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Helsingør stift fylder 25 år i 1986.
Mange kirker i stiftet har omtrent samme alder. Vi har med andre ord
ikke de mange års ærværdige tyngde og tradition.
Til gengæld kan vi huske vore fødselsdage. Vi er mægtig gode til at fejre og
feste. Flinke til at bygge både kirker og nu sognegårde.
De sidste skyder op som paddehatte overalt i stiftet i disse år. Måtte de
efterhånden fyldes med sunde aktiviteter, folkeligt og kirkeligt.
Det gror og gærer i bunden af det yngste og største stift i landet.
Ca. en femtedel af befolkningen bor i området!
Vi fejrer jubilæet den 19. januar kl. 15 med festgudstjeneste i domkirken,
hvor den meget omtalte »dronningekåbe« forhåbentlig tages i brug, og hvor vi
håber at se et bredt udsnit affolk fra hele stiftet.
Vi har også fundet anledning til at markere jubelåret med at udsende denne
stiftsbog i udvidet og - forhåbentlig! - køn udgave.

Helsingør Stifts »Bispesæde«, ultimo september 1985.
Johannes Johansen.
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Mindetalen over biskop J. B. Leer-Andersen
i Helsingør domkirke, den 16. marts 1985.

Af Johannes Johansen

Døden er en stormagt i vores lille tilvæ
relse. Den ta’r al pynt og pral fra os, alle
dikkedarer, alt det uegentlige. Døden
blotter os, som de nøgne mennesker, vi
er, sårbare, udsatte. - I vort møde med
døden ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal
gøre af os selv. Så er det igrunden ligemeget, om døden kommer i en ung al
der - eller sent. - Jeg ved ikke så meget
omstændeligt og detaljeret om, hvor
dan Sys og Jørgen havde det med deres

far, hvor meget I to skylder ham, selv
følgelig ikke! Men jeg mærker, at kær
lighedens fortegn står foran, i smerte og
i glæde. - Trøste jer formår jeg ikke,
selv om jeg selv - med et andet fortegn
igen - holdt af jeres far, bundet til ham
på anden vis. Det at elske har altid sin
dyre pris. Derfor, netop derfor, vil jeg
trøste jer: under den modsatte synsvin
kel-ved at citere et moderne digt:

Øjet uden tårer
er det ensomste i verden,
kender ikke livet,
fordi det ikke kender smerten.
Øjet uden tårer
er så tørt som sommerhuden,
kender ikke livet
og lever stædigt uden.

Øjet uden tårer
går med tykke, tunge briller,
mærker ikke kræfterne
og kanterne, der driller.
Øjet uden tårer holder fællesskabet
nede,
ejer ingenting
og er bange for at lede.
Øjet uden tårer
kender angsten for at falde,
Øjet uden tårer
er det tristeste af alle.
(Anne Dorthe Michelsen)
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Og så går jeg brutalt over til den død,
som Jens nådefuldt fik: at sove ind i dø
den, værgeløs, nøgen som det lille Guds
barn, han var, og som intet i verden
kunne skade. Så enkel, så ren var hans
tro, trods alle de konstante modsigel
ser, han i livets kampgang vidste om.
Ingen her, der var til stede, kan glemme
det troens kærlige og ægte vidnesbyrd,
han aflagde ved sin elskede Ingas kiste
her for få år siden. Sådan var den fatti
ge, renhjertede fiskersøn fra Skagen.
Han vidste, hvor han havde sin kilde, i
den stilfærdige og blufærdige tro, arvet
fra barndomshjemmet, og i den kærlig
hed, som hans »livs solskin« havde lyst
på ham i Inga, Inga, der var ophavet til
mange strømme, han lod flyde ud i det,
vi kalder »dansk kirkeliv«. Jegskal ikke
remse alle hans »stationer« op; men
der, hvor han søgte hen, og der, hvor
han blev sat, ydede han alt det bedste,
han havde lært at elske, hvad enten det
var i Grøndals, Blistrup, Kirkefondet
og Set. Olai i Helsingør - - (så, nu kom
jeg alligevel til at nævne hans stationer
på vejen!) Han gjorde holdt ved dem,
dvælede og gav sig til de situationer og
medmennesker, der kaldte på ham un
dervejs. Altid undervejs og alligevel
bundet til dem, der standsede ham og
bad ham: landsbyen, storbyen, købsta
den, og det at bygge kirker og indvi
dem. Ingen anden biskop siden Valdemarernes tid har bygget og indviet så
mange kirker som han. Han gjorde ikke
et stort nummer ud af det stykke nuti
dige kirkehistorie, men levede i det på
sin sobre og blufærdige facon. Det unge
menneske fra fiskerbyen, opdraget i
missionshuset, (gætter jeg), lod sig
danne til at tænke ægte folkekirkeligt i
dagens situation, uden nogensinde at
miste en eneste stump af sit oprindelige
selv ... Så tit siger vi »renhjertet«,
»renlivet« og ved godt om mennesker,
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at det knap passer, for der er jo det an
det, de skjulte, blakkede motiver. Men
om Jens, der virkelig blev biskop uden
at stræbe efter det og helt til sin egen
overraskelse, om ham kan man sige, at
han fik det nye og store Helsingør stift
op at stå i løbet af nul komma fem med
sin renhjertede administrationsevne og
sin rigt udviklede proportionssans og
sin stille, varme måde at omgås netop
mennesker på, så vi, der kom efter, har
gode spor at traske i. Jeg har aldrig hørt
Leer-Andersens sige eet ondt ord om
noget menneske, men han havde en
egen myndig måde at tie på(!) Jeg har
ladet mig fortælle, at når andre blev
højrøstede, sagde Leer blot »Må jeg be’
om en anden tone«. Han vardermed al
drig de store ords mand med de vold
somme armbevægelser, men den, der
tog sig tid til mennesker, hvor han følte,
at noget stod på spil for den enkelte. Engang, hvor jeg syntes, at jeg havde
spillet ynkeligt fallit som »hans næst
kommanderende«, og skrev til ham
herom i ret åbne vendinger, ringede
han op og sagde: »Jeg kommer op og ta
ler med dig om en time«. Så kom han og
så at sige samlede mig op fra bunden af
et mindreværdskompleks. Fra da af var
vi venner. Forskellige var vi nok, både i
den ene og den anden retning, men
med sit lune og sin udviklede propor
tionssans samlede han altid mennesker
om det væsentlige, Vorherres sag på
jorden. I alvor som i fest, i det skjulte og
i det åbenlyse øvede han sin gerning
som chef og som medarbejder på en
renfærdig, solid og yderst fordringsløs
facon. Han sagde engang en sætning,
som han selv holdt sig for øje i alle for
hold: »Glem aldrig, at der er levende
mennesker mellem alle de døde papi
rer«.
Helsingør som stift, menigheder og
præster skylder Leer-Andersen uende

lig meget for de knap tyve år, han fik lov
at være biskop. For nylig ved en be
stemt lejlighed blev det betonet, måske
lidt selvglad og lokal patriotisk, at to
nen, klimaet og atmosfæren i admini
strationen her i stiftet var ekstra kam
meratlig og uhøjtidelig, fri og åben, og
grunden hertil er i højeste grad LeerAndersens måde at forvalte tingene på.
- Jeg må kende begrænsningens kunst
og stoppe her i det personlige, så det
evangeliske til sidst må lyde i samklang
hermed; det tror jeg helt er i Jens’ ånd.
- Vi er samlet om den sidste kærlig
hedsgerning, som Kirkegaard kaldte
det, at stede et kært menneske til hvile,
et menneske, som har været med til at

lyse op og bevare livet friskt, netop som
det lys og det salt, som Guds ord taler
om . . .
Guds ord, talt i denne situation, skal
ikke lodse nogle til himmels og nedstøde andre til helvede. Men det skal
just lyse op og rense ud, gøre os tydelige
i døden.
Vorherre Jesus var selv dybt rystet, da
han skulle dø. Han bekendte sin vantro
ansigt til ansigt med døden: Min Gud,
hvorfor har du forladt mig - Og sin
angst: Herre, om det er muligt, da lad
denne kalk gå mig forbi. Angst og van
tro har sine dybe rødder i vor fælles uvi
denhed og vor fælles afmagt over for
døden.

Landemodet 5. oktober 1985 indledtes i domkirken med ophængning
afH. C. Bärenholdts maleri af biskop J. B. Leer-Andersen. Billedet blev malet som
en gave fra stiftets menighedsråd i anledning af biskop Leer-Andersens 60-års
fødselsdag 1970.
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- Hvori består så den kristne trøst?
- Den består netop i Vorherres fælles
skab med os i døden. Hvis Gud er Gud,
hvis han overhovedet er der, så er han
der, før vi vågner op og bliver bevidste;
det udtrykker vi i menigheden med bar
nedåben: Der ta’r han imod os uden at
gøre forskel på os. - Og hvis han er li
vets ophav, din og min skaber og Far, så
er han der også bag dødens forhæng for
at ta’ imod os på en måde, vi ikke for
står. Det er den trøst,jeg dagligt må trø
ste mig med, når jeg dagligt går døden
imøde og samtidig skal finde mening i
at være her lidt endnu!!!
Lad mig slutte med at sige, at ligesom

døden, når vi virkelig konfronteres
med den, gør os tydelige som menne
sker, skræller alle uægte lag af os (som
andre eller vi selv har smurt på), sådan
gør kærligheden det også.
- Et menneske er villet af Gud, hvor
dan dets liv end former sig. Vi bli’r ikke
alene båret oppe af andres kærlighed og
tillid og omsorg, vi må håbe til det sid
ste! Men vi bæres oppe af en kærlighed,
der tror alt, udholder alt og håber alt, af
Guds kærlighed - det er den kristne tro

Jeg ved, at i den tro levede Jens LeerAndersen sit liv. I den tro vil vi stede
ham til hvile. Amen.

Nyt og herligt gammelt. . . .
Af Mette Madsen
Vi skal til konfirmation. Datoen har
stået længe i kalenderen, og vi glæder
os - som vi altid glæder os til at være
sammen, hele familien, en lang festlig
dag.
Forårstid er konfirmationstid, som det
har været, lige siden fjorten år og 1.
april var afslutning på skoletiden og
indgangen til den ansvarsfulde voksen
tid, som mange gange var urimelig
barsk og krævende for små umodne
mennesker.
Nu er konfirmationsforberedelsen og
konfirmationen passet ind i skoleforlø
bet, og de unge fortsætter et eller flere
år med timer, frikvarterer, prøver og
eksaminer og stadig skolebørn - dog
med den afstand til de yngre klasser,
som den kirkelige handling, festen og
den blå mandag helt selvfølgeligt giver.
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Kører man hjemmefra en søndag i kon
firmationstiden, er byer og landskaber
præget af, at dagen er en festdag. Der
er flag i de byer, vi kører igennem, flag
ved kirken og ved mange gårde og
huse. De rød-hvide felter står mod for
årshimlen som frimærker på et lyseblåt
brev med hilsen fra hjem til hjem. Og vi
kan se ikke bare i hvilke byer, der er
konfirmation, men også i hvilke hjem,
der er fest.
Vi kan se det på de mange biler, der står
parkeret tæt om et hus eller en gård. Vi
kan se det på festklædte gæster, der er
gået udenfor for at strække ben og se på
haven og på vejret og på os, der kører
forbi - og på purunge piger i blafrende
hvide kjoler, arm i arm på vej mellem
nabohuse for at se hinandens gaver.
Men i år skal vi altså selv til konfirma-

tion. Vi er på vej til et af de huse, der
har flag oppe, eller vi står selv før mid
dagen i en forårshave med ansigtet op
mod solen og snakker familiesnak med
de kære, vi ikke ser til hverdagsbrug, og
hører nyt om Mogens og Anne-Mette,
der har købt hus i Holstebro, og Jør
gen, der skal til eksamen og bagefter
ind som soldat, og Pers nye barnebarn,
der blev døbt i søndags og kom til at
hedde Julie. Og Dinah, der er tre år og
selv kunne finde alle sin gaver under ju
letræet. Og hvor bliver Jacob dog lang!
Og hvor er det svært at finde en koge
kone nu om dage! Og selvfølgelig kan
gaven byttes, lille du, hvis der er noget,
du hellere vil ha’.
»Alt er så nyt og dog så herligt gammelt
. . .«, sang Aksel Schiøttz. Gaver hører
stadig konfirmationen til, men de er an
derledes. På min mors gavebord var der
usvigelig sikkert et toiletsæt i hamret
sølv. På mit og alle kammeraternes et
ur, det lille, smarte armbåndsur, som vi
havde set frem til i årevis, og som fami
lien havde lagt sammen til både fra fars
og mors side. Nu giver vi vore unger det
første ur, før de knap kan kende klok
ken, og de hedeste ønsker til konfirma
tionen er et stereoanlæg, fotografiap
parater, lommeregnere og bånd.
Men cykler, smykker, bøger og penge
er dog stadig klassikere, der vækker
glæde nu som før. Dog med den forskel,
at drengene idag er med på smykkehol
det. Jeg prøver at forestille mig det
fnys, min fætter ville have udstødt i
1934, hvis nogen havde sendt ham en
halskæde med navneplade i sølv. Men
jeg husker hans lykkestrålende øjne
over fyldepennen fra bedstefar.
Og vi går ind til middagen med taler og
sange og oplæsning af telegrammer fra
alle dem, der vil markere, at de også sy
nes, at det er en stor dag for Marianne
og hendes far og mor.

»Og nu træder du så ind i de voksnes
rækker ... « Nej, sådan er der ingen,
der siger mere. Men til Mariannes kon
firmation i år vil der nok blive sagt no
get om fattigfirserne, sparefirserne,
flittigfirserne, og om hvor vigtigt det er
at dygtiggøre sig og finde et fag, hvor
trængselen ikke er altfor stor. Og fætter
Henrik, der er studerende, vil nok
mumle lidt i skægget om suitecirkulæ
ret.
Men sætningen om »det JA, du har gi
vet i kirken idag . . . «, den er tiden
ikke løbet fra. Måske har Marianne
ikke lige netop sagt ordet JA, måske
har konfirmanderne hos hendes præst
sagt trosbekendelsen i kor eller fået et
udvalgt skriftsted. Men det at gå der
hen i dag er Mariannes ja til stadig at
være Guds barn, som hun blev det, da
hun blev døbt. Og Gud har bekræftet,
at sådan er det, og at den velsignelse,
hun fik i dåben, stadig står ved magt.
Og der er nok nogen af os, der vil sige til
Marianne, at selv om tiden er vanske
lig, især for de unge, så er der mange
problemer, der bliver lettere at løse,
hvis hun husker, at kirkens opgave er at
hjælpe os til at leve ikke blot i vor dag
lige tilværelse, men også i den form for
tilværelse, der kaldes Guds rige.
Og Marianne vil vide, hvad vi snakker
om, for hun har jo gået til konfirma
tionsforberedelse, og hendes præst har
bygget videre på det grundlag, som
hendes lærere har givet hende. For fol
keskolens lærere i kristendomskund
skab giver en levende og medrivende
undervisning. Og det er måske noget,
vi for tit glemmer at værdsætte.
Marianne har selv valgt at blive konfir
meret, og hun valgte det, endnu før hun
begyndte at gå til præst. Men havde hun
været i tvivl - eller imod - ville hendes
forældre ikke have accepteret hendes
beslutning, før hun havde gennemgået
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konfirmationsforberedelsen og vidste,
hvad det var, hun tog stilling til. De er
ikke faldet for den nemme indstilling,
at »vi vil ikke påvirke vore børn til at tro
på Gud, det må de selv finde ud af«. De
mener, det ville være at lade barnet i
stikken. For hvordan kan et barn over
hovedet have mulighed for »at finde ud
af«, hvis det ikke har fået forståelsen af,
hvad valget drejer sig om, og hvad det i
givet fald er, man vælger/hz.
Og så synger vi - i salmebogen og i høj
skolesangbogen. Og vi synger mormors

sang om Mariannes jævne, muntre liv
på jord, fra hun trådte ind i familien og
til idag, hvor hun sidder her som festens
midtpunkt, hvidklædt og fin, med ud
slået hår.
Og inden vi går hjem, synger vi sangen,
som jeg skrev for tre år siden til mit gud
barn Mette, som blev sunget for Lis
beth sidste år, og som nu også skal slutte
festen for Marianne.
Melodien er af Erik Harbo, operasan
ger ved Det kgl. Teater.

Lær mig at tælle mine dage
tælle de lyse og de grå,
og med frimodighed at tage
hvad min dag byder på.

Lær mig at være den, der trøster,
giv mig hver gang de rette ord.
Lær mig, hver pige er min søster,
hvor på jord hun end bor.

Arved' jeg gaver og talenter,
lær mig, hvad de skal bruges til.
Lær mig at gi’ igen med renter
omsorg, ømhed og smil.

Lær mig at sige ja til glæden,
når den vil lyse på min vej.
Men giv mig også, når det kræves,
mod til at sige nej.

Lær mig at luge i min have,
samle hver tidsel i en stak.
Lær mig, at livet er en gave,
lær mig at sige tak.

