pt. konstitueret 
sognepræst ved Ansgars Kirke 
i Aalborg, har været ansat som 
tovholder på projekt ”Folkekir-
kens Hus” fra februar til juni i 
år og har som sådan været med 
i hele startfasen. 

Egentlig, fortæller han, var 
det et længe næret ønske om 
bedre menighedslokaler for 
Budolfi Kirke, bedre kirke- og 
præstekontorer, samt provsti-
kontorer til Aalborgs fire prov-
stier, som satte hele processen 
i gang. Muligheden for at købe 
det gamle Tinghus dukkede op 
sidste vinter og så var der plud-
selig mulighed for at få langt 
flere kvadratmeter til rådighed, 
end der lige umiddelbart var 
brug for. Man kunne så enten 
vælge at sige nej tak til det 
2.200 m2 store hus eller tværti-
mod sige ja og dernæst gå i 
tænkeboks mht. hvad alle disse 
kvadratmeter kunne bruges til. 
Man valgte den sidste mulighed 
og nedsatte en arbejdsgruppe 
med Ole Kamp som projekt-
leder, som fik til opgave at 
”tænke Folkekirke på en helt 
anden måde midt i bybilledet”, 
med andre ord skabe visioner 
for det, der skulle blive Folke-
kirkens Hus.

En synlig folkekirke
Og idéer og visioner står i kø 
hos Ole Kamp. Af de mange 
kan nævnes etablering af en 
permanent ungdomskirke, 
som skal kunne bruges af alle 
præster i stiftet til at holde 

anderledes gudstjenester for og 
med konfirmander. Her vil kir-
kerummet være langt mere flek-
sibelt end de fleste kirkerum 
ellers er, og det vil kunne give 
helt nye muligheder for under-
visning, ligesom placeringen i 
Aalborg midtby også vil kunne 
give inspirere til nytænkning. 

Det ligger Ole Kamp meget på 
sinde at synliggøre folkekirken 
i bybilledet og i det hele taget i 
folks bevidsthed. Derfor er en 
café, som ikke bare ligger inde 
i huset, men også har borde ud 
på torvet, også i tankerne.

Og ellers? Base for provstise-
kretæruddannelse, for uddan-
nelse af frivilligledere; forum for 
idéudveksling mellem præster 
f.eks. om konfirmandunder-
visning, sorgbearbejdning eller 
andet; lokaler, som provstier 
og menighedsråd fra hele stiftet 
kan bruge, når der skal dis-
kuteres visioner eller afholdes 

kurser; afholdelse af konferen-
cer; afholdelse af samtaler om 
tro, holdninger, etik eller andre 
emner, der kunne have interes-
se - samtaler som kunne sendes 
som podcast og således blive til 
glæde for en større kreds. 

Ikke bare en ny 
sognegård
Det vigtigste, siger Ole Kamp, 
er, at man vil det. Mange har 
i løbet af de seneste måneder 
vist interesse for at det nye hus: 
Folkekirkens uddannelses- og 
videnscenter, Aalborg kom-
mune, Universitet, så der vil 
bestemt være basis for et bredt 
samarbejde om mange forskel-
lige aktiviteter. Det er vigtigt, 
at huset ikke kun bliver en 
sognegård for Budolfi kirke, for 

det har potentiale til at rumme 
så meget andet og mere.

Siden sommeren har en 
bestyrelse bestående af bl.a. 
repræsentanter fra provstierne, 
Budolfi kirke og stiftsrådet sam-
men med domprovsten og bi-
skoppen arbejdet på den videre 
projektering samt ansættelse af 
en leder. 

Skønt det endnu ikke er fær-
digrenoveret, er huset allerede 
så småt taget i brug. Mandag d. 
20. oktober dannede det f.eks. 
ramme om en temaeftermiddag 
om konfirmand- og minikon-
firmandundervisning, hvor 
præster, personale og frivillige 
fra hele stiftet var indbudt.

Det bliver spændende at se i 
det nye år, hvad Folkekirkens 
Hus udvikler sig til.

Tekst: Dorte Haubro //  Foto: Christian Roar Pedersen

Der står et hus
- på Gammeltorv i Aalborg med udsigt til Budolfi Kirke

Prisen for bygningen var 
40 mio. kr. 
Huset renoveres for cirka 
15 mio. kr. 
Huset finansieres via de 
fire Aalborg-provstiers 
fælles budgetudvalg og 
købet er godkendt af de 
fire provstier i Aalborg 
Kommune.