TEKST:
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METTE MADSEN

MELOD I I

ERIK

HARBO

Oprettelsen af Helsingør stift

Af Vilhelm Dickmeiss

Det er næppe for meget sagt, at man i
kirkelige kredse i Danmark gennem
hele dette århundrede har drøftet stifts
grænser, stiftsdelinger og stiftsbyer på
Sjælland. Allerede så tidligt som i 1904
fremsattes i folketinget forslag til æn
dring af stiftsgrænserne, så Sjællands
sydlige amter sammen med Holbæk
skulle udgøre et nyt stift. At gå ind på
de mange forslag århundredet igennem
vil trætte selv den mest interesserede
læser, her skal kun peges på det mor
somme, at næsten hver by på Sjælland
har været nævnt som eventuel stiftsby:
Roskilde, Ringsted, Sorø, Næstved,
Hillerød, Helsingør og vist flere endnu.
I 1922 skete så den første deling af Sjæl
lands stift, idet man oprettede Roskilde
stift. Meget hurtigt indså man imidler
tid, at man snarest burde gå igang med
at oprette endnu et sjællandsk stift på
grund af først Københavns og siden
omegnens eksplosive vækst. Efter en
masse snak frem og tilbage syntes det at
lysne for en løsning. Københavns bi
skop siden 1934 dr. theol. FuglsangDamgaard fyldte 70 i 1960 og skulle
dermed søge afsked. Københavns stift
var nu blevet så voluminøst - over 1 Vi
million - at en stiftsdeling var tvingende
nødvendig. Endelig skred man til hand
ling. Den 15. dec. 1958 nedsatte kirke
ministeriet et udvalg til at behandle føl
gende 3 spørgsmål: 1. Eventuel omlæg
ning af stiftsgrænser, 2. eventuel stifts
deling, 3. om »de tilstedeværende van
skeligheder« kunne løses på anden
måde, muligvis ved antagelse af gejstlig

medhjælp for biskoppen. Lykkeligvis
havde ministeriet dengang en dygtig og
hurtigt arbejdende departementschef
til rådighed, A. Detlefsen, og han blev
formand for udvalget. Havde der ikke
før været gang i den kirkelige debat an
gående stiftsdeling m.v., kom der det
nu for alvor. Mange ville tale med,
mange havde den »bedste« løsning pa
rat, og adskillige henvendte sig til ud
valget med ønsker og forslag. Her skal
kun nævnes tre af disse henvendelser,
fordi de alle i deres forslag peger frem
ad.
Grønland lod sin røst høre. Grønlands
præstekonvent opfordrede til, at der på
grund af den store afstand til Køben
havn og de nye tider i det grønlandske
samfund oprettedes et embede som vicebiskop på Grønland. Dette skete
ikke dengang. Færøerne lod også høre
fra sig. Her ønskede man at få egen bi
skop. En væsentlig del af begrundelsen
var ejendommelig. Man frygtede for
den katolske kirkes planer. Denne
kirke havde allerede et kraftigt og mål
bevidst arbejde i gang på øerne. Hvad
om Romerkirken en skønne dag ophø
jede den katolske kirke på Færøerne til
et selvstændigt bispedømme. Det ville
ganske givet betyde et stort prestigetab
for Folkekirken. Færøernes henstilling
toges ikke tilfølge.
Den tredie henvendelse, som bør næv
nes - og nok den interessanteste kom
fra Frederiksborg amts menighedsråds
forening. Man mente, at Folketinget
sandsynligvis i øjeblikket ville nøjes
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med en todeling af Københavns stift.
Dette måtte da blive et KronborgBispebjerg stift med Grundtvigskirken
som domkirke. Men man fastslog, at
det ønskelige måtte være en tredeling af
Københavns stift, og at det tredie stift
kun burde omfatte Frederiksborg amt
med Helsingør som stiftsby og Set. Olai
som domkirke. Meget taler for, at dette
forslag med visse modifikationer har
fremtiden for sig.
Ved lov nr. 233 af 10. juni 1960 vedtog
man at oprette Helsingør stift ved ud
skillelse fra Københavns stift og samti
dig at oprette et nyt bispeembede. Set.
Olai kirke i Helsingør blev stiftets nye
domkirke, og den nye bispebolig hen
lagdes til Hellerup i betragtning af, at
denne del af Helsingør stift var stiftets
folkerigeste. Ved kgl. resolution af 3.
okt. 1960 blev loven sat i kraft med
virkning fra 1. jan. 1961. Det nye stift
kom til at omfatte følgende område:
Københavns nordvestre provsti og
Bispebjerg provsti, tilsammen omfat
tende 15 sogne, alle beliggende inden
for Københavns kommunes grænser.
Desuden Sokkelund herreds østre og
Sokkelund herreds vestre provsti (bort
set fra enkelte sogne på det sydlige
Amager, som forblev under Køben
havns stift). Endvidere Smørum her
reds provsti, Horns m.fl. herreders
provsti, Holbo-Strø herreders provsti
og det tidligere Lynge-Kronborg herre
ders provst, der ved stiftets oprettelse
blev delt i to, en sydlig del med navnet
Fredensborg provsti og en nordlig un
der navnet Helsingør købstads provsti.
Stiftet kom således til at omfatte ni
provstier, to beliggende indenfor Kø
benhavns kommunes grænser, mens de
øvrige syv dækker det område, der ud
gør Københavns amtrådskreds og Fre
deriksborg amt.
Nogle få bemærkninger skal knyttes til
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oprettelsen af det nye stift. Først bør et
tåbeligt fejlgreb påpeges. Jeg tænker
naturligvis på det faktum, at man i Hel
singør stift placerede 15 sogne belig
gende i Københavns kommune. Endvi
dere bør det vist være uimodsigeligt, at
Helsingør stift allerede lige fra oprettel
sen blev for stort. 800.000 indbyggere
var for mange i et nyt stift, hvor befolk
ningsvæksten var langt den største i
Danmark.
Endelig bør det fastslås, at beslutnin
gen om at lægge bispeboligen i Helle
rup ca. 40 km fra stiftets domkirke var
uheldig. Allerede de dårlige erfaringer
fra Lolland-Falsters stift, hvor domkir
ken er i Maribo og bispeboligen i Nykø
bing F. burde have advaret mod den
stedfundne løsning i det nye stift.

Bispevalget
Efter sommerferien begyndte man i de
to stifter med ledige bispeembeder,
altså København og Helsingør, at ar
bejde på opstillingen af kandidater. Her
vil vi ganske naturligt kun berette om
slagets gang i Helsingør stift. Meget
snart samlede interessen sig om tre kan
didater, som alle blev opstillet. Det var
i bogstavorden J. B. Leer-Andersen,
sognepræst v. Set. Olai kirke, Sv. A.
Nielsen, provst for Ringsted-Alsted
herreders provsti, sognepræst ved Has
lev kirke og endelig N. J. Raid, provst
for Frederiksberg provsti, sognepræst
ved Solbjerg kirke. På vælgermøderne
blev det hurtigt klart, at valget kom til
at stå mellem Leer-Andersen og Raid.
Det blev også klart, at Raid havde de
fleste stemmer i København og omegn,
Leer-Andersen stod stærkest i Frede
riksborg amt. Leer-Andersens politi
ske stade var ukendt. Derimod vidste
man, at Raid var socialdemokratisk
medlem af Frederiksberg kommunal
bestyrelse.

Vælgermøderne rundt i stiftet fik et
værdigt forløb. Mon ikke de mange me
nighedsrådsmedlemmer fik et indtryk
af, at alle de tre opstillede kandidater
var velkvalificerede til det nye bispeembede. Kirkeminister Bodil Koch
blandede sig selvsagt ikke i valget. Men
alle, der kendte bare lidt til ministeren,
var helt klar over, at hun såvel af per
sonlige som af partimæssige grunde øn
skede Raid på bispestolen. Hun kunne
da heller ikke lade være med i ret kraf
tige vendinger at bebrejde mig min stil
lingtagen til valget. Jeg gik kraftigt ind
for Leer-Andersen. Bodil Koch satte
jeg meget højt, men her var vi altså
uenige. Jeg svarede hende, at Raid i
mine øjne var særdeles dygtig både som
præst og provst og dertil noget af en
kulturpersonlighed. Men Leer-Andersen havde ialt fald tre fortrin for Raid.
Leer-Andersen var yngre, nemlig 50 år,
mens Raid var fyldt 60. Leer-Andersens helbred var stærkt, Raids næppe
altfor godt. Og endelig ville det nye stift
stille den nyuvalgte biskop overfor en
række nødvendige kirkebyggeriopga
ver. Netop her stod Leer-Andersen
som tidligere generalsekretær for Kir
kefondet særdeles velrustet til at takle
de store udfordringer i Helsingør stift.
I sidste halvdel af oktober fandt stem
meafgivningen sted. Med stor spæn
ding imødeså man resultatet, som til
det sidste ikke tillod nogen sikker prog
nose. Der blev i alt afgivet 1351 stem
mer, der fordelte sig således:
sognepræst Leer-Andersen 625, provst
Raid 556, provst Nielsen 170 stemmer.
En ministeriel embedsmand fortalte
mig efter optællingen af stemmerne, at
man i ministeriet var spændt lige til det
sidste. Man begyndte optællingen syd
fra for til sidst at ende med LyngeKronborg herreders provsti. Da man
nåede hertil, førte Raid endnu, som

han havde gjort det hele vejen, omend
nu kun med 2 stemmers overvægt. Så
skete det afgørende gennembrud for
Leer-Andersen, der her var på hjem
mebane.
For ministeren var valget en skuffelse.
Overvejede hun en kort stund at bryde
med hævdvunden praksis ved bispeudnævnelser, som gik ud på altid at ind
stille nr. 1 til udnævnelse. Jeg har en
fornemmelse deraf. Men Bodil Koch
fastholdt praksis og indstillede LeerAndersen.
Ved valget til biskop i Københavns stift
blev pastor W. Westergaard-Madsen
nr. 1 og udnævntes samtidig med LeerAndersen. Bispevielsen blev fastsat til
18. december i Københavns domkirke.
Bispevielsen 4.s.i adv. blev en stor kir
kefest med deltagelse af det officielle
Danmark med kongeparret i spidsen og
et meget stort antal præster fra de to
stifter. Den afgående biskop FuglsangDamgaard forestod den kirkelige hand
ling, den sidste i hans nu udløbende
bispeperiode.
Som nævnt begyndte Leer-Andersen
fra 1. jan. 1961 at fungere som biskop
over Helsingør stift. Men dels skulle
han på behørig vis »indføres« i sit nye
stift, dels skulle han efter den officielle
overtagelse af bispestillingen ophøje
Set. Olai kirke til stiftets domkirke.
Ny gylden bispekåbe blev indkøbt og
bispebolig. Sidstnævnte som før nævnt i
Hellerup, Heslehøj allé 4. En tidligere
rigmandsvilla, men ikke alt for velegnet
til sit formål som bispebolig med plads
til embedets kontorer. Spisestue og
dagligstue er store og velegnede til
større sammenkomster, men biskop
pens værelse er usseligt lille og konto
rerne for små. Selvom man i årenes løb
har forbedret forholdene omkring kon
torerne, er en bispebolig i Helsingør
med ordentlige lokaler i høj grad på øn
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skesedlen nu ved stiftets 25-års jubilæ
um.

Domkirken
Den 15. januar oprandt, dagen for Set.
Olai kirkens ophøjelse til domkirke,
Helsingørs fremtidige status som
stiftsby og biskoppens officielle overta
gelse af embedet. Hele byen prægedes
af festen. Der flagedes i byen og på hav
nen, ikke alene til ære for Set. Olai men
også til ære for kongeparret, som ville
deltage i gudstjenesten sammen med
prinsesserne Benedikte og Anne-Ma
rie. Tronfølgeren kunne ikke deltage,
da hun på det tidspunkt opholdt sig i
England.
Det officielle Danmark var rigt repræ
senteret. Der var kirkeminister Bodil
Koch, stiftets amtmænd med Køben
havns overpræsident Carl Moltke,
næsten alle landets biskopper, profes
sorerne Hal Koch og Bent Noack, Hel
singørs byråd og mange helsingoranere. Et stort antal menighedsrådsmed
lemmer fra stiftet ligesom et meget
stort antal af stiftets præster havde ef
terkommet indbydelsen. Den svenske
kirke var repræsenteret af biskop Lind
strom fra Lund og ved hofprædikant
Westin fra Helsingborg, den norske
kirke ved præst ved Kong Håkons kirke
i København Johs. Iversen.
Efter at de kongelige havde indtaget
deres pladser, kom den gejstlige proces
sion anført af Leer-Andersen og Fuglsang-Damgaard. Intrada for blæsere og
orgel af Finn Viderø indledede gudstje
nesten, og efter indgangsbønnen sang
man »Himlen åbnes, mørket svinder«
af C. J. Boye, præst ved Olai kirke
1835-47. Som konst, domprovst var jeg
for alteret under formessen. Efter kol
lekt og epistel sang man »Behold os
Herre ved dit ord«, og jeg gik på prædi
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kestolen for at indføre Leer-Andersen i
det nye stift.
Jeg indledede med at læse kongens
kaldsbrev med Leer-Andersens udnæv
nelse og gik derefter over til at tale til
Leer-Andersen over ordet: »Herren
velsigne dig og bevare dig«. Talte om
den velsignelse, et godt helbred er,
talte om den visdom det er at hvile i, at
dybest set har et kristenmenneske kun
med Gud at skaffe. Jeg citerede Chry
sostomos’ ord: »Det er kun få præster,
der bliver frelst« og tilføjede for egen
regning: det gælder naturligvis også bi
skopper. Jeg lovede, at vi præster ville
bede for vor biskop og sluttede med en
bøn om, at Gud i sin barmhjertighed
ville gøre en god biskop af ham.
Nu sang man »Du, Herre Krist« af H.
C. Sthen, som i lighed med Boye havde
været præst ved Set. Olai men meget
tidligere nemlig i årene 1566-83. LeerAndersen gik på prædikestolen. Han
takkede kongen for kaldelsen til bi
skop, takkede kirkeministeren for ind
stilling og sagde bl.a.: »Jeg går i ydmyg
hed og taknemlighed ind til gerningen i
bøn om, at Gud vil lægge sin velsignelse
til«. Leer-Andersen talte om, at han
med forventning og glæde så hen til det
kommende samarbejde med præster og
menigheder i Helsingør stift og bad om
langmodighed, først og fremmest om
menneskers forbøn.
Biskoppen vendte sig derefter til da
gens egentlige begivenhed: ophøjelsen
af Set. Olai kirke til domkirke. Han for
talte, at mange i de forløbne måneder
havde givet udtryk for deres glæde over
dette, og at kongen på sin sølvbryllups
dag havde udtalt, at Set. Olai som dom
kirke var den bedste af alle gaverne til
dagen! »Denne kirke har i århundreder
ligget ved Kronborg som sidste hilsen
fra kirken til den, der drog ud, og som
første hilsen til den, der kom hjem.

Navne som Boye og Sthen er knyttet til
kirken - her har Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye lyttet til latinskoledrengenes
sang, men først og sidst har sundtoldby
ens borgere haft deres hjemsted i Set
Olai i lyst og nød. Kirkens rige udsmyk
ning minder os den dag i dag om bor
gernes tilknytning til kirkens gamle hel
ligdom«.
Leer-Andersen gjorde opmærksom på,
at kirken ikke skulle indvies - indviel
sesordene havde forlængst lydt. Men
kirken gik ind i en ny æra, idet den nu
slår portene op for hele stiftets befolk
ning.
Medens alle i kirken rejste sig, udtalte
biskop Leer-Andersen: »I Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn tager vi
Set. Olai kirke i brug som domkirke for
Helsingør stift. Guds hellige navn til
ære, mennesker til glæde og gavn«.
Biskoppen prædikede derefter over

dagens tekst: Brylluppet i Kana. Efter
prædikenen sang man Grudtvigs »Vid
underligst af alt på jord«, og kirkens
kor opførte en del af en kantate af Ib
Nørholm »Set. Olai festversikler«. Bi
skoppen gik for alteret, bad slutnings
kollekten og lyste velsignelsen. Guds
tjenesten sluttede med »Mægtigste Kri
ste«. Den gejstlige procession gik ud,
og derefter førte menighedsrådets for
mand skoleinspektør Laurits Jensen og
jeg kongeparret ud. Kongen var særde
les veloplagt, og han og dronningen
stod og talte nogle minutter med os
udenfor kirken inden bortkørslen. Det
var Laurits Jensens opgave at over
række dronningen en buket blomster
ved de kongeliges ankomst. Det glemte
han. Nu stod han ved udgangen stadig
med buketten i hånden. Da majestæ
terne gjorde tegn til opbrud, sagde
dronningen med et lille smil til Laurits
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Jensen: »Mon de blomster ikke er til
mig«.
»A jo, undskyld!« sagde den kære sko
leinspektør, og under alles smil fik
dronningen sin buket med hjem.
Et par dage efter festgudstjenesten an
modede kongen om at få indrettet en
kongestol i den nye domkirke, hvis
dette ellers lod sig gøre. Menighedsrå
det vedtog at ordne en sådan plads til de
kongelige. Kongestolen blev indrettet
lige overfor prædikestolen således, at
den kun er etableret, når de kongelige
har anmeldt deres nærværelse.

Stiftet som aktiv virkelighed
I januar blev domprovstestillingen slået
op. Både Leer-Andersen og Bodil
Koch opfordrede mig kraftigt til at
søge. Ikke mindst ringede Bodil Koch
gentagne gange, men jeg sagde uden tø
ven nejtak. Jeg ønskede at fortsætte og
afslutte min præstegerning i det mig så
kære Hørsholm. 20. marts blev dom
provstiet besat. Sognepræst ved Her
ning kirke S. Nepper-Christensen blev
udnævnt. Han var kendt som en dygtig
prædikant og udmærket administrator.
Naturligvis drøftede Leer-Andersen og
jeg i disse måneder mange gange stiftets
fremtid. Jeg talte også om fremtiden
med min ven dr. theol. L. J. Koch, tidli
gere forstander på Diakonissestiftel
sen. Han var levende interesseret i det
nye stifts oprettelse og de kommende
år. Især vendte han tilbage til to ting,
som han bad mig tale med biskoppen
om. Først allerede fra begyndelsen at
gøre alt, hvad der var muligt for at fast
slå stiftet som en aktiv virkelighed.
Hertil rådede han meget at bruge Lan
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demodet som et udvidet Landemode
således, at menighedsrådsmedlemmer
og andre interesserede fik lejlighed til
den dag at mødes i stiftsbyen og både
deltage i gudstjeneste og foredrag med
centralt kirkeligt sigte. For det andet
bad han mig gøre, hvad jeg formåede
for at gøre biskoppen optaget af præ
sternes videre uddannelse. Han sagde,
at det var hans erfaring, at grumme
mange præster tidligt gik i stå, hvad læs
ning og studier angik. Han anbefalede,
at biskoppen arrangerede kurser for
præster, foredrag rundt i stiftet og at
gøre provsterne optaget af at gøre,
hvad de formåede på den hjemlige
front. Dr. Kochs råd fik betydning for
biskoppens syn på fremtidige opgaver i
stiftet.
Allerede 3. marts fandt den første ordi
nation sted i Set. Olai. Fem kandidater
indviedes til tjenesten. Allerede den
dag føltes det uheldigt, at bispeboligen
lå 40 km fra domkirken.
Og så kom afslutningen på denne pe
riode med d. 28. maj, domprovstens
indsættelse i Set. Olai ved biskoppen.
Nepper-Christensen blev biskoppen en
fortrinlig medhjælper i årene fremover.
Ved en efterfølgende festmiddag på
Sommariva blev domprovsten budt vel
kommen af menighedsråd og præster
og jeg tog afsked med den del af mit
gamle provsti, som nu var blevet til
Helsingør købstads provsti. På samme
tid festligt og vemodigt. En dejlig mer
skumspibe har jeg som varigt minde om
dagen.
Og dermed slutter beretningen om Hel
singør stifts oprettelse. Hverdagen er
begyndt.

Af den 25-åriges historie

Af Erik Hoppe

25 år cr ikke ret meget af et stift at være.
Roskilde har fejret 1000-års jubilæum,
så sammenlignet hermed skulle Hel
singør stift knapt være tør bag ørene.
Men så vidt er det dog alligevel kommet
og mere til. I al fald ser det ud til, at det
vokseværk, som hører barne- og især
ynglingeårene til, er ved at være over
stået. Ved stiftets oprettelse var befolk
ningstallet ca. 795.000 (inclusive de 2
københavnske provstier, som senere er
ført tilbage til Københavns stift igen).
10 år senere boede der ca. 200.000 flere
i området, en voldsom tilvækst på så
kort tid. Og på det tidspunkt (1970) lød
prognoserne på, at folketallet i 1980
ville være 1.200.000 og ved århundred
skiftet
1.650.000 eller muligvis
1.800.000. Derfor var der også i stiftets
første 10-15 år til stadighed røster
fremme om, at en ny stiftsdeling måtte
komme indenfor en overskuelig frem
tid.
Imidlertid er det jo gået anderledes i de
senere år, end prognoserne forudså. Pr.
1. januar 1984 (det seneste tal fra Dan
marks Statistik) var folketallet i stiftet
949.062. Hvis de omtalte 2 københavn
ske provstier stadig havde været en del
af stiftet, ville tallet have været ca.
1.060.000. Men under alle omstændig
heder ser vokseværket ud til at være
overstået, for stiftet som helhed. I det
egentlige Nordsjælland regnes der sta
dig med nogen befolkningstilvækst,
men til gengæld har folketallet været
for nedadgående i mange omegnssog
ne.

På den baggrund vil det næppe være
realistisk at forvente en stiftsdeling lige
med det første, selv om Helsingør stift i
folketal er så langt det største i Dronningeriget. Hertil kommer, at der prov
stimæssigt nu er mere rimelige forhold
med hensyn til antal og størrelse. Det
startede med 7 provstier indenfor de
nuværende grænser, og heraf var nogle
alt for store. F.eks. boede der i 60’erne
i det daværende Sokkelund herreds
østre provsti flere mennesker end i hele
Lolland-Falster stift. Ved delinger og
ændringer af grænser er antallet af
provstier og dertil hørende provster nu
det smukke apostoliske 12. Samtidig er
de gamle herredsnavne opgivet, da her
redsinddelingen efterhånden helt har
mistet sin praktiske betydning. Hvem
ville også vide, hvor f.eks. Holbo og
Strø herreders provsti skulle findes på
kortet. Nu har provstierne navn efter
hovedbyen eller hovedkommunen
(-erne) i området.
Der skal i det følgende omtales nogle
forhold og tiltag, som forsåvidt har
gjort sig alment gældende i hele folke
kirken i de 25 år, men som enten har
haft særlig betydning for stiftet, eller
hvor folk herfra har gjort sig gældende.
Det såkaldt officielt folkekirkelige vil
ikke uden grund blive fremhævet.
Kirkelig profil
Så ungt stiftet er, har det så i de for
løbne 25 år nået at få sin egen profil?
Eller er det hovedsagelig præget af en
af de kirkelige retninger eller andre
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strømninger? De gamle stifter har jo
hver for sig så nogenlunde deres image.
F.eks. er Fyns stift overvejende grundt
vigsk, Viborg stift indre-missionsk,
selvom billedet ingenlunde er eentydigt. Kan man tilsvarende hefte en »eti
kette« på Helsingør stift? Næppe. Og
det hænger bl.a. sammen med dets bro
gede sammensætning af københavnske
omegnssogne, sjællandske købstæder
og landsogne samt udstrakte sommer
husområder, uden at man derfor bør
godkende det udtryk, som salig biskop
Mynster anvendte om dele af området,
at »der bor meget skrabsammen i de
sogne«. Men derudover er der ingen af
de kirkelige retninger, der tegner bille
det i stiftet. Selvfølgelig er der sogne,
menigheder og præster, som føler sig
knyttet til en af disse. Men som helhed
har retningerne ikke haft den store ind
flydelse eller betydning i de 25 år og har
det i stadig mindre grad.
Derimod er der en anden strømning,
der mærkes stadig tydeligere, og det er
en understregning af det folkekirkeli
ge. Det er vel ikke specielt her i stiftet,
men accentueringen deraf er, forekom
mer det mig, stærkere, hjerteligere og
varmere end i noget andet stift. Ganskevist kan det stadig opleves, når en
præst i forbindelse med ansøgning un
derstreger sin folkekirkelige indstilling,
at medlemmer af et menighedsråd så
mener, at han/hun nok bare er af den
bløde mellemvare. Men deri tager man
særdeles ofte fejl. Og det hænger sam
men med, at stadig flere ikke føler, at
de hører hjemme i nogen af de kirkelige
retninger eller i en foreningskristen
dom. Opdelingen i retninger, ofte ind
byrdes stridende, er ikke rigtig gyldig
mere. Det er ligesom med den ellers
længe vedtagne politiske opdeling i
højre - venstre. Man holder stadig fast i
etiketterne. Men alt imens har virkelig
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heden forandret sig, så problemstillin
gerne ligger andre steder, end man tror.
Et nærmere studium af de enkelte sog
nes kirkeblade og andre publikationer
vil vise, at både ånden og tonen er præ
get af det sognekirkelige fællesskab og
ikke af det foreningskristelige. For ikke
at tale om de mange steder, hvor lister
ved opstilling til menighedsrådsvalg
slet og ret kalder sig »folkekirkelig li
ste«. Værd at bemærke erdet også, at af
de ved sidste bispevalg opstillede 4 kan
didater var der kun een, der erklærede
sig for tilhørende en kirkelig retning, og
han fik et meget lille stemmetal. Man
ønskede åbenbart ved det valg og fik en
leder af stiftet, som umiskendelig er fol
kekirkelig i dette ords stærke og varme
betydning.

Kirkebyggeri
Det mest iøjnefaldende fra stiftets 25årige historie er det store antal kirker,
der er blevet rejst. Ikke mindre end 39
er det blevet til, og dermed er Helsing
ør uden sammenligning det stift i lan
det, der har haft mest travlt på det om
råde, men hvor behovet også har været
størst. I de første 10-15 år var det især i
Københavns omegn, byggeriet stod på.
Men senere er også det øvrige stift
kommet godt med, parallelt med den
omtalte befolkningsforskydning. Man
må prise stiftets første biskop J. B.
Leer-Andersen for hans utrættelighed i
den sag, men også de mange menig
hedsråd, kirkekomiteer, præster og fri
villige medarbejdere, som har lagt ryg
til, undertiden gennem mange år. Og
hele vejen har Kirkefondet stået bi med
råd og dåd.
I mange år måtte finansieringen af kir
keprojekterne i alt væsentligt klares
med indsamlede midler, og det kunne
strække sig over ret så mange år, før
man kunne gå i gang, alt imens værdien

Biskop J. B. Leer-Andersen nedlægger
grundsten til Skovlunde kirke 1969.

af den opsamlede kapital blev udhulet
af inflation m.v. Her var det et meget
stort fremskridt, at vi i 1966 fik den nye
lovbestemmelse om, at der fremtidig
kunne bygges kirker finansieret over
kirkeskatten, enten ved henlæggelser
over nogle år eller ved optagelse af lån,
som kunne afvikles via kirkelige lig
ningsmidler, efter at kirkebygningen al
lerede stod der. Ikke mindst for Hel
singør stift med de mange endnu uløste
kirkeprojekter fik lovbestemmelsen
stor betydning. Mens der i de første år
var en næsten uoverskuelig række af
opgaver, hvor befolkningsudviklingen
kunne befrygtes at overhale kirkebyg
geriet indenom, så er vi nu ved at kunne
se afslutningen på, hvad der virkelig må

kaldes en stor kirkebygger-periode.
Med 66-loven blev der også åbnet mu
lighed for, at kirkeskatten kunne betale
ikke alene selve kirkebygningerne,
men også nødvendige udenomslokaler
til undervisning, møder o.s.v. Det er
sket både i forbindelse med nybygge
riet og ved rejsningen af sognegårde
ved ældre kirker. Det har i mange af
stiftets sogne været et meget stort frem
skridt, at der er kommet ordentlige un
dervisningslokaler og lægges hus til en
bred vifte af tilbud til sognets beboere.
Nogle af de nye sognegårde er store og
flotte, andre mere ydmyge. Men til
sammen er de et markant træk i stiftets
udvikling de senere år.
Der skal ikke her fremhæves enkelt
eksempler på god arkitektur og kunst
blandt de mange nye kirkehuse og an
dre huse. Men et gennemgående træk
har det været, at man i stiftet - med få
undtagelser - har forladt pastiche-byg
geri og efterlignende kunst. Der har
hos menighedsråd og godkendende
myndigheder været vilje og mod til, at
det skulle være vor egen tids stilopfat
telse og kunstneriske udtryk, der satte
præget. Og her har en lang række arki
tekter og kunstnere ydet deres bedste.
Et projekt blev desværre ikke gennem
ført. I 1961 udskrev Bodil Koch, den
mindeværdige kirkeminister, en inter
national idékonkurrence om nyt kirke
byggeri. Der indkom over 200 projek
ter, hvor vinderen blev den norske arki
tekt Helge Hjertholm med et fantasi
fuldt og storslået forslag. Der var pla
ner om, at denne kirke skulle rejses nær
ved DTH nordligt i Lundtofte sogn, der
hvor præstehøjskolen fik til huse nogle
år. Synd og skam, at det hele løb ud i
sandet. Den kirke kunne, foruden me
get andet, have været et smukt og vær
digt minde om Bodil Kochs mangeårige
ildhu for folkekirken.
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Strukturkommission
Nu vi er ved Bodil Koch: Ved nytårstid
i 1964 skrev hun i Kristeligt Dagblad en
stor og inspirerende artikel om de pro
blemer, kirken har at arbejde med. Hun
kom rundt om alle væsentlige spørgs
mål og bebudede nedsat en kommis
sion til behandling deraf. Den kom
også samme år med ikke mindre end 7
underudvalg med hver sit udførlige
kommisorium og med 29 medlemmer.
Det var et stort brød at slå op og - som
det viste sig - for stort med mange højt
flyvende ideer og planer.
Hele dette apparat fik som bekendt en
krank skæbne, bl.a. fordi kommissi
onen på en uhørt måde blev underløbet
i de følgende år af centralt placerede
personer, og fordi der var en stadig udog indtræden af medlemmer, som
gjorde arbejdet flimrende. Trods chika
nerier og indre uenighed var der dog
eet af udvalgene, der fik sit arbejde
gjort færdigt. Det var underudvalg I,
der skulle behandle den fremtidige sog
nestruktur, og som havde sognepræst
Niels H. Gadegaard, Mørkhøj, som
formand. Det blev til en diger betænk
ning, som kom i 1971. Det grundlæg
gende i den var forslag om større enhe
der i folkekirkens struktur med storsog
ne, provstiråd og meget andet. Men
dertil rummede betænkningen en rig
dom af detailundersøgelser og redegø
relser om kirkens placering i det mo
derne samfunds ændrede strukturer.
Niels H. Gadegaard vidste som for
stadspræst noget om, hvor skoen både
dengang og nu trykker, og man mærke
de, at de brogede forhold i Helsingør
stift ofte var baggrund for tanker og for
slag.
Der kom intet konkret lovforslag ud af
betænkningen. Men den behandlede
dog en lang række problemer, som sta
dig er aktuelle, og som der må findes
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løsninger på, f.eks. at adskillige folke
kirkelige opgaver ikke-eller kun delvis
- kan løses alene på sogneplan, men må
tages op af større enheder på provsti
eller stiftsplan. Hvad der faktisk er ved
at ske her i stiftet på bla. undervisnings
området og i ydre-missionsarbejdet.
Gudstjenestefornyelse
I den stiftsbog, som udkom i 1971 i an
ledning af stiftets 10-års jubilæum,
skrev pastor Per Jensen Mørkhøj en ar
tikel med overskriften »Gudstjenesten
- det kontinuerlige eksperiment«. Den
var et godt eksempel på det engage
ment, som både han og mange andre
rundt om i stiftet viste og viser i gen
nemtænkning og arbejde med fornyelse
af gudstjenesten. Mange syntes, at det
ikke var nok med teoretiske overvejel
ser i den sag, men at der i praksis måtte
prøves forskellige alternative former.
Det har man gjort på lokalt plan i ret så
mange af stiftets sogne i 60’erne og
70’erne, og da i regelen med biskoppe
lig velsignelse til at eksperimentere
med de sekundære gudstjenester. Op
findsomheden og ihærdigheden har væ
ret stor, og noget af det mest seriøse har
den såkaldte »værkstedskirke« stået for
gennem en årrække. Den holder til i
København, men får bl.a. støtte fra
Helsingør stiftsfond.
Det har helt oplagt givet erfaringer med
de mange lokale uofficielle forsøgs
gudstjenester. Den væsentlige nok den,
at det er sværere end først antaget at
finde frem til nye former og liturgier,
som er holdbare. Samt den erfaring, at
hovedstrukturen i vor hidtidige høj
messe ikke lader sig erstatte.
Fra officielt kirkelig hold kom i 1963 en
prøveritualbog, som et udvalg nedsat af
biskopperne udsendte netop for at den
skulle prøves rundt om i sognene. Men
det er der vist ikke mange steder, man

for alvor har gjort. Den slog aldrig vir
kelig an, også fordi den var mere til
bage- end fremadskuende.
Bedre gik det med »Foreløbige ændrin
ger i ritual- og alterbog«, som kom i
1972 udarbejdet af en ny kirkeministe
riel kommission, der var nedsat i 1970.
I al fald er dele af den blevet prøvet i
mange kirker også her i stiftet, f.eks.
forslagene til kortere ind- og udgangs
bøn, til anvendelse af samme kollekt på
en række søndage, til kort nadverritual,
og andet.
Et virkeligt gennembrud i liturgikom
missionens arbejde kom så i 1974/75
med betænkningen »De bibelske læs
ninger i gudstjenesten«. Her blev fore
slået en markant ændring af højmessens
leddeling. På epistelens plads ved guds
tjenestens begyndelse læses i stedet en
tekst fra Gamle Testamente, som såle
des kommer helt anderledes i brug ved
højmessen. I stedet for 2 evangelielæsninger koncentreres derom een, som så
er prædiketekst. Og epistelen er flyttet
hen til gudstjenestens slutning som ud
gangslæsning.
Der foreligger ikke nogen opgørelse
over, hvor mange steder i stiftet dette
forslag er blevet prøvet i praksis. Men
det er blevet positivt modtaget i mange
sogne, og erfaringerne fra flere års an
vendelse siger, at her har vi fået en varig
fornyelse af gudstjenesten. Eksempel
vis er det i mit eget sogn, efter 8 års prø
vetid, den almindelige mening blandt
kirkegængere, at det vil være et tilbage
skridt, hvis vi skulle vende tilbage til
det tidligere forløb af højmessen. - Nu
venter vi så på, at liturgikommissionen
gør sit arbejde færdigt, så en endelig re
vision eller fornyelse af gudstjenesten
ser dagens lys.
Også med hensyn til salmer er der kom
met fornyelser med 2 salmebogstillæg. I
1976 »46 salmer« udgivet af Dansk Kir

kesang og Kirkeligt Samfund af 1898 og
helt overvejende domineret af K. L.
Aastrups salmedigtning. To år senere
kom »78-tillægget« udgivet af Kirkeligt
Centrums salmebogsudvalg med pastor
Erik Normann Svendsen som formand.
Her er der et langt bredere udvalg af
nyere og nye salmer. Ingen vil undre sig
over, at vi i Helsingør stift især glæder
os over, at biskop Johannes Johansen er
repræsenteret med ikke mindre end 18
salmer. Efter K. L. Aastrups død er han
langt den betydeligste nulevende sal
medigter. Begge tillæg anvendes flittigt
ved gudstjenesten i mange kirker, og
praktisk brug af disse nye salmer har
vist, at mange af dem må indgå i en
kommende ny dansk salmebog.
Kirkelig undervisning
Gennem alle de 25 år, der her berøres,
har undervisning i kristendom til sta
dighed været genstand for livlig debat,
hele spektret rundt. Undervisning af
børn og unge, konfirmandundervis
ning, voksenundervisning, kirkelige
medarbejderes videre-uddannelse og
præsteuddannelsen. Men det er ikke
blevet ved debat. Der er taget en lang
række initiativer og udarbejdet materi
ale på næsten alle niveauer, både fra of
ficielt kirkelig hold og fra de frivillige
kirkelige organisationer. Som f.eks.
»Biskop Jacobsen - udvalget«s omfat
tende materiale »Den kristne børnelær
dom for børn i hjem og kirke«, præstehøjskolens jævnlige religions-pædago
giske kurser og rapporter, studiesam
lingen i Løgumkloster, evangelisk pæ
dagogisk samvirkes læseplaner, arbej
det i det udvalg, som menighedsråds
foreningen nedsatte i 1978 med vicedi
rektør K. J. Elkrog, Søllerød menig
hedsråd, som formand.
For at formidle og koordinere alle disse
og andre initiativer til stiftsplan beslut
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tede Helsingør stifts landemode 1981 at
nedsætte et udvalg for den kirkelige un
dervisning i stiftet. Det blev understre
get, at et sådant udvalg refererer til
landemodet og biskoppen, og at dets
planer og forslag godkendes af biskop
pen. Det er sammensat af præster, læ
rere og repræsentanter for menigheds
rådene. Formand er provst P. Rysgaard
Jensen, Hillerød.
Det viste sig hurtigt, at et sådant stifts
udvalg udfyldte et behov. Det har af
holdt kurser om familiegudstjeneste,
om emnet »Barnets omverden«, om
forældregenerationens situation, og
formidler iøvrigt information og mate
riale til de enkelte sogne.
Det kunne vel inspirere til noget lig
nende andre steder. Det er, som tidli
gere nævnt, et eksempel på en folkekir
kelig opgave, som på stiftsplan kan
støtte og vejlede de enkelte sognes
overvejelser og tiltag.