FAKTA

Bygningen, der i dag 
rummer Folkekirkens Hus 
er opført i 1943 som en 
filial af Nationalbanken. 
Siden har der været 
Tinghus og gennem den 
seneste årrække har 
bygningen huset Aalborg 
Universitets studie for 
Arkitektur og Design.

FAKTA

Stiftsrådet i Aalborg Stift har muliggjort nytænkning af konfirmandundervisnin-
gen ved at støtte udgivelsen af en ny bog. Den blev præsenteret den 20. oktober i 
Folkekirkens Hus.

Bogen bærer titlen ”Med hjerne, mund og hænder”, og Benny Vindelev, præst 
og projektleder for konfirmandundervisningen i Budolfi Provsti, har skrevet bo-
gen på baggrund af sine 24 års erfaringer på området. Med folkeskolereformen og 
den nye anordning om undervisning af børnekonfirmander, er der brug for nye 
tiltag i konfirmandundervisningen. Derfor har Stiftsrådet støttet udgivelsen med 
25.000 kr. 

Med heldagsskolen foregår undervisningen mange steder om eftermiddagen – 
og det kræver nytænkning af præstens undervisning.  

Bogens titel lægger op til 
at inddrage konfirman-
dernes kreative sider og 
Benny Vindelev fremhæ-
vede da også i sin præsen-
tation, at han aldrig havde 
mødt en konfirmand, der 
ikke havde talent for 
noget.

Tekst: Helene Overgaard Krüger  // Foto: Christian Roar Pedersen

Konfirmandundervisning i kyndige hænder

5000 unge bliver hvert år konfirmeret i Aalborg Stift.

FAKTA

Arrangement i forbindelse med udgivelsen af bogen 
”Med hjerte, mund og hænder” i Folkekirkens Hus
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Grise i kalkmalerierne
Tekst og foto: Niels Clemmensen, Børglum

Adam og Eva, træet, slangen og den 
forbudte frugt – motivet dukker op igen 
og igen i kirkens billedverden gennem 
alle tider. Ikke så mærkeligt. Det er 
urhistorien, et centralt motiv i men-
neskets eksistens. Der findes næppe 
noget mere gådefuldt: Hvorfor lader 
mennesket sig friste til at gøre noget så 
gennemført dumt? Hvorfor følger men-
nesket sine tilbøjeligheder, når det med 
sin forstand udmærket kan indse, at det 
må bære den frygtelige konsekvens i 
uoverskuelig fremtid? 

Syndefaldet er en gåde. Man kan 
tolke på det i det uendelige, men aldrig 
få et færdigt svar på. Måske er det der-
for, det er så fascinerende. Og så fordi 
ethvert menneske kender problemstil-
lingen og selv har kæmpet med den.

Forfattere, malere og billedhuggere 
har altid været optaget af syndefaldet. 
Det gælder også mester Goti, der i slut-
ningen af 1100-tallet byggede Volsted 
kirke. Han udførte en rigt udsmykket 

portal med flere motiver, som senere er 
taget ned og genopsat ved indgangen til 
våbenhuset. 

I dørens vestlige karm står den store 
sten med syndefaldet. Adam og Eva har 
ansigterne vendt mod hinanden. Begge 
fører frugten op til munden. De er tilsy-
neladende nøgne. Evas lange hår falder 
ned ad ryggen på hende. Mellem dem 
ses træet med en stor krone med blade, 
og rundt om stammen snor slangen sig 
med hovedet nedad. Også den har en 
frugt i munden: Adam, Eva og slangen 
gør fælles sag.

Over Adam ses en roset. Måske skal 
den bare fylde pladsen mellem Adams 
hoved og trækronen ud, som ellers ville 
være ret tom. 

Men det er foreslået, at det er en 
paradisblomst, der symboliserer den 
verden, der går tabt for Adam og Eva 
som følge af faldet. 

Over syndefaldsstenen sidder en 
kvadersten med et vildsvin, som ifølge 

middelalderens dyresym-
bolik er et dyr, der står for 
laster og urenhed.

I karmen overfor syndefal-
det står en biskop med højre 
hånd i velsignende stilling. 
Over hånden er der tilmed 
en lilje, der symboliserer 
nåde. Og som for at skære 
det hele ud i pap, er der over 
biskoppen en billedkvader 
med et korslam. Frelsen i 
Kristus udgør med andre ord 
modvægten til syndefaldet. 

Således udgør portalen en 
helhed, en samlet kompo-
sition. 