Præster
Ved stiftets oprettelse var der indenfor
de nuværende grænser 162 præstestillinger. I løbet af de 25 år er antallet øget
til 238 og har dermed fulgt helt pænt
med stiftets øvrige ekspansion i folke
tal, nye kirker og sogneudskillelser.
Det er dog stadig sådan, at Helsingør er
det stift, som har flest indbyggere pr.
præst, i gennemsnit ca. 4000 til hver.
Derfor er der stadig behov for opret
telse af nye stillinger, heraf nogle med
særlige opgaver som f.eks. hospitals
præster. Der er da også nylig fra de fle
ste provstier fremsat ønsker i den ret
ning.
Af de nuværende 238 stillinger indeha
ves de 55 af kvindelige præster, altså
over 20% af samtlige, mere end i noget
andet stift. Det hører også med i stiftets
profil, og ved indstillingsmøder i me
nighedsrådene er det efterhånden en
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sjældenhed, at en ansøgers køn spiller
en rolle i vurderingen, men alene kvali
fikationer. Hvortil kommer, at erfarin
ger i mange sogne peger på, at kvinde
lige præster ofte har kunnet accentuere
sider af præstens »rolle«, som mandlige
kolleger har været mere træge i. Derfor
vækker det ikke mindst her i stiftet un
dren, at vi stadig skal trækkes med den
stadig opdukkende debat om kvinders
adgang til at blive præst.
Med hensyn til præsters efteruddan
nelse havde vi i nogle år præstehøjskolen liggende her i stiftet. Den blev op
rettet ved lov i 1964 og kom i gang i 1965
i ejendommen »Kofoedsminde« ved
DTH i Lundtofte sogn, hvor også en
blok af et nyt kollegiebyggeri blev stil
let til rådighed som bolig for de gejstlige
kursister. Det var og er en hovedregel,
at kursusdeltagere tager fast ophold på
højskolen i kursustiden, hvor de også
frigøres helt fra deres embedspligter.
Mens skolen lå i Lundtofte, var det dog
ikke ualmindeligt, at lokale præster
deltog i enkelte timer eller foredrag,
men iøvrigt passede deres daglige ar
bejde.
I 1971 flyttede præstehøjskolen til Lø
gumkloster. Det var der mange gode
grunde til, men også een mindre god.
Den gik nemlig ud på, at Københavns
nærhed greb forstyrrende ind i skolens
arbejde derved, at præster på kurset om
aftenen lod sig lokke væk fra »interna
tet« ind til storbyens mangehånde til
bud. Som om København er det rene
Sodoma, og som om præster er særlig
lette at friste. Så skulle dette stifts gejst
lighed, som til daglig lever og arbejder
nær alt det københavnske, vel også for
længst være ganske fordærvede deraf.
Men det er der nu ikke noget, der tyder
på.
Stiftet har iøvrigt selv arrangeret præstekurser i næsten alle 25 år. De be-

Bispevielsen i domkirken 23. marts 1980.

gyndte i 1963, først på Hellebæk bade
hotel, senere på »Kolle-Kolle« i Værlø
se, altid med stor deltagelse. Det har
været to-dages kurser som regel først i
juni måned. Hver gang centreret om et
enkelt hovedtema af praktisk kirkeligt,
teologisk eller almenmenneskelig art.
Derudover har der siden 1972 været et
årligt teologisk kursus 4 mandage i fe
bruar med Bistrup kirke som husvært li
geledes med god deltagelse.

Stiftets ledelse
Helt afgørende for den kirkelige trivsel
i et stift er biskoppen og hvem der sid
der i den stol. I næsten 20 år gjorde J. B.
Leer-Andersen en helt uvurderlig ind
sats for at få dette nye brogede stift til at
fungere. Med udpræget sans for at
skelne mellem væsentligt og uvæsent
ligt, og da også mellem skidt og kanel,
med utrolig flid og stærk ansvarsfølelse
også overfor enkeltpersoner, med klar
bevidsthed om netop en evangelisk
luthersk biskops opgaver, fik han i de år

mangt og meget til at trives på stiftssom provsti- og sogneplan. Ved hans
afgang i 1980 på grund af alder skulle
der så vælges en efterfølger.
Dette valg var omgivet af stor interesse
med bl.a. en række valgmøder, hvor
kandidaterne dels mødte vælgerne hver
for sig og dels i fællesskab. Der var op
stillet 4: daværende domprovst Johan
nes Johansen, provst P. Rysgaard Jen
sen, sognepræst J. C. Schwarz-Nielsen
og sognepræst Oluf Paaske. Ved af
stemningen fik ingen af dem absolut
flertal. Men kirkeministeren udnævn
te, som det er fast praksis ved bispe
valg, den, der havde fået det største
stemmetal, Johannes Johansen.
I et interview til Kristeligt Dagblad før
valget sagde vor nye biskop bl.a.: »Bi
skop betyder jo »tilsynsmand«. Men
det betyder ikke, at han skal være en
nævenyttig og striks politimester, der
skal dunke præster i hovedet med
skriftsteder og menighedsråd med pa
ragraffer. Han er også præst, når embe
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det pålægger ham administration. Der
ligger levende menneskeskæbner og et
glædeligt budskab gemt mellem de
døde papirer«. De ord har siden vist sig
ikke at være mundsvejr.

Sammen med biskoppen udgør stift
amtmanden det administrative organ
stiftsøvrigheden, hvor det daglige ar
bejde udføres af en stiftsfuldmægtig og
kontorpersonale. Siden 1982 har tidli
gere departementschef Helge Odel væ
ret stiftamtmand. Ved stiftets opret
telse var det Ove Larsen, som i 1965 af
løstes af B. H. Rossel, som bestred po
sten i de fleste af de 25 år indtil 1980
hvor J. Elkjær-Larsen trådte til i en kort
periode.
Bispekontor, stiftsøvrighedens kontor
og stiftskasserer har i de 25 år holdt til 3
forskellige steder i København og om
egn. Det har ikke været særlig praktisk,
hvorfor der da også har været tilløb til
at få disse 3 instanser samlet under eet
tag i stiftsbyen Helsingør. Om det kan
blive en realitet her omkring jubilæet,
er endnu uvist.
Der har i perioden været ret så mange
udskiftninger af provster, enten ved af
gang på grund af alder, ved sygdom,
ved død eller ved forflyttelse, i et par
tilfælde ophøjelse, til andet embede.
Inclusive de nuværende 12 har ialt 33
været provster i de 25 år. Provsten er med et kringlet udtryk fra Roesen:
Dansk Kirkeret - »den stedlige under
øvrighed i gejstlige anliggender«. Men
ikke nok med det. Ifølge Chr. V.’s Dan
ske Lov (2-16-1) skal han »see til, at al
ting gaar allevegne skikkelig og ret til«.
Hvordan det er gået med det med un
derøvrighed endsige med skikkelighe
den rundt om i provstierne i disse år, er
det ikke så ligetil at sige. Men prov
sterne har nu nok ofte jævnt, underti
den også muntert, og i al fald virksomt
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været med til, at det fungerer helt rime
ligt her i stiftet.
Biskoppen, stiftamtmanden og prov
sterne samles en gang om året til det
lovbefalede landemode. Her drøftes
kirkelige anliggender, som forelægges
af biskoppen eller bringes på bane af de
enkelte medlemmer. Sandt at sige er
det ikke altid lige skelsættende, hvad
der forhandles på disse landemoder.
Men alt i alt har de alligevel været med
til at få stiftet til ikke bare at fungere,
men også til at lægge fælles linier og un
dertiden til at tage fælles opgaver op.
Det har fra begyndelsen været skik at
holde disse landemoder som udvidede
sådanne, hvilket vil sige, at stiftets præ
ster, menighedsråd og kirkelige medar
bejdere indbydes til at deltage i gudstje
neste, foredrag m.v. Der har altid været
god tilslutning, fra 400 til 700, og i ar
bejdet med at tømre stiftet sammen til
en enhed har disse landemoder været et
vigtigt led.
Indtil 1980 afholdtes det udvidede lan
demode den første onsdag i oktober.
Men da mange i tidens løb havde svært
ved at komme til Helsingør på en al
mindelig hverdag, besluttedes det i
1981 at andrage Kgl. Majestæt (det skal
man nemlig) om at henlægge landemo
det til første lørdag i oktober. Det er si
den sket.
Gennem de 25 år er mange, som har
haft betydning for stiftet, afgået ved dø
den. Ganske uventet kom i foråret 1985
meddelelsen om, at biskop J. B. LeerAndersen var død. To år forinden
havde han mistet sin kone Inga. For
dem begge var dette stift en hjertesag.
Vi er mange, der stadig kan gribe os
selv i en trang til samvær og samtale
med dem. Nu ligger de på Egebæks
vang kirkegård. Mon ikke adskillige
også i kommende år vil lægge vejen
forbi og mindes.
Ved udarbejdelsen af foranstående har år
bogen »Dansk Kirkeliv« 1960-84, udgivet af
forlaget Aros, været til megen nytte.

Vandrekirken
- ved Engholmkirkens indvielse 29. april 1984.

Af Johannes Johansen
Her vil jeg gøre som den husbond, der
ifølge skriften tager gammelt og nyt
frem af sit forråd. Det gamle har nok
flere årtusinder på sig - det er fra An
den Mosebogs 39. kapitel, vers 33:
Derpå bragte de boligen til Moses, telt
dækket med alt dets tilbehør, knagerne,
brædderne, tværstængerne, pillerne og
fodstykkerne, dækket af rødfarvede
vædderskind og dækket af tahasjskind«. Det er indretningen af det så
kaldte tabernakel, der her beskrives i
detaljer. Tabernaklet var et fint telt,
hvori pagtens ark havde til huse, pag
tens ark med originaludgaven af de ti
bud med Herrens egen håndskrift. Ta
bernaklet var den første vandre-kirke i
verden. Den vandrede med under hele
ørkenvandringen - det konkrete udtryk
for, at Gud Herren ville bo sammen
med sit folk, ligegyldigt hvor menne
skene kom hen, de mest øde og uvej
somme steder, »de vandløse steder«,
hvor efter sigende de boligløse onde ån
der holdt til.
Begrebet »vandre-kirke« er Kirkefon
dets model, det fond, der har været
med i det meste kirkebyggeri i dagens
Danmark. En vandrekirke er et lille
primitivt og billigt byggeri, der afhjæl
per et behov, hvor der ikke p.t. er råd
til en stor fastblivende kirke på stedet.
Vandrekirken kan »vandre« et andet
sted hen, når man på det pågældende
sted har fået en varig kirke. Vandrekir
ken er således et meget nyttigt nutidigt
fænomen.
Men jøderne havde altså deres vandre-

kirke i tabernaklet, og dette telt blev,
som vi har hørt, indrettet meget detal
jeret efter guddommeligt påbud, med
knagerne, brædderne, tværstængerne,
pillerne, fodstykkerne. Nøjagtigt som
vi i fredags gennemgik inventarielisten
til vandrekirken her, den, der før hed
»Sthens kirke« og gjorde fyldest i Hel
singør, og som nu er »vandret« til Alle
rød og har skiftet navn til Engholmkir
ken.
Han, der skabte himlen ogjorden og alt
derpå, er åbenbart ifølge jødisk tradi
tion naivt nøjeregnende med den bolig,
hvori han vil mødes med sit folk. Alt
skal være iorden til den mindste detalje.
Han ved åbenbart, at vi må have huse at
samles i; han vil sætte sig til bords med
os i disse huse, ifølge kristen tradition.
Så uanseligt, så ligetil og letfatteligt vil
han bo hos os.
Over den første alterprydelse i denne
kirke, en collage af grafikeren Povl
Christensen: Jesu vandring med de to
disciple til Emmaus, stod ordene: »Han
kom selv hen til dem og fulgtes med
dem«. Den tanke forener i grunden jø
disk og kristen tradition.
Det er i det nye kirkeindvielsesritual en
gennemgående tanke, såvidt jeg kan se,
at Gud vil være, hvor vi er, bo lige midt
i vore foretagender og forvirring, vor
larm og strid og al den verdslige handel.
Ligesom der i det gamle ritual findes
den modsatte tanke, at dette sted afsondres fra al verdslig handel, et helligt
og stille sted, gudindviet.
Forener vandrekirken igrunden ikke
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begge tanker som værende lige »rigti
ge«? Lige midt i verdens larm og strid,
dér, netop dér vil Gud berede det stille
sted for sit folk! Sit folk? Ja, det er alle
de barnedøbte, som på deres sted må
have et gudshus, for at vi ikke skal blive
fremmede i verden, fremmede for os
selv, et let bytte for de boligsøgende
onde ånder, vi, der jo har det med at
forvandle Guds frodige verden til en ør
ken. Fordi meningen med kirken i fol
ket jo er, at hvert eneste menneske har
»et værelse i sin hytte lav til længslen
dyb som det store hav, til håb, der sig
højere svinger, end ørne og engle på
vinger«, som Grundtvig kun kan sige
det. Meningen med kirkehuset er jo et
naivt mødested, hvor mennesker skal
blive stille og ene med sig selv og Gud
og høre, at Gud kendes ved hver enkelt
som sit kære barn, os, som har så uma
nerligt svært ved at kendes ved os selv.
Herfra bliver vi så sendt ud i verdens
larm og strid, al den verdslige handel,
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med dette befriende glade budskab
inde i os selv og lysende over os selv.
»Det kunne jo let hænde, at man kom
hjem som et andet menneske - og alli
gevel bestandig det samme« (Tom Kri
stensen). Ja, for ellers kan vi jo heller
ikke kendes ved os selv!
Dæmoner i moderne antræk er der nok
af i den ørken, vi laver Guds verden om
til. Dæmoner antager vort kød og blod,
de er os, og dog ikke os - som en siger.
For dæmoner er ikke hele mennesker.
Dæmoner lever af min splittelse; de
mæsker sig på det, jeg ikke vil være ved
hos mig selv. Alle har vi en vrangside af
vort væsen, vi ikke bryder os om. Men
det lader sig ikke gøre at slippe af med
det. Paulus kaldte det en »Satans en
gel« eller »en torn i kødet«. Når vi møj
sommeligt og stædigt alligevel prøver
på at kule »det dér« ned eller lade, som
om det ikke eksisterede, så er vi inde i
det forløb, hvor den onde ånd driver sit
spil. . . den onde ånd er altid på jagt ef-

ter en bolig at krybe i! Og så går det
skjulte onde sine egne veje uden mit op
syn og ansvar, sine egne vilde veje.
Det mest befriende budskab af alle er
det, at Gud den almægtige, der har
skabt og dermed villet dig og mig, som
vi er, også med den vrange side i os, at
han accepterer os og kendes ved os,
præcis som vi er. Han vil forsone os,
ikke alene med sig selv, men også med
os selv, så vi netop kommer hjem fra
kirke som helt andre mennesker og alli
gevel bestandig de samme . . . Da Pau
lus, hovmodig og ædel som han var,
ville af med sit onde for at blive et har
monisk og fuldkomment væsen, fik han
at vide: Min nåde er dig nok, for i din
afmagt fuldkommes al min magt!
Her i denne beskedne hytte-kirke er
der, hvad der skal være, en døbefont, et
nadverbord, en prædikestol til at sige
mennesker det, som intet menneske
kan sige sig selv: Du er ren på grund af
Ordet - her sætter Gud Herren sig til
bords med dig - du hører med i et fæl
lesskab, som mennesker ikke selv kan
etablere, men et fællesskab, som er
ubrydeligt, fordi Jesus Kristus med sit
liv og sin død og sin opstandelse har
skabt det lige midt i denne sindsforvir
rende verden.
Og nu til noget helt andet, som alligevel
ikke er noget helt andet. Det er nogle
vers fra midten af dette århundrede af
Bundgaard Povlsen, som jeg så godt
kan lide. De lyder sådan:
Jeg holder mest af ting,
der er mærket af brug.
Min moders giftering
og hønsenes ædetrug.
Bøgerne, der er brugt,
og en pibe med ar
har fået noget smukt,
som det ubrugte ikke har.

Et skuret køkkenbord
og en bulet spand
siger smukkere ord
end ordene om det kan.
Jeg holder mest af ord,
der er mærket af brug
li’som et køkkenbord
og hønsenes ædetrug.
Denne vandrekirke er slidt efter 8 års
meget flittig brug. Det lugter af menne
ske herinde. Jeg selv var denne kirkes
første sognepræst. Jeg husker meget ty
deligt den første indvielse den 25. april
1’976. Siden var jeg med til at tømme
mangt et bæger og spise usunde højrøde
pølser her i dette hellige rum! Det var
stegende hedt en midsommerdag. Og
knagende koldt i januar. Blæsten peb
ind, og det regnede ned et bestemt sted,
som provstesynet aldrig helt kunne få
tætnet (jeg regner med, at det nu er sket
her!!!). Ja, der var både brændende sol
i al sin glans og regn af det høje! Det var
en mærkværdig beskeden begyndelse.
Biskop Leer-Andersen talte om det
forsvindende bitte sennepsfrø og det
lille barn i Bethlehems stald og fremhæ
vede, hvor sundt og rigtigt, ja guddom
meligt det var med den spæde begyn
delse, for just sådan begynder oprinde
ligt Guds kirke på jorden. Huset fik
mange øgenavne i Helsingør: det lille
hus på prærien - Vorherres eget vaske
bræt, sigtende til de grå bølgede plader.
Men een ting gjaldt: Mange folk i
Sthens sogn elskede det hus. Og sled på
det. Jeg vil oprigtigt og inderligt ønske,
at noget af den pionerånd, den ægte
glæde, som det var at samles i det hus til
gudstjeneste og til møder af mangfoldig
art, at den ånd må hænge fast i pillerne
og pladerne og brædderne, så I, der nu
skal bruge denne lille kirke må føle, at
den er slidt, mærket af mange menne-
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Engholmkirkens alterparti med udsmykning ved billedhuggeren Alice Buehave,
A11erød.

skers brug. Er det forresten ikke sådan
med enhver kirke, at glansen, herlighe
den ved dette rum ikke afhænger af den
ydre staffage, men den rigtige glans og
herlighed kommer af menneskers kær
lighed til huset, fordi der i dette rum er
sagt ord og sket begivenheder, der gør,
at mennesker har mødt »en mindre
sindssyg verden« i Kristus, mindre
sindssyg end den vi selv kan mixe sam
men?
Ja, vi kan fylde verden med djævelskab,
med dæmoni. Men Kristus har med sin
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opstandelses kraft og glæde sat kræfter
ind i verden, der er stærkere end det
onde, der kommer fra vore hjerter.
Slid nu denne kirke flittigt, med sol og
megen glæde i jeres sind, og levér der
med et strålende og uomstødeligt bevis
på, at det, som begyndte på Allerød
rådhus, og som fortsattes i Engholmkir
ken, at det ad åre kræver et større og
herligere hus. Må Guds velsignelse sta
dig følge og fylde dette lave hus og til
sidst sprænge dets snævre rammer!

Det kirkebyggende stift

Af Erik Norman Svendsen

Da Helsingør stift blev oprettet, var der
af beskæftigelsesmæssige grunde byg
gestop i det Storkøbenhavnske områ
de. Fra december 1959 og frem til marts
1961 kunne der overhovedet ikke sæt
tes nyt kirkebyggeri i gang. Først i ef
teråret 1961 gav boligministeriet (!) til
ladelse til påbegyndelsen af tre nye kir
ker (Bellahøj, Stengård og Utterslev).
Men allerede i 1962 kom der med hen
visning til den økonomiske situation et
nyt byggestop, som ramte boligbygge
riet i hovedstadsområdet samt alt of
fentligt byggeri - herunder kirkebygge
riet.
Det siger sig selv, at de gentagne bygge
stop ramte særlig hårdt i det nye stift
med de mange nødvendige byggeopga
ver. Den kirkeministerielle omegns
kommission, der forberedte kirkebyg
geloven af 1956, gjorde i 1955 behovet
op til 18 nye kirker i Københavns om
egn inden 1965. Et af kommissionens
medlemmer var den daværende gene
ralsekretær i Kirkefondet, J. B. LeerAndersen, der få år senere som biskop
måtte se i øjnene, at de gentagne bygge
stop rent faktisk satte kirkebyggeloven
af 1956, som han havde virket så aktivt
for, ud af kraft.
Først i 1965 kom der atter for alvor
gang i kirkebyggeriet i Københavns ha
stigt voksende omegnskvarterer, idet
man fik tilladelse til at påbegynde opfø
relsen af nye kirker i Sorgenfri, Herlev
(Præstebro) og Hvidovre (Strand
mark). Endelig kom i 1966 den nuvæ
rende lov om kirkebyggeri, hvorefter

nye kirker fremover kunne finansieres
fuldt ud for kirkelige ligningsmidler, og
i 1967 ophævede regeringen kvoteord
ningen for kirkebyggeri.
Hermed var de sidste besværlige re
striktioner fra krigens tid bortfaldet. Si
den har kirkebyggeriet i Danmark stort
set kunnet planlægges og gennemføres i
overensstemmelse med byudviklingen
og de kirkelige behov, hvilket man ikke
mindst har haft stor glæde af i det kirke
byggende Helsingør stift.
I løbet af de første 25 år er det blevet til
35 nye kirker, foruden de midlertidige
kirkeløsninger som vandrekirker og
kirkesale. Ialt har der været kirkeind
vielse 47 gange, og en række sognegårde/konfirmandhuse er blevet taget i
brug.
Tre kirkeindvielser i 1961
En måned efter sin tiltræden som bi
skop kunne J. B. Leer-Andersen indvi
sin og stiftets første nye kirke i Dysse
gård sogn i Gentofte. Her havde menig
heden siden 1933 måttet samles til
gudstjeneste på den nyopførte Dysse
gårdsskole i et lokale, der egentlig
skulle have været svømmehal. Den nye
kirke var allerede færdigtegnet i 1940,
ligesom de økonomiske midler var sik
ret takket være »Foreningen Dysse
gårdskirkens opførelse« samt offentlige
tilskud. Men først hindrede verdenskri
gen opførelsen og siden de gentagne
byggestop.
En måned efter Dyssegårdskirken kom
turen til Emdrup. Den nye kirke afløste
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Emdrup kirke indviet 1961. ark. C. N. Christiansen.

den barak i KFUM-parken, der siden
1946 havde samlet menigheden - ofte
til akkompagnement af kamptummel
fra de omkringliggende fodboldbaner
og sidst på året 1961 foretog Leer-An
dersen sin tredie kirkeindvielse, denne
gang i Rødovre, hvor Danmarks første
kirke i beton var blevet opført (Hen
driksholm). Også her havde man i
mange år måttet klare sig med en mid
lertidig løsning, idet der var blevet
holdt regelmæssige gudstjenester, mø
der og søndagsskole på Hendriksholms
skole.
Der var med nogen vanskelighed op
nået byggetilladelse til disse kirker, og
de blev som alt andet kirkebyggeri i
årene 1956-66 finansieret efter lov af
16. marts 1956. Indtil 1956 skulle hele
den del af udgifterne ved opførelse af
en kirke, som ikke blev dækket af til
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skud fra stat eller kommune skaffes ad
frivillig vej. Med 56-loven blev der
imidlertid givet mulighed for at optage
lån i et vist omfang over den kirkelige
ligning. I praksis blev det til, at staten
gav 1/3 af opførelsessummen i tilskud,
1/3 blev optaget som lån og afdraget
over den kirkelige ligning, mens den
sidste 1/3 fortsat skulle skaffes ad frivil
lig vej bl.a. gennem indsamling i det på
gældende sogn og gennem Kirkefon
det, der i København hidtil havde stået
med eneansvaret for opførelsen af nye
kirker.
Den nye lov fik ikke den tilsigtede virk
ning på grund af stop og økonomiske
besparelser. Da byggestoppet imidler
tid først og fremmest skyldtes mangel
på arbejdskraft i byggesektoren, fandt
man i nogle sogne en original udvej.

Selvbyggerkirkerne
I Bistrup begyndte man i 1962 at bygge
første etape af den nye kirke ved frivil
lig arbejdskraft efter normal arbejdstid.
Boligministeren fandt med rette, at det
ville være inkonsekvent at afvise et så
dant byggeri, der kunne gennemføres
uden at belaste arbejdsmarkedets ka
pacitet. Allerede i 1963 indviedes den
nyopførte menighedssal til midlertidig
kirke, hvorefter de gæve selvbyggere i
Bistrup havde fået så meget mod på op
gaven og erfaring, at de gik videre med
at bygge selve kirkerummet, som blev
indviet i 1967. Da havde de 100 frivil
lige sognebørn med sognepræsten i
spidsen og 20 kaffedamer i ryggen ydet
40.000 arbejdstimer, sparet 1/2 million i
byggeudgifter samt sparet på den kost
bare byggekvote. I tilgift opbyggedes
rent bogstaveligt et sammenhold i me
nigheden, som stadig giver sig udslag
bl.a. i form af frivillig kirkebetjening,

Ungdomsbyens kirke, opført 1963.
ark. Holger Jensen.

Bistrup kirke. Fra indvielsen 1967.
ark. Tyge Arnfred.

kirkekor og ringerlaug ved gudstjene
sterne.
Senere gik menigheden i Søborgmagle
sogn i gang med at opføre deres nye
kirke som selvbyggeri, og i Lindehøj
sogn i Herlev opførte man en element
kirke til 1/3 af de sædvanlige udgifter
som delvis selvbyggeri. Begge disse
projekter var tegnet specielt med hen
blik på selvbyggeri af Holger Jensen,
der har tegnet ikke færre end 11 af de 35
nye kirker i Helsingør stift! Det var
også Holger Jensen, der i samarbejde
med Kirkefondet og Ungdomsbyen i
Rødovre forestod opførelse af Ung
domsbyens kirke med god hjælp af mu
rerlærlinge og kunstnere. Kirken er
netop ved at blive restaureret for ind
samlede midler og kan besøges og be
nyttes af præster og menigheder i Hel
singør stift, f.eks. i forbindelse med
konfirmandundervisningen.
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Sthens vandrekirke og den nye kirke, 1983. Vandrekirken rejst af Kirkefondet 1977.
ark. Palle Rydahl Drost. Den nye kirke indviet 1983. ark. Gert Ingemann.

Midlertidige Kirker
I andre sogne kom man udenom bygge
stop og besparelser ved at låne en van
drekirke fra Kirkefondet. 1959 var den
første moderne vandrekirke opstillet i
Skovlunde, og i 1964 fik menigheden i
Avedøre sin første kirke med plads til
180 personer. Senere blev der opstillet
vandrekirker i Brøndby Strand, Balle
rup (Baltorp kirkesal og Hedegårdens
kirke), Kokkedal og Sthens sogne. Selv
om det forlængst er slut med generelle
restriktioner på kirkebyggeriets områ
de,, opføres der stadig vandrekirker i
stiftet. I 1984 fik man en vandrekirke i
genbrug på Lynge Overdrev (Eng
holmkirken), og i år opføres en ny i
Præstevang sogn i Hillerød.
Interessen for vandrekirker er ikke kun
økonomisk betinget, men er ofte af me
nighederne blevet betragtet som den
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rigtige begyndelse på en kirkesag. En
vandrekirke er med sine gudstjenester,
konfirmandundervisning og menig
hedsarbejde en vigtig menighedsop
byggende faktor i et nyt boligområde,
og har vist sig at give såvel præst som
menighed tid og erfaring til at forbe
rede den endelige kirke.
Lex Gladsaxe
De første år i det nye stift var som anty
det mere end vanskelige for mange kir
kekomiteer, som stundom var ved at
tabe modet. Det var bittert at se et
længe forberedt kirkebyggeri udsat
igen og igen, mens de indsamlede beløb
fik stadig sværere ved blot at følge med
det til tider galopperende pristal. Alli
gevel blev en af de længste og måske
sværeste kirkesager løst i denne perio
de. Tagensbo sogn, der dengang hørte

til stiftet, fik omsider i 1965 igangsæt
ningstilladelse. Da var det 20 år siden,
man startede i den eternitbarak, som
man havde »arvet« fra Advents sogn i
København. I 1969 blev kirken taget i
brug, men først indviet året efter, da
den blivende prædikestol og døbefont
samt alteret var på plads.
En egentlig løsning på kirkebyggeriets
krise begyndte i 1963 med en henven
delse fra Kirkefondet til kirkeministe
riet, hvori man rejste spørgsmålet om
kirkebyggeriets finansiering.
Især
fremhævedes det, at der burde tillades
100% finansiering over den kirkelige
ligning, når det gjaldt opførelsen af kir
ker i de områder, hvor en hel by var
vokset op på få år, og hvor der følgelig
ikke fandtes en kreds af mennesker, der
kunne forestå en kirkesag med frivillig
indsamling.
Synspunktet vandt genklang både hos

Gladsaxe menighedsråd, der stod over
for at skulle opføre en ny kirke i planet
byen Høje Gladsaxe, samt hos Glad
saxe kommunalbestyrelse med davæ
rende borgmester Erhard Jacobsen
som primus motor. Kirkeminister Bodil
Koch blev vundet for sagen og tilveje
bragte ved lov af 15. april 1964 hjemmel
for, at udgifterne ved opførelsen af Haraldskirken i Høje Gladsaxe kunne
dækkes fuldt ud ved lån, der forrentes
og afdrages gennem den kirkelige lig
ning (lex Gladsaxe).
Samtidig henstillede justitsministeriets
lovkontor, at nye tilfælde af lignende
art søgtes løst ved en generel ændring af
gældende bestemmelser for kirkebyg
geri (1956-loven). På den baggrund
nedsatte Bodil Koch et udvalg i 1964,
der afgav betænkning året efter. Her
med var vejen banet for loven af 11. maj
1966, som stadig gælder.

Islev kirke, indviet 1970. ark. Inger og Johs. Exner.
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Bagsværd kirke, indviet i976. ark. Jørn Utzon.

Menighedsrådet som bygherre
Med den nye lov blev der skabt hjem
mel for helt at finansiere kirkebyggeri
(hvortil også hører sognegårds- og kon
firmandhusbyggeri) over den lokale
kirkelige ligning. Hermed blev menig
hedsrådene bygherrer. Samtidig blev
det fastslået, at til en ny kirke hører for
uden kirkerummet også kontorer, kon
firmandlokaler samt »et efter stedets
forhold passende forsamlingslokale
med tilhørende køkken beregnet til
præsternes arbejde blandt unge og
gamle m.v.«. Ønskes der derudover
flere lokaler til f.eks. børne- og ung
domsarbejdet, skal midlerne til opfø
relse og drift stadig skaffes ad frivillig
vej, som f.eks. ved Skovlunde, Islev og
Vangede kirker.
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Den nye lov gav ikke blot mulighed for
det mest nødvendige kirkebyggeri,
men også for ambitiøse og relativ dyre
projekter af høj kvalitet såvel teknisk
som materialemæssigt. F.eks. profes
sor J. O. von Spreckelsens to monu
mentale kirker i Vangede og Farum
(Stavnsholt), Inger og Johannes Exners
særprægede og markante kirkebygnin
ger i Herlev (Præstebro), Islev, og Al
bertslund (Opstandelseskirken) samt
Jørn Utzons modernistiske »betonka
tedral« i Bagsværd. Mens de tre kirker
fra 1961 kostede mellem 825.000 og 1,2
mill, kroner, har stiftets tre nyeste kir
ker fra 1984 kostet mellem 18 og 24
mill, kroner. Og det skyldes langtfra
kun 25 års inflation men i høj grad også
et ønske om at bygge kirker af »mere

anseelig karakter«, sådan som det var
anbefalet af det udvalg, der forberedte
1966-Ioven.
Siden 1966 har kirkeministeriet vist sta
dig større forståelse for den enkelte me
nigheds ønsker om plads også til det
vidt forgrenede arbejde, som præster
og menighedsråd mange steder står for
eller tager medansvar for. Bl.a. har det
ved nogle kirkebyggerier været muligt
at opføre råkælder for ligningsmidler,
som derefter er blevet indrettet for fri
villige midler (Sthens og Mørdrup kir
ker), mens der i to tilfælde er bygget
ungdomslokaler i et økonomisk samar
bejde mellem en indsamlingskomité og

menighedsrådet (Kokkedal kirken og
Opstandelseskirken).
Tiden må være inde til, at det helt over
lades det lokale menighedsråd og prov
stiudvalg at afgøre, hvilke lokaler et
kirkebyggeri bør omfatte. Sådan blev
det allerede foreslået af Strukturkom
missionen i 1971, og det svarer til den
øgede kompetance, der i disse år hen
lægges til menighedsrådene, bl.a. når
det gælder rådighedsbeløbets anven
delse. Til grund for det enkelte sogns
»lokaleprogram« bør »kun« ligge de
økonomiske realiteter samt en saglig
vurdering af det reelle behov.

Vangede kirke, intérieur. Indviet 1974. ark. J. O. von Sprecklesen.
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Hedegårdens kirke, fra indvielsen 1982. ark. Lars og Holger Jensen.