Stenene ses bedst i sol-
skin om formiddagen eller 
om eftermiddagen, hvor 
lyset fremhæver detal-
jerne i de mesterligt udførte 
relieffer. Volsted kirke er en 
udflugt værd.
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SyNdEFaLdET
Tekst og foto: Niels Clemmensen, Børglum

Grisen akkompagnerer Herrens lidelser. Kalkmaleri, Vrå

I kalkmalerierne fra de sidste 
generationer før reformationen 
forekommer der underlige fan-
tasivæsner og almindelige hus-
dyr, der foretager sig mærkelige 
ting, så man må undre sig over, 
hvad de skal betyde i kirkens 
billedverden.

I en gruppe nordjyske kirker 
har det såkaldte Sæby-værksted 
lavet bemærkelsesværdige ud-
smykninger først i 1500-tallet. 
I tre af disse kirker forekommer 
der en gris. 

I Vesterø kirke på Læsø 
findes en flot tegnet gris, der er 
udstyret med armbrøst som en 
landsknægt. 

Ved hoften hænger et pile-
kogger og en krum sabel. På 
fødderne har den spidse sko 
med høje knopper under så-
lerne ligesom fodboldstøvler, så 
den ikke træder ned i sølet og 
får snavsede fødder – typiske 
middelaldersko. Over grisen ses 
et skriftbånd, som desværre er 
ulæseligt.

I Nibe kirke findes endnu en 
gris med armbrøst, som ligner 

midt imellem fire medaljoner 
med motiver fra lidelseshi-
storien. Den akkompagnerer 
med andre ord Herrens lidelser 
og repræsenterer således det 
onde. At den spiller på lut, er 
også udtryk for foragt. Lutten 
var nemlig et af de instrumen-
ter, englene spiller på, når de 
lovpriser Gud. Mere vanærende 
kan det næppe være. 

Ved alle indkørsler til Vrå kan 
man se et billede af den lutspil-
lende gris. Den er nærmest 
blevet et logo for byen. De gode 
folk i Vrå må være uvidende 
om, at den repræsenterer det 
ondeste af det onde!

Det er i øvrigt det eneste 

eksempel i dansk kalkmaleri på 
en lutspillende gris. Til gen-
gæld findes der flere eksempler 
på grise, der spiller sækkepibe, 
som er et djævlens instrument. 
Et flot eksempel findes i Vester-
vig kirke. 

At det lige er i Vestervig kirke 
er ikke så mærkeligt, da kalk-
malerierne er udført af samme 
værksted, som har udført dem 
i Saltum, Torslev og Lerup med 
deres morsomme, livfulde og 
obskøne motiver. Men det er en 
anden historie. 

For nutidens øjne kan det 
ligne et udslag af livlig fantasi. 
Men for datiden var det udtryk 
for en dyb alvor.

Kirkeskibe 
i Aalborg Stift
Jørgen Orlien har besøgt kirkerne i 
Aalborg Stift og fotograferet samtlige 
kirkeskibe.

Se dem i dette unikke opslagsværk.

Pris 300,- kr. + forsendelse

Jørgen Orlien 
 KIRKESKIBE I AALBORG STIFT  
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grisen i Vesterø så meget, at den 
må være tegnet ud fra samme 
forlæg og sikkert også af den 
samme hånd. Over grisen står 
der ”brutta” (fæl) og ”merdosa” 
(fuld af lort). 

Ordene ud for grisen i Nibe 
mere end antyder, at den sym-
boliserer noget, man bør tage 
afstand fra. Det kan være utugt 
og vellyst eller simpelt hen det 
onde. Det falder helt i tråd med 
den symbolske betydning, man 
tillagde dyrene i middelalderen.

I Vrå kirke findes en gris, der 
spiller på lut. Den er anbragt 
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AALBORG STIFTSAVIS

En dEl af folkEkirkEn

Biskop indstifter 
frivillighedspris

Når talen falder på frivillige, så 
tænker de fleste festival frem 
for folkekirke. Det vil biskop i 
Aalborg Stift, Henning Toft Bro, 
nu lave om på. Han har der-
for indstiftet en pris for Årets 
Kirkefrivillige. Samtidig udgiver 
stiftet et magasin om den frivil-
lighed, der er i folkekirken.

Hver tredje dansker arbej-
der frivilligt i en eller anden 
sammenhæng, men frivil-
lige laver meget mere end at 
lange fadbamser over disken 
på Danmarks mange festivaler 
eller træne miniputter i landets 
sportsforeninger. Frivillige fin-
des også i stort antal i folkekir-
ken.

“Frivilligheden ligger i dan-
skernes gener i forlængelse 
af den kristne tanke om, at 

Tekst: Helene Overgaard Krüger // Foto: Lars Horn
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Tag avisen gratis

Kalkmalerierne i Sulsted Kirke fortæller juleevangelium. 