Udseende og indretning
Hver gang en ny kirke rejses, er det så
sikkert som amen i kirken, at en del
mennesker kritiserer dens udseende.
De nye kirker ligner jo ikke de gamle
danske landsbykirker, bl.a. fordi de nye
kirker i stil og materialer søger at svare
til deres omgivelser.
Ligeledes er synet på, hvad en kirke
skal indeholde af lokaler og faciliteter,
blevet stærkt ændret, først og fremmest
på grund af kirkens ændrede mulighe
der og vilkår i det moderne bysamfund.
Det er også baggrunden for, at der side
løbende med nyt kirkebyggeri er opført
en række sognegårde/konfirmandhuse i
de gamle landsbykirkers nærhed, først
og fremmest i sogne, hvor befolknings
tallet i vor tid er steget stærkt.
Mens Dyssegårdskirken, der allerede
var projekteret i 1940, er bygget som en
traditionel lang- eller processionskirke.
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er alle de andre nye kirker i Helsingør
stift eksperimenterende både med hen
syn til kirkens ydre og indre. Ofte er
kirkebygningen opført som central
kirke dvs. med kvardratisk, cirkulært
eller polygont kirkerum, hvor alteret er
rykket mere eller mindre væk fra ende
væggen, og med stole eller bænke om
kring alteret. Samtidig er alterets funk
tion som (spise)bord ofte blevet frem
hævet ved den konkrete udformning, li
gesom møbleringen undertiden er flyt
bar, så kirkerummet kan ændres efter
behov f.eks. ved kirkespil, koncerter
og nye gudstjenesteformer (som i Præstebro, Lille Værløse og Lindehøj kir
ker).
Den teologiske debat om kirkerum
mets indretning og frem for alt om alte
rets placering (og præstens placering
foran eller bagved alteret) hører efter
krigstiden til og er oprindelig katolsk

inspireret. Her i landet har debatten
herom været særlig intens i forbindelse
med de mange forsøg på gudstjeneste
fornyelse, som især fandt sted i 60’erne
og 70’erne.
Men selv i de mange tilfælde, hvor kir
kerummet er bygget som centralkirke,
er man ved indretningen som oftest ve
get tilbage fra at drage konsekvensen
heraf og rykket alteret ind i rummets
centrum. Som regel har man tilstræbt et
praktisk kompromis, der både tilgode
ser traditonen og den nye kirkearkitek
tur. Der er dog i Helsingør stift enkelte

markante eksempler på centralkirker,
der både ud- og indvendig har brudt
fundamentalt med den traditionelle
byggestil. Det gælder Exnernes Præste
bro kirke, J. O. von Spreckelsens Van
gede kirke og Holger Jensens Hedegår
dens kirke i Ballerup.
De 25 års kirkebyggeri i Helsingør stift
har flyttet hegnspæle både med hensyn
til kirkelovgivning, kirkearkitektur og
synet på, hvad en kirke skal indeholde
af lokaler og faciliteter. Der er god
grund til både at tro og håbe på, at de
næste 25 år vil fortsætte hermed.

Stiftet og - mig!
Af Johannes Johansen

Iris Murdoch, en klog engelsk dame
med irsk baggrund, forfatter til en snes
vægtige romaner, hende har jeg dyrket
lidt forgangen sommer; hun skriver et
sted: »Et liv i administrationen er en
forringende bortøden af livet«. Jeg for
står hende godt, men indrømmer det
nødigt. Jeg stamper imod brodden, for
jeg mærker den stikkende gift. Er det
fordi jeg selv mangler flair for det admi
nistrative?
Paragraffer har deres betydning, for at
sikre mod vilkårligheder, uorden, lov
løshed, så de stærke ikke tramper på de
svage, de sværmeriske ikke flipper ud i
åndeligt hovmod. Det hænder, at præ
ster eller menighedsråd benytter sig af,
at det ikke er muligt at henvise til kirke
lovens paragraffer, samtidig med at de
ikke vil lade sig lede af en portion sund
sans og medmenneskeligt hensyn i gi
ven situation, og så savner man i høje-

ste grad at kunne henvise til lovens bog
stav. Livet i al dets genstridige uover
skuelige dynamik lader sig ikke ind
fælde i loven, punkt for punkt. Livet
kommer altid før loven, og loven kan
kun have en foreløbig, en ufuldstændig
karakter. Der er kun brug for loven i
rådvilde situationer, hvor livet truer
med konflikt eller ødelæggelse . . .
Jeg har siddet i møder, hvor uenighed
mellem mennesker har udartet til dæ
moni, hvor mennesker ikke har kunnet
eller villet se og høre andet end sig selv,
og hvor hverken lovens paragraffer el
ler livets iboende fordringer slog til. Jeg
er taget modløs og fortvivlet hjem fra
sådanne møder og sagt til mig selv: »Du
duer ikke til dit embede, for du kan
ikke forlige mennesker«. Da har jeg
savnet den myndighed, som ikke er af
denne verden, og som ikke er af de
skriftkloges art.
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Grundstensnedlæggelse
Stavnsholtkirken 1980.

Den eneste lykønskning, jeg husker, da
jeg tiltrådte dette sære embede, fik jeg
fra en gammel god ven, der lakonisk
skrev: »Der skal nogen til det værste!«.
Jeg rynkede vist på næsen ad de ord dengang; det gør jeg ikke mere!
Det var biskop Leer-Andersen, min
forgænger og gode ven og vejleder, der
engang sagde: »Glem ikke, at der ligger
levende menneskeskæbner gemt mel
lem de døde papirer«. Jeg har været
med til »de hårde afgørelser«, der har
trampet på sådanne menneskeskæbner,
afgørelser truffet, fordi jeg skønnede,
at der ikke var andet at gøre, når der
skulle tages skyldigt hensyn til andre
skæbner, der uforskyldt var kommet i
klemme det pågældende sted.
Dette embede giver uvægerligt uven
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ner, mennesker, der ikke forstår og til
giver ens afgørelser. Der skal lidt hård
hud mellem fingrene, når der skal
handles med menneskeskæbner. »Det
må du lære at tillægge dig, for at du kan
sove roligt om natten«, skrev en, der
kendte mig temmelig godt.
»Stiftet og mig«. I det daglige mærker
det enkelte sogn næppe meget til, at jeg
sidder her. Kun når det brænder på.
Det er ikke sandt, når Chr. Bartholdy
sagde noget om, at bisper automatisk
fik et lyst syn på folkekirken, antagelig
fordi vi ser de mange fylket til fest, når
der skal indvies og fejres. Ja, ja. Men vi
ser nu også - bedre end så mange andre
- folkekirken på vrangen, når menne
sker gør små ting store og store ting
små, fordi de kun vil sig selv eller ret
tere lader selvet smelte ind i Vorherres
sag. Med Vorherre i ryggen, eensidigt,
kan man tillade sig allehånde djævlerier
mod næsten. Så speget er rendyrket re
ligiøsitet, hvor mennesker ikke lader
sig sige af selve evangeliet. Jeg har sagt
i tide og utide, at det er særkende ved
Vorherre Jesus, at ingen nogensinde fik
ham over på deres side, når de kæm
pede for at få ret over for deres med
menneske.
Administration er at gøre ret og skel,
øve billighed i situationen, hvorved
man opdager, at al administration er re
lativ, ufuldstændig, et højst jordisk fo
retagende. Det er sjældent, engle rører
op i vandene.
Biskopper får med mellemrum fra kir
keministeriet tilsendt lovforslag til ud
talelse. Jeg har i alle tilfælde haft svært
ved at se nogen forenkling eller sane
ring, endsige nogen forbedring. Hen
sigten f.eks. med nye bestemmelser
omkring sognebåndsløsning havde
klare sogneopløsende tendenser, for
mig at se. Det gjaldt ydre bånd om ind
flydelse i menighedsrådets regi - og

ikke om indre bånd, flettet af evange
liets forkyndelse, bånd mellem præstetjenesten og hin enkelte. At høre til i en
menighed er ikke i første række noget
administrativt, men noget åndeligt.
Forslaget syntes at give efter for et
øjeblikkeligt modefænomen. Et mode
fænomen vil det også være, hvis de so
lide varige kirkebøger nu skal afløses af
løse lette blade med maskinskrift, om
hvis varighed ingen tekniker ved.
Jeg er i den lykkelige situation at have
en amanuensis i min nærhed, som dels
er inde i paragrafferne, dels i besiddelse
af sans for proportioner og for humor,
og som kan give folk i vildrede klar og
kontant besked. I det hele taget er det
umuligt at bestride et embede som mit
uden effektive og loyale medarbejdere.
Her tænker jeg med stor fryd på de tolv
provster i stiftet. Uden jer gik det slet
ikke. Og så må I gerne vide, at det vær
ste i den sammenhæng, jeg ved, er at
komme uoverens med jer om væsent
lige ting, d.v.s. når andre kræfter prø
ver at drive en kile ind mellem provst og
biskop.
Reinhold Niebuhr siger: »Man’s capa
city for justice makes democracy pos
sible, but man’s inclination to injustice
makes democracy necessary«. Det ly
der flot på engelsk og betyder, at men
neskets evne til at øve retfærdighed gør
demokrati muligt, men menneskets
tendens til uretfærdighed gør demo
krati nødvendigt. Det er en høj tro at
have om demokratiet i kirkeligt regi,
eftersom det var flertallet, der dømte
Vorherre til døden. Nej, når demokra
tiet udarter til flertalsdiktatur, så er det
næppe muligt at hindre magtmisbrug og
tyranni. Jeg tror nok, at mange menig
hedsråd mener, at de selv må for lidt.
Jeg har mødt bisper, der synes, at me
nighedsrådene selv bestemmer for me
get. Sandheden ligger nok midt imel
lem.

Menighedsrådsmøder, hvor jeg skal
prøve at vejlede ved besættelse af em
beder, har jeg haft megen sund glæde
af. Her brydes meningerne ofte meget.
Fordi det drejer sig om menneskers
vurdering af mennesker. Bisper har un
dertiden haft bøvl og ballade, når der
fra lukkede møder sivede noget ud til
dem, hvis skæbne var på spil. Det er jeg
også bange for, netop fordi jeg synes, at
menighedsrådene i disse vanskelige af
gørelser har krav på, at jeg går tæt og di
rekte på, uden diplomatisk besmykkelse. Min forgænger fandt det kreperligt,
at menighedsrådene valgte anderledes,
end han havde rådet til, når man så bag
efter - fuldstændig hovedløst - bebrej
dede biskoppen, at man havde fået en
forkert præst! Ak ja.
Jeg ser da gerne menighedsrådenes ind
flydelse udbygget, vel at mærke når de
beflitter sig på at leve op til deres an
svar, som de har aflagt højtideligt løfte
om (hvorfor skal de skrive under på no
get, som er en stiltiende selvfølgelig
forudsætning for at blive valgt til sådan
noget?) Jeg ser med græmmelse på, at
menighedsrådene først vælger en præst
og lægger al mulig iver og alvor ind i
dette valg, hvorefter de groft negligerer
gudstjensten og lader præsten alene.
Præstens ensomhed er et tungt kapitel i
nutidig dansk kirkehistorie og er virke
ligt. Hvad enten så præsten bevidst el
ler ubevidst vælger denne ensomhed.
Jeg er enig med provst Hoppe (her i bo
gen) i at de markante traditionelle kir
kelige retninger efterhånden spiller en
forsvindende rolle i dette stift. Det
vakte tilsyneladende intet postyr, at
bisp og domprovst her i stiftet pludselig
ved skæbnens spil var blevet af grundt
vigsk kaliber . . . Jeg ser gerne samar
bejde med mennesker, forskellige fra
mig, når disse mennesker ikke bruger
folkekirken som skalkeskjul, som in-
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Indvielsen af Helsinge sogneråd 1983.

strument for deres religiøse særinteres
ser. Vi ser tydelige tendenser i den ret
ning i nutiden.
Stiftets administration er som bekendt
fra starten besværliggjort ved at være
fordelt på 4-5 steder. Jeg er med tiden
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blevet klar over, hvor uhyre vanskeligt
det er at samle det hele under een hat
på eet sted, ikke alene fordi det koster
mange penge, men også fordi så mange
tråde trækker hver sin vej. Det er fast
umuligt i nuværende situation at finde

en tilpas egnet bygning, tilstrækkelig
stor og hensigtsmæssig, så den kan
rumme alle administrationsgrene plus
bispebolig. For nærværende stiler vi fo
reløbig mod at forene de to kontorer,
hvor stiftsøvrighed og stiftskasserer har
til huse. Vi er i den lykkelige situation,
at stiftskasserer Preben Lauridsen, der
tidligere var kasserer for alle tre sjæl
landske stifter, har valgt Helsingør, da
hvert stift skulle have hver sin kasserer.
Derved tager han flere års erfaring
med, og vi har altid haft et fortrinligt
samarbejde med Preben Lauridsen. Så
vi byder ham hjerteligt velkommen til
at fortsætte som kasserer, nu alene for
Helsingør stift.
Til at varetage stiftets 25 års jubilæum
den 19. januar 1986 er nedsat et lille ud
valg med provst Falk Hansen som for
mand. Falk Hansen fik den lyse idé at
bede dronningen sy en ny bispekåbe.
Den gamle fra 1961 er slidt, der er ikke
megen herlighed tilbage! I den er ind
viet knap 2 kirker årligt i gennemsnit,
nøjagtig 47 kirker i løbet af 25 år, og der
er foretaget 205 ordinationer. Plus de
mange andre fester, hvor den har været
i brug. Den var fra starten af beskeden
og billig og blev bekostet af domsognets
menighedsråd alene. Dronningen har
med stor glæde og sprudlende interesse
indvilget. Hun syr alle broderier med
egen hånd og finder selv motiver. Det
har været en sjov oplevelse at skulle gå
mannequin for dronningen inde på
»Selskabet for kirkelig kunst«. Provst
Falk Hansen og borgmester Harkjær i
Lyngby-Tårbæk fik tilmed den ligeså
dristige idé at bede alle kommunerne i
stiftet om ad frivillig vej at bidrage med
et beskedent beløb til kåben. Nogle
sagde ja, andre nej. Og der kom store
overskrifter i aviserne. Den historiske
tanke var jo at forene »kongehånd og
folkestemme« i bevidstheden om, at

kirken har en dyb folkelig rod i Dan
mark, uden om den kirkelige admini
stration.
En borgmester sagde forleden til mig,
at han var ked af, at han med een
stemme var kommet i mindretal i byrå
det, da der skulle stemmes om bispekå
ben. Og så tilføjede han: »Havde musli
merne bedt om et beløb, var der blevet
et stort flertal!« Også et pudsigt mode
fænomen i dagens Danmark. Vi ved da
godt, at der ikke blæser blide vinde på
den foragtelige institution til folkekir
ken på de steder, hvor tonen slås an og
der råbes højest. Kirken har aldrig kun
net »markedsføre« sig selv, bevise sin
eksistensberettigelse, sin samfundsnyt
te. Gad vidst, om ikke selve evangeliet
er en hindring heri?
Da jeg fik dette embede, varderen, der
sagde: »Nu må du ikke sælge violinen«,
altså lægge poesien på hylden. Han
mente vel, at administrationen ville
tage livet af inspirationen. Altså om
trent det samme som Iris Murdoch
mente. Jeg har oplevet noget helt an
det: at bisperi og versemageri udmær
ket kan forenes. Når der festes i kirken
ved særlige lejligheder, indvielser,
grundstensnedlæggelser, jubilæer, fød
selsdage (og fester har vi vel for med
højere og frimodigere røst at sige, at vi
har en fælles kærlighed til en bestemt
sag, altså inkluderet de mennesker, der
deler denne sag med os), så spørges der
ofte, om jeg ikke kunne tænke mig at
lave en salme til begivenheden. Som
metider kvier jeg mig. Af flere grunde.
Bl.a. den, at levedygtige salmer ikke
sådan rystes ud af ærmet. Men til de fle
ste tider inspireres jeg af, at mennesker
tror, at jeg kan. Lejlighedsvers er jo of
test døgnfluer. Og dog. Jeg kender to
ægte slidstærke salmer, som Grundtvig
på opfordring lavede til lejligheden:
»Det er så yndigt at følges ad« og »Nu
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falmer skoven«. Jamen, mange af mine
salmer, måske dem alle, som er gjort til
lejligheden, synker da nok til bunds,
ikke bedre værd. Men jeg mener her at
røre ved noget fundamentalt i dansk
salmedigtning. Det drejer sig fra star
ten af om brugspoesi - der er kaldt på
salmerne fra et bestemt hold af folk,
der er hjerteligt interesseret. Så bliver
man i salmemagerværkstedet både op
muntret og kritiseret, altså holdt til il
den i begge fald. For det andet: Vi tager
ikke gerne døgnfluer, modefænomener
ind i salmebogen, men prøvet lutret
gods, noget, som menigheden har slidt
længe på og dermed taget til hjerte. At
gøre salmer i dagens Danmark, når der
skal tages lige del hensyn til traditi
onens krav og nutidens behov, er ikke
så lige en sag. Jeg har lagt mærke til, at
K. L. Aastrup kom mere til ære og vær
dighed, efter at han var død! Så jeg har
kanske en lille chance, om Vorherre
vil, senere (!)
Ved ordinationerne, ved den såkaldte
bispeeksamen lader jeg Den danske
Salmebog spille en ret så væsentlig rol
le. Salmebogen er jo - mener jeg - vort
dybeste og mest folkelige bekendelses
skrift på dansk grund. Her synger store
kunstnere om, hvad »dansk kristen
dom« er. Her er evangeliet ikke alene
oversat, men omsat til dansk sind og
tankegang. Det er hver gang noget af
en oplevelse at skulle indføre unge
mennesker i den tjeneste, som har væ
ret mit daglige brød i mange år, og som
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jeg altid har været forelsket i, både lyk
keligt og ulykkeligt forelsket. Præster
kan ikke leve uden at være æstimeret,
rent menneskeligt, dér, hvor de er sat,
for vi går jo med begge ben på jorden og
har dermed for lang afstand til at have
hovedet i himmlen. Det kan være svært
at være præst i et samfund som det dan
ske, hvor vi kun bliver hørt og set på i
den store offentlighed, når Ekstra-Bladet hænger os ud for urent trav. Men
det, der tæller, er og bliver den daglige
tjeneste, sommetider skjult og aldeles
upåagtet, hvor det gælder om at være
nogenlunde tro - og så prøve på at se
stort på alt det andet. Vi kan jo heller
ikke udelukkende leve på folks agtelse
og anerkendelse.
Den store offentlige debat om kirkens
sager (og vor tid elsker jo debatten
fremfor alt) har forlængst mistet min
hjertelige interesse. I de yngre år var
jeg vistnok en med de store armsving.
Nu bryder jeg mig ikke meget om ånde
lig armsved . . .
Jeg siger tak til de mange menigheder
og præster i stiftet, der har gjort brug af
mig . . . »Der skal nogen til det vær
ste!« Ja, sommetider, det vil jeg godt
indrømme, har jeg haft en vederstygge
lig medynk med mig selv. Men ... så
skal jeg jo prædike på søndag hist eller
pist (og jeg har prædiket omtrent hver
eneste søndag i de forløbne fem år), og
så er det jo alligevel umagen værd: at
være med til at give dét videre, som hol
der mod og håb i live i en selv.