Se side 11 om helt andre kalkmalerier

Et barn er født i Betlehem,

thi glæde sig Jerusalem!

Halleluja, halleluja!

Abonnementsprisen på Aalborg Stiftsavis 2015:

Aalborg Stiftsavis 

bestræber sig altid 

på at bringe 

spændende artikler 

om kirkelivet i 

Aalborg Stift.

Avisen er helt 

afhængig af at have

abonnenter, derfor 

opfordrer vi til at 

forny abonnement i 

forbindelse 

med årsskriftet

Årsabonnement 1: (40 eks. pr. nr.)     2.785 kr.

Årsabonnement 2: (20 eks. pr. nr.)   1.675 kr.

Årsabonnement 3: (5 eks. pr. nr.)      520 kr.

Årsabonnement 4: (1 eks. pr. nr.)      175 kr.

Årsabonnement 5: (30 eks. pr. nr.)  2.250 kr.

Fornyelse af abonnement sker ved indbetaling på

reg. nr. 5059, konto nr. 000 10 78568 

Aalborg Stiftsavis, Domprovstens kontor,

Dronning Christines Vej 20, 9000 Aalborg,

tlf. 98 12 27 11, mail lob@km.dk

man skal hjælpe andre,”mener 
biskoppen.

I mange af de nordjyske sog-
ne lever frivilligheden i bedste 
velgående, og for at hædre de 
mange frivillige fra officiel side, 
har biskoppen nu indstiftet pri-
sen Årets Kirkefrivillige 2014. 
Det er Peter Møller Madsen fra 
Nibe Festival, kommunikati-
onskonsulent og sognepræst 
Christian Roar Pedersen og 
biskoppen selv, der i begyndel-
sen af det nye år udvælger Årets 
Kirkefrivillige 2014.

Prisen er et tiltag for at få 
mere fokus på de frivillige, fol-
kekirken allerede har og gerne 
vil blive bedre til at engagere. 

I samme anledning har Aal-
borg Stift udgivet et magasin til 
inspiration og dokumentation 

af best practice og til at skubbe 
til bevidstheden om, hvor 
mange frivillige der egentligt er 
i folkekirken, og hvad kirken 
kan bruge frivillige til.

“Frivilligheden supplerer og 
udbygger det arbejde, vi i forve-
jen udfører i folkekirken, og det 
tager ikke arbejde fra nogen,” 
forklarer Henning Toft Bro.

Det frivillige fællesskab er 
nemlig en del af den levende 
kirke, som man kan møde alle 
steder i Nordjylland. Kirken er 
ikke kun gudstjenester, men 
også et fællesskab af men-
nesker, der arrangerer alt fra 
babysalmesang til vågetjenester 
for døende.

“Det enkelte menneske er 
værdifuldt, og det har vi stor 
fokus på i folkekirken,” under-
streger biskoppen.

Læs mere på 
aalborgstift.dk/frivillig

Abildgård marked i Frederikshavn

Bogen kan bestilles på AAlBorg StiftSAviS forlAg - industrivej 7

7760 Hurup - tlf. 97 95 11 84 - jfm@km.dk eller lei@km.dk

“Og det skete...”
5 skarpe om

Dåb - Nadver

De ti bud - Tro og Bøn

Hæftet er tænkt til gratis 

uddeling ved dåb og vielse 

og til konfirmandforældre.

Pris 25,- kr.

5 stk. for 100,- kr. + forsendelse

“Og det skete...”

Fem skarpe om
Dåb

Nadver
De ti bud

Tro
Bøn

af Thomas Reinholdt Rasmussen

Aalborg Stiftsavis Forlag
EAN 9788799315260 

Måske skulle man før dåben svare: ”Ja, det vil jeg rigtigt gerne tro!”
Ved nadveren kommer folk tæt på hinanden som kumpaner – det ord betyder ”folk, der spiser sammen”De ti bud er Guds lov, som skal beskytte livet OG afsløre, at når vi ikke kan opfylde livet, så har vi brug for Jesus.Kristendommen begynder med en skuffelse. Troen blev ikke til det, som kvinderne troede, da de var på vej ud til 

den tomme grav. Men bagefter holdt troen fast ved, at graven var tom. Kristus var opstået!
Bønnen har som forudsætning, at Gud er til. Derfor er kristen bøn tale og samtale med Gud.

  Læs Thomas Reinholdt Rasmussens skarpe og korte tekster   og nyd de gamle alterbilleder, fotograferet af Niels Clemmensen