Folkelige og kulturelle rørelser

Af Mads Lidegaard

Når man sidder på en højskole og to
gange om året modtager et nyt hold ele
ver med en gennemsnitsalder på 24 år,
må man undres over, så hurtigt og vold
somt tiderne skifter - og de unges ind
stilling og reaktioner. Der kan være ty
delige ændringer med ganske få års
mellemrum, og selvom 25 år er meget
kort tid, målt med historiens alen, har
vi dog set flere bevægelser fødes, vok
se, tone ud og forsvinde eller helt ændre
karakter. I det følgende vil jeg nævne
nogle af dem.
Kvindebevægelsen
Ikke af ridderlighed, men fordi de trods
alt er den halve verden, vil jeg nævne
kvindernes bevægelse først. Baggrun
den var selvfølgelig den nedvurdering
af kvinden, som fulgte med hendes fal
dende økonomiske og produktive be
tydning og som også byggede på ældre
traditioner. Hvis man skal prøve at
samle op, hvad der egentlig er foregået
på den front de sidste årtier, vil det nok
være nyttigt at se på, hvordan under
trykte grupper ofte reagerer og vokser
sig gennem forskellige faser.
Første fase er mindreværdet, hvor man
fortvivlet søger at efterligne undertryk
kerne og blive accepteret så vidt muligt
som een af dem. Koloniernes folk over
tager europæernes skikke på alle områ
der, arbejderne kopierer borgerskabets
kultur - og kvinderne klæder sig i man
detøj og prøver at leve op til mandens
idealer.
Anden fase bliver en voldsom reaktion

mod denne selvudslettelse - vi får black
power og red power i USA, Franz Fa
non nedgør Europa og fremhæver de
farvede folk som fremtiden - og kvin
derne fortæller, at de og deres særlige
værdier er langt mere værdifulde end
mændene og deres værdier. Knudemændene bliver hængt ud som en slags
robotter, der ikke har eller kan ud
trykke menneskelige følelser o.s.v.
Tredie fase bliver en reaktion på anden
fases ekstreme holdninger og et forsøg
på at finde en fornuftig balance - in
casu mellem kønnene. Netop de 25 år
har set kvindebevægelsen stride sig
gennem disse 3 faser, og der er mange
tegn på, at den nu er i fuld gang med at
tilpasse sig den tredie - og dermed er
måske dens karakter af kamp ved at'
fortone sig - og så mister mange også
interessen. Men resultaterne af kam
pen lever videre og har afgørende ænd
ret forholdet mellem kønnene, selvom
mange vil synes, at der er langt igen til
målet.
Blomsterbørnene
En anden stærk bølge var hippie-bevæ
gelsen, blomsterbørnene. Jeg så dem
først i San Fransisco i 1960 og havde
ikke fantasi til at fatte, at de fire år efter
ville være i København. Man brød helt
med de vante normer for påklædning
og frisure. Der lå en reaktion mod vel
standssamfundet og dets dyrkelse af
velstanden - vel nok fordi mange unge
havde følt hulheden i materialismen og
set andre livsværdier, som havde større
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værd. Reelt var dette nok kun tænkeligt
netop i et meget velstående samfund,
hvor det ikke var noget problem at
sikre det daglige brød, og hvor enhver
var i stand til at gå i rent og nobelt tøj,
om man ville. Når man syede lapper på
sine nye cowboybukser eller vaskede
dem næsten hvide før brugen, opfat
tede man det selv som en solidaritets
handling med de fattige, men disse ville
aldrig selv finde på det. Hvis man virke
lig er fattig, sætter man en ære i at vise,
at man kan gå ordentligt klædt og læg
ger vægt på det. Se blot på u-landsstudenter eller fremmedarbejdere i søn
dagstøjet. Og så kan det være et slag i
ansigtet, når de rige sætter lapper på
deres bukser.
Ungdomsoprørerne
Blomsterbørnene blev afløst af ung
domsoprørerne, der red på en nymarxi
stisk bølge, men nok var mere inspire
ret af Mao end af Marx. Det var det
første tilfælde, hvor et u-land direkte
påvirkede hele den øvrige verdens kul
tur på forbløffende kort tid. Og selvom
bevægelsens teoretikere skrev lærde
værker om Marx i et aldeles ufolkeligt
sprog, var det dog Maos ideer, der fik
de unge til at vende sig mod alle autori
teter, til at begive sig ud på arbejdsplad
serne, før de begyndte at læse - eller
rejse verden rundt og modnes, før de
gik ind i systemet. Det kunne være
smerteligt nok, når man selv var den
forkætrede autoritet, som man vendte
sig imod - og det var jo sådan set enhver
lærer.
Oprørerne sejrede, for så vidt som de
snart rykkede ind som lærere på gym
nasier, universiteter og seminarier,
hvor de effektivt og tit enøjet prøvede
at udbrede deres ideologier. Det skabte
efterhånden en uvilje blandt eleverne,
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der blev dødtrætte af al den marxisme,
som alligevel ikke førte til nogen æn
dring i samfundet. Og som reagerede
mod den undertrykkelse af andre me
ninger og den ensretning, som i mange
tilfælde blev praktiseret af de gamle op
rørere. Selv blev de jo lynhurtigt fanget
ind i systemet og etablerede sig i velløn
nede sikrede stillinger med bopæl i Hel
singør stift som kystbanesocialister. De
unge, der kom ud for voksende arbejds
løshed, adgangsbegrænsning og andre
genvordigheder, havde svært ved at se
solidariteten hos de gamle oprørere, og
det samme havde arbejderne, som al
drig var hoppet med på oprørsvognen.
Og dermed var bevægelsen dømt til at
ende i frustration. Det folkelige grund
lag for en revolution var slet ikke til ste
de, og ideologien gav ingen løsning på
de unges problemer. Den søger de nu
andre steder.
Overfor alle disse rørelser reagerede
det etablerede samfund aggressivt og
negativt. Hvis det er normalt at have
kort hår, og nogle unge så pludselig la
der det vokse, vil det uværgerligt opfat
tes som et brud på den solidaritet, som
vi jo netop udtrykker i ensartet påklæd
ning, frisure o.s.v. Og selvom det jo
ikke er så samfundsomstyrtende igen at
lade sit hår vokse, blev det nok af
mange opfattet som yderst farligt og
truende. Det samme gjorde naturligvis
oprøret mod autoriteterne og hele den
marxistiske bølge, og man må nok ind
rømme, at der gennem disse årtier
skete en polarisering af befolkningen.
Man kom lige som længere væk fra hin
anden, det blev sværere at forstå hinan
den og råbe hinanden op - hvis man
overhovedet ønskede det.
Det kunne være en mærkelig oplevelse
den ene dag at stå i et klasseværelse på
Krogerup med en flok unge elever-og
så næste dag i et forsamlingshus i Vest

jylland. Det var to verdener, der ikke
havde så meget til fælles, måtte man
føle.
Græsrodsbevægelserne
- Trætheden over de mange marxisti
ske ord og de manglende resultater og
handlinger fik mange unge til at gå ind
i græsrodsbevægelser, hvor man hand
lede i stedet for at snakke. Samtidig gav
det tit en mening i en tilværelse, hvor
det kunne virke, som om samfundet
ikke havde brug for en. Også græsrods
bevægelserne har været udsat for det
etablerede samfunds foragt og uvilje,
men når man nu bagefter historisk prø
ver at vurdere deres faktiske betyd
ning, virker det næsten utroligt.

Et typisk eksempel er OOA - Organi
sationen til Oplysning om Atomkraft.
På et tidspunkt, da alle politiske par
tier, alle organisationer, alle med magt
og indflydelse og penge, gik ind for
atomkraft i Danmark, startede en lille
gruppe af fattige studenter en oplys
ningsbevægelse, der udviklede sig til en
modstandsbevægelse, drevet udeluk
kende af frivillige folkelige kræfter. Og
hvad enten man nu betragter det som
en lykke eller det modsatte (hvilket
ikke skal diskuteres her), blev det
ihvert fald en demonstration af demo
kratiets funktion: Da det lykkedes
OOA at rejse en folkestemning imod
A-kraften, fik partierne et efter et
kolde fødder - af frygt for deres vælge-
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re, og det endte med, at man opgav
denne nye energikilde.
Et andet eksempel er miljøbevægelsen
NOAH, der gang på gang har påvist
brist og mangler, hvor de ansvarlige
myndigheder har svigtet. NOAH har
næsten fungeret som samfundets dår
lige samvittighed og har tvunget myn
dighederne til at tage miljøhensynet al
vorligt.
Disse to bevægelser og flere til er ud
tryk for en ny og stærk miljøbevidsthed,
som har bredt sig i vide kredse af be
folkningen, begrundet i frygten for, at
menneskeheden er ved at ødelægge
maden, man skal spise, vandet man
skal drikke, luften man skal indånde,
jorden man skal dyrke. A-kraften og
forureningen var de første mål for an
grebene, nu ved midten af firserne er
kanonerne kørt i stilling mod andre
mål, gensplejsningen, fosterdiagnostik
ken, hele den nye computerverden,
med krav om, at samfundet prøver at
styre disse processer og ikke bare lade
den blinde udvikling selv bestemme.
Men irritationen over miljøfolkene er
også voksende blandt alle dem, der me
ner, at udviklingen nu engang er kom
met og at vi må følge med for ikke at
blive bagefter - og at alle miljøfolkenes
betænkeligheder er udtryk for bagstræv
og reaktion. Disse ting bliver nok de
næste ti års store stridsemne.

Folkebevægelser
I de seneste år har der udviklet sig en
bevægelse for fred og imod enhver an
vendelse af kernevåben. Men denne i
sig selv indlysende rigtige målsætning
bliver kompromitteret, fordi bevægel
sen søges brugt også politisk og let
kommer til at fremtræde som et red
skab for verdenskommunismen til at
svække Vesten. Det er en anden af de
kommende års sikre problemer, om det
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lykkes fredsbevægelsen at overvinde
denne skepsis og få en virkelig folkelig
udbredelse og dermed slagkraft.
Samme problem har folkebevægelsen
mod EF, der bekæmper landets med
lemskab af fællesmarkedet, så meget
mere som folkebevægelsen er gået ind i
aktiv politik og har valgt flere medlem
mer til Europaparlamentet. Det har in
gen andre folkebevægelser endnu gjort,
men man forsøger nu at etablere et par
ti, de grønne, som fællesnævner for alle
græsrodsbevægelserne, men indenfor
de stærkeste af disse er der en del mod
stand mod disse planer, fordi man fryg
ter, at politiseringen vil ødelægge deres
karakter netop af folkebevægelser,
mens de politiserende hævder, at man
er nødt til at blive politisk, hvis man vil
have virkelig indflydelse.
Talmæssigt er folkebevægelsen mod EF
nok den største og har kunnet samle
over 200.000 mennesker ved de store
manifestationer. Men andre har deres
styrke i kraft af en stærk international
organisering, det gælder f.eks. Green
Peace og Amnesty International. Men
de har også en langt mere hierarkisk or
ganisation end de andre bevægelser,
der søger at gennemføre en høj grad af
demokrati og lokal selvbestemmelse.

Nyreligiøsitet
- Det blev nævnt ovenfor, at marxismen
for mange unge blev en skuffelse, fordi
den ikke kunne udfylde deres behov for
en mening og sammenhæng, og hvis de
heller ikke har kunnet finde det i de tra
ditionelle autoriteter, har mange unge
vendt sig mod andre mål for dyrkelse.
Den såkaldte nyreligiøsitet er et eksem
pel, men vil blive behandlet specielt.
Her bør dog nævnes, at denne tendens
i mange tilfælde retter sig mod oriental
ske og eksotiske religioner, specielt de
indiske, og det er kun een side af den in-

Fredsmarchen passerer forbi Københavns Zoo.

ternationalisering, som ungdommen
gennemgår, ikke blot gennem de
mange rejser, men for manges vedkom
mende gennem årelange ophold som
frivillige og eksperter i u-landene eller
Grønland. Uanset al modstand mod
Europatanken, endsige Nato-fællesskabet, sker der rent faktisk en stærk
udjævning af de nationale særheder. De
unge i dag ved langt mere om verden
udenfor og dens skikke end deres for
ældre og bedsteforældre.
Det ytrer sig eksempelvis i madkultu
ren. Raffinerede eksotiske retter vin
der hurtigt indpas i det danske køkken,
sovs og kartofler og frikadeller er vi
gende, selvom vanen på det punkt selv
følgelig er meget vanskelig at ændre for
mange.

De mange fremmede, som i de sidste 25
år er blevet bosat i landet som frem
medarbejdere og flygtninge, har virket
i samme retning, men de har også haft
en modsat effekt: Store grupper, især af
de mest truede rent socialt, har reage
ret på de mange fremmede gennem et
voksende fremmedhad, som netop i år
er slået ud i lys lue, f.eks. i Kalundborg,
men da også flere andre steder i landet.
Danskerne har gennem årtusinder væ
ret forvænte med at være fri for frem
mede og har slet ikke nogen erfaring i at
leve sammen med dem. Når de så plud
selig vælter ind, træder nogle forsvars
mekanismer i funktion, og det er endnu
et problem på den folkelige front, som
vil komme til at præge de næste års de
bat i landet.
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Stofferne
Selvom det nok ikke kan kaldes nogen
folkelig rørelse, må det være rigtigt at
nævne den stedfundne udvikling af nye
mønstre, når det gælder stimulanser.
Der er ikke blot tale om et voldsomt sti
gende forbrug af f.eks. alkohol, men
også af helt nye og uvante stoffer. Især
er der i mange grupper af unge udviklet
en hashkultur, som i kraft af dette stof
og dets specielle virkninger har medført
nye omgangsformer og en række sam
fundsmæssige problemer. De såkaldte
hårde stoffer er ikke så udbredte, men
har til gengæld skabt mange sociale
problemer, bl.a. en stigende kriminali
tet for at skaffe stofferne til de mange
tilvænnede.

Fremtiden
Det er svært at være profet - og selvom
jeg har forsøgt at antyde nogle af de
områder, hvor vi kan vente problemer i
de kommende år, må man nok erkende,
at ændringen af samfundet i øjeblikket
sker så hurtigt og voldsomt, at det er
ganske umuligt at forudse, hvordan det
vil påvirke dagliglivet for de mange. Vi
må nok være forberedte på, at der kan
ske mange uventede reaktioner og at en
redegørelse for folkelige bevægelser
om 25 år vil indbefatte en række fæno
mener, som vi i dag næppe har fantasi til
at forestille os. For blot til sidst at an
tyde nogle enkelte: Gennem århundre
der har det været en grundfæstet moralkodex, at et menneske fik sin identitet
gennem sit arbejde - og at det var umo
ralsk at nyde goderne uden at yde til
svarende. Der er nu ved at udvikle sig
et fritidssamfund, hvor man affinder sig
med at leve uden at arbejde, simpelt
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hen for at bevare sin selvrespekt, da der
alligevel ikke er arbejde at få. Det kan
ikke undgå at påvirke alle sider af livet.
Gennem århundreder har der eksiste
ret en seksualmoral, som grundede sig
på kvindernes manglende mulighed for
at forsørge sig selv, deres vanskelige si
tuation, hvis de stod alene med et barn
- og de manglende muligheder for at
forhindre svangerskab. God moral blev
da at begrænse den seksuelle udfoldelse
til ægteskabet.
Alle forudsætningerne er nu ændret.
Man kan undgå at få børn, hvis man vil
i kraft af de nye forebyggende midler,
kvinderne kan få uddannelse og job og
lejlighed, og det traditionelle familie
mønster er under hastig opløsning. I
den situation er det umuligt at opret
holde den gamle moral, og gennem de
sidste årtier er der da også sket en sek
suel frigørelse, som ganske har ændret
adfærdsmønstrene på det område. Må
ske vil nye forudsætninger kunne ændre
dette igen, f.eks. den voksende frygt
for den nye sygdom AIDS. Det er før
set, at man har reageret på et nyt møn
ster ved at vende tilbage mod det gam
le.
------- Den slags omvæltninger er tit
svære at gennemleve, fordi det altid er
smerteligt at måtte revidere de grund
sætninger, man har bygget sit liv på. Og
der vil komme mere af samme slags,
fordi alt ændrer sig så hurtigt. Men
spændende har det været og er det at
opleve disse nybrud, og det har også in
denfor kirken betydet en ændring af
mange gamle vaner og mønstre. Men
det kan til syvende og sidst være en
sund udfordring.

Nyreligiøse bevægelser

Af Thorkild Græsholt

For tiden er udtrykket nyreligiøse be
vægelser blevet et slagord. Under det
rubricerer vi en række fænomener, som
har det til fælles, at de har gjort sig be
mærket inden for vor synskreds i løbet
af de sidste 25 år. Nogle af dem er nye,
andre temmelig gamle. De tendenser,
de er udtryk for, er næsten uden undta
gelse gammelkendte. Kristenheden er
så gammel en størrelse, at næsten alt
har vist sig inden for dens område.
Man fortæller i en anekdote, at Ernst
Troeltsch var imod indførelse af reli
gionshistorie som fag ved et af de fakul
teter, han arbejdede ved. Det var ikke
nødvendigt; for den teolog, der stude
rede kristendommen med flid og op
mærksomhed, ville alligevel komme
hele kompasset rundt.
Ganske vist står der ikke i kirkehisto
rien noget om »nyreligiøse bevægel
ser«. Men i salmebogen ser vi, at man
både i 1578 og 1837 har fundet det aktu
elt at synge:

O Gud, hvor det går dårligt til!
Nu fjenden har på jord sit spil,
så er din kirke i forfald,
på sekter mer ved ingen tal.

Nedstyrt de vilde ånders trop,
som højt i luften sværmer op!
Thi ellers gammel kristentro
for lærdom ny får aldrig ro.
I de første tre århundreder var kristen
dommen trængt af gnosticismen. Gen
nem hele middelalderen var islam en

trussel, også sådan at kristne filosoffer
måtte tage kampen op med den på det
teologiske plan. Omkring reforma
tionstiden spillede heksevæsenet en
uhyggelig rolle. Det uhyggeligste ved
det var nok, at en mængde uskyldige
mennesker blev brændt ganske vilkår
ligt. Men folk beskæftigede sig faktisk
dengang som nu med religiøst præget
overtro og okkultisme. Udtrykket »ny
religiøse bevægelser« dækker de ikkekristne og randkristne fænomener, vi
støder på - og må kæmpe imod netop i
vor tid. Mener man, at vor tid er hjem
søgt af noget helt specielt på det religi
øse område, kan man ofre nogle timer
på at stifte bekendtskab med den for
rige bølge af fremmedartet religiøsitet.
Jeg kan anbefale Anker Larsen: De vi
ses Sten, som fortæller lidt om, hvilke
forestillinger man for et par generati
oner siden kunne møde inden for dansk
åndsliv.
Opstår der nye religioner?
I religionernes verden gælder det som i
alle andre dele af menneskelivet, at ele
menternes antal synes begrænset, men
kombinationsmulighederne uendelig
mange. Læser man en såkaldt religions
historie, får man ganske vist ikke det
indtryk. Men det er, fordi man umuligt
kan give et billede af bevægelse, når
man på et begrænset antal sider skal
skildre noget så omfattende som men
neskelivets religiøse dimension. Men
lader man blikket vandre verden rundt,
er det let at finde eksempler på foran
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dringer og nydannelser inden for religi
onernes verden blot fra de allersidste
tiår. Der er siden krigen 1939-45 op
stået talrige nye religioner i Japan.
Hundreder af nye afrikanske kirkesam
fund er blevet til i dette århundrede.
Stillehavskrigen gav anledning til cargokultens opståen i dette område. Det
øgede samkvem mellem Indien og den
europæisk-amerikanske
kulturkreds
gav anledning til en speciel udvikling
inden for hinduismen, så at der på for
holdsvis kort tid, inden for de sidste 40
år, opstod en række hindubevægelser
der øjensynlig er fremragende egnet til
mission i vesten.
Om alle disse bevægelser gælder det, at
deres bestanddele sådan set var til stede
i forvejen, men at de fremtræder i nye
kombinationer. Skulle man vove at an
vende et billede fra biologien, ville det
være fristende at betegne dem mutati
oner af eksisterende religionsformer.
Hvornår og hvordan opstår disse
religionstyper? Tilsyneladende som
svar på menneskelige behov eller som
udfyldelse af et eksisterende åndeligt
vakuum. Nye religioner opstår i bryd
ningstider, hvor de bestående religi
oner ikke opleves som fyldestgørende.
De nye japanske religioner fremkaldtes
af nederlagets chock og den dermed
forbundne rodløshed. Bantukirkerne
er det religiøse svar på undertrykkelsen
af den afrikanske befolkning; man gen
finder sin identitet i nye kirkelige for
mer. Cargokulten bliver til for at ud
fylde de behov, der opstår, når krigen
med sine materielle følgefænomener
forsvinder fra Stillehavet; dens funk
tion er at skaffe de forsyninger, man nu
kommer til at mangle. De indiske be
vægelser er hinduismens svar på den
kristne mission. De har ligget i svøb si
den Swami Vivekanandas dage, men
blomstrer op efter den indiske uafhæn
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gighed i 1947 og møder en rodløs ung
dom, der søger efter en religion og me
get gerne modtager den fra det mysti
ske og eksotiske Indien.
Ønsker man en parallel fra vor egen hi
storie, kan man lade blikket glide til
bage til Nordens kristning. Den fandt
sted, da den nordiske religion ikke
mere svarede til tidens livsformer. Val
hals gående og ridende guder var ikke
nok for vikingetidens vældige søfarere
og organisatorer. Noget nyt måtte til;
og da kristendommen just bankede på,
åbnede dørene sig let.
Hvad er religion?
Et menneskes religion er det, igennem
hvilket mennesket forholder sig til det
dybeste i tilværelsen. Den er det cen
trale udtryk fordet pågældende menne
skes selvforståelse. En religion er en
måde at være menneske på. At være
kristen vil sige at være forankret i troen
på Gud åbenbaret i Jesus Kristus. At
bekende sig til en anden religion vil sige
at sætte sin lid til noget andet.
Mange kristne vil hævde, at kristen
dommen ikke er en religion, men Guds
åbenbaring. Sådan kan man godt ud
trykke sig. Men for et kristent menne
ske indtager kristentroen samme plads i
tilværelsen, som religionen optager for
ethvert andet menneske; og det, der
sker, når et menneske forlader kristen
dommen og tilslutter sig en anden reli
gion, er en forandring af hele livets ret
ning.
Der er grund til at understrege dette,
fordi det ikke er ualmindeligt selv
blandt bevidst kristne at møde den op
fattelse, at det er positivt at flirte lidt
med de fremmede religiøse bevægelser.
»Før havde han/hun slet ingen ordent
lige interesser; det her er da noget ån
deligt; og det ser også ud til, at man bli
ver mere menneskeligt bevidst ved at

beskæftige sig med det«. Hvor ofte har
man ikke mødt den kommentar efter et
foredrag, der advarede mod bevægel
serne. Her er der grund til at sige skarpt
fra. For her er vi helt tilbage i den nyte
stamentlige situation med valget mel
lem Gud og afguderne; og det gælder,
selv om de opdukkende religioners til
hængere siger, at man sagtens kan være
kristen og samtidig slutte sig til dem, ja,
at man egentlig bliver en bedre kristen
derved. Det sagde mange forøvrigt
også til de første kristne: »Hvorfor kan
man da ikke ofre de par røgelseskorn til
kejserens genius og så bare blive ved
med at være kristen?«; sådan lød opfor
dringen under de første generationers
forfølgelser. I dag hedder det: »Hvad
betyder en smule indvielsesceremoni,
som du ikke forstår et ord af?«, eller
»Vi tror også på Jesus; vi er blot så tole
rante og frisindede, at vi også tror på de
andre frelsesveje«.
Men at være kristen er at tro på Gud
åbenbaret i Jesus Kristus og sætte sin lid
til ham alene.

Hvad indeholder de nye bevægelser?
De fleste af de bevægelser, vi ser her til
lands, er af hinduoprindelse. De repræ
senterer en side af hinduismen, der sy
nes forbløffende velegnet til eksport.
De fleste af dem ledes af en guru, en re
ligiøs lærer, som tilhængerne anser for
guddommelig. Deres lære er den klassi
ske hinduanskuelse, at mennesket skal
arbejde på at frigøre sig fra genfødel
sernes uendelige række og blive ét med
altets guddommelige udspring.
Men der er talrige bevægelser, der ikke
har ret meget med hinduisme at gøre,
som for eksempel Tongil-familien og
Scientology-bevægelsen. At give en be
skrivelse af dem er umuligt på nogle få
sider. På ethvert bibliotek og i enhver
boghandel kan man skaffe sig megen

litteratur om emnet; og trænger man til
hjælp til at komme i gang, kan man få
den i Samarbejdsudvalget om Nyreligi
øsitet, der kan nås gennem Det danske
Missionsselskab, og Dialogcentret i
Aarhus. løvrigt er vi kommet til det sta
dium i disse bevægelsers udbredelse,
hvor enhver præst og enhver, der har
med kristent oplysningsarbejde at gøre,
bør sætte sig ind i dem så meget, at han/
hun ikke er helt blank den dag, spørgs
målet dukker op.

Hvorfor bliver folk »nyreligiøse?«
Grundene til den nyreligiøse bølges
kraft og omfang er, at mange menne
sker, måske især unge, i disse år ser ef
ter alternative muligheder på ethvert
område. Samtidig søger mange en
overskuelig livsforklaring i en tid, der
bliver mere og mere indviklet. Mange
søger en faderskikkelse, et menneske i
hvis hænder man kan lægge sit liv. Det
er for resten tankevækkende, at alle le
dende skikkelser i de nyreligiøse bevæ
gelser er - mænd! Her synes at være en
sidste bastion, hvor manden kan hævde
sig. At anføre en enkelt kvinde i denne
sammenhæng hjælper ikke på det. De
få, der er, er undtagelser.
Den religiøse leder
For godt 12 år siden stod jeg sammen
med min kone og talte med en meget
kultiveret og tiltalende sydindisk dame.
Hun var hindu; og hun er den eneste
hindukvinde, som har fortalt mig noget
om sin religion. Den slags taler indiske
kvinder ellers ikke til mænd om. Hun
havde vist os både det tempel, hvor hun
sædvanligvis kommer, og andagtsrum
met i sit hus; og det er en stor fortrolig
hed at vise en fremmed. Vi var blevet
introduceret af en missionær, der havde
kendt hende i mange år.
Allerede dengang var de nyreligiøse
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bevægelser godt på vej i Danmark, og
jeg spurgte hende, om hun havde til
knytning til en guru. Hun svarede: »Jeg
ville aldrig have nogetsomhelst med en
sådan person at gøre. Kommer man i
kontakt med et af disse mennesker, kan
man ikke engang få lov til at bestemme
navnene til sine børn. Han overtageren
simpelthen«.
Kortere og mere træffende kan det
næppe siges. En guru er parat til at
overtage den, der slutter sig til ham; og
gurulitteraturen mangler ikke eksem
pler på den mest skamløse selvophø
jelse hos disse folk, der betegner sig
selv som guder og »Gud«, ikke på al
mindelig hinduvis, fordi alle sådan set
er guder, men på særdels speciel og per
sonlig vis, sådan at det både giver anse
else og magt.

Hvad stiller kirken op?
Kirken kan sådan set ikke stille noget
op. Vi lever i et land, hvor alle har lov
til både at missionere og skifte religiøst
livsgrundlag. Vi kan og skal ikke ved
forbud eller andre magtmidler lægge de
nye bevægelser hindringer i vejen.
Men vi skal lære at holde os til Jesus
Kristus. Vi skal ganske bevidst gøre os
klart, hvad kristendom er; og vi er hel
digt stillet. Det står i bibel og salmebog.
Det er nærværende i ordet og skramenterne. Vi trænger til at samle os om det
væsentlige. Vi trænger til at lære at for
mulere os. Vi trænger som menighed til
at tale om det, vi tror på. Der findes
ikke noget middel mod de fremmede
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bevægelser. Kristendommen er ikke et
middel mod noget. Men den udelukker
fremmede guddomme; og den udeluk
ker det at gøre et menneske til Gud.
Der ligger i disse år et stort arbejde for
alle i den danske menighed: at være
med til at formulere kristendommen,
give den ord. For hvordan skal menne
sker tro, hvis de aldrig møder kristen
forkyndelse og kristen livsholdning i
deres hverdagsomgivelser.
Kolossenserbrevets indhold
Den, der ønsker at vide, hvordan urme
nigheden stillede sig til fremmede be
vægelser, der ville trænge sig ind i me
nigheden, kan læse Kolossenserbrevet.
Det er måske det skrift, der på mindst
plads sammenfatter det centrale i den
kristne tro.
Det er skrevet i en situation, hvor en
menighed lokkedes af ikke-kristen reli
giøsitet, af bevægelser, som bød på
både visdom, reguleret livsførelse og
følelsesmæssig fylde.
Til denne menighed siger brevskrive
ren: »Tag jer i agt, at ikke nogen skal
fange jer ved verdslig visdom og tomt
bedrag, som støtter sig på menneskers
overlevering og verdens »magter«, ikke
på Kristus. Thi i ham bor hele gud
domsfylden legemlig, og i denne fylde
har I del, idet I er i ham, som er hoved
for enhver magt og myndighed«.

Der er ikke noget at komme efter hos
andre!

Småbørn og deres familie

Af Per Schultz Jørgensen

Lektor, cand. psyk. Per Schultz Jør
gensen, Socialforskningsinstituttet
bidrog med sit foredrag til Helsingør
stifts undervisningsudvalgs kursus
dag »Barnets forældre« lørdag den
27. april 1985 i Stavnsholt kirke.

Barndommen er en vigtig periode i et
menneskes liv, og hvad formningen af
personligheden angår, den absolut vig
tigste. Her grundlægges træk og hold
ninger, der i hovedsagen er virksomme
resten af tilværelsen - f.eks. som en
åbenhed eller lukkethed, en sårbarhed
eller robusthed, et gå-på-mod eller en
kritisk reservation. Holdninger til til
værelsen, som bliver til i barnets sam
spil med forældrene.
Derfor er småbørnsfamilien stillet over
for en dobbelt opgave. Den skal etab
lere sig som familie - økonomisk, bolig
mæssigt og uddannelsesmæssigt f.eks.
Og den skal give et barn - måske to - til
strækkelig ballast til en start i livet.
Etablering og socialisering.
To opgaver eller to sider af samme sag,
den sag der hedder småbørnsfamiliens
livsform. Her mødes de betingelser,
som småbørnsforældre har i samfundet
- med hensyn til beskæftigelse, arbejds
tid og økonomi f.eks. - med forældre
nes evne til og mulighed for at opbygge
og udvikle en familie - og med barnets
behov for omsorg, stimulation og ud
vikling.
Livsformen i småbørnsfamilien er det

krystal, der samler vilkår, fællesskab og
vækst. Og meget i dag tyder på, at
denne livsform både er skrøbelig og be
lastet. Skrøbelig som social enhed i et
industrisamfund og belastet af sociale
og økonomiske nedskæringer. Det vil
sige, at mange småbørnsfamilier har
svært ved at opbygge et stabilt fælles
skab, der kan være en ramme for både
deres egen og barnets tilværelse.
Vilkår, der truer småbørnsfamilien,
hænger i høj grad sammen med noget så
elementært som mangel på tid og res
sourcer - og så et stadig levende skyld
problem. Skyld over ikke at gøre det
godt nok med hensyn til børnene. Disse
vilkår kan undergrave livsformen i en
familie, der i forvejen måske knap har
fundet en personlig ramme. Skal fami
lien modstå belastninger, kræver det
ekstra hjælp og støtte udefra - fra na
boer måske, eller bedsteforældre. Også
daginstitution eller skole kan komme
ind i billedet.
Småbørnsfamilien er under alle om
stændigheder afhængig af støtte udefra
for at klare sin dobbelte opgave og op
retholde en bæredygtig livsform. Der
med har også småbarnet lod og del i vil
kårene - de præges og formes gennem
den livsform, som forældrene opbyg
ger.
Og det spørgsmål er i dag vigtigt at
overveje: er småbørnsfamiliens livs
form - trods velfærdssamfundet - så
truet og belastet, at mange småbørn
ikke får en tilstrækkelig solid menne
skelig ballast med sig i deres opvækst?
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Den opsplittede hverdag
Småbørnsfamilien er en lille familie.
Det almindeligste i dag er stadigvæk to
voksne og to børn, men gennem det sid
ste 1 O-år er der sket fald i antallet af fa
milier, der får mere end ét barn. De for
skellige typer af småbørnsfamilier for
deler sig således i 1983/84:

Småbørns
familier

Enlige
med enebørn
Par
med enebørn
Enlige
med flere børn
Par
med flere børn

Antal i 1.000

Pct.

15

5

107

35

12

4

170

56

304

100

Denne familie bor typisk i forstadslig
nende omgivelser, som den bl.a. er flyt
tet til for at bo i et mere børnevenligt
kvarter. Det gav familien nogle ulem
per, ikke mindst den lange daglige
transporttid til arbejde for begge for
ældre. Altså også moderen. I dag er det
kun 10 pct. af småbørnsmødrene, der
er hjemmegående, mod halvdelen for
blot 10 år siden.
En anden ulempe er familiens økono
mi. De dyre boligudgifter gør det svært
for f. eks. moderen at komme ned på
deltid. Der er ikke råd, og selv om hun
skulle ønske deltidsarbejde, kan der
vise sig vanskeligheder på arbejdsste
det. Udviklingen gennem det sidste 10år er da også gået i modsat retning:
småbørnsmødrenes arbejdstid er i dag i
gennemsnit længere (33 timer ugentlig)
end i midten af 70’erne (31 timer ugentlig)-
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Familiens kontakter med naboer er be
grænset, dels er den ny på stedet, dels
er der ikke megen tid tilovers. De kon
takter, der skabes, er ofte netop gen
nem børnene, f.eks. når man mødes om
morgenen og samtidig afleverer sit barn
til daginstitutionen.
Familien er lille, den er relativt alene
med sit familieliv, og der er pres på i
dagligdagen. Alle skal af sted om mor
genen, på arbejde og i daginstitution el
ler i skole. Sidst på eftermiddagen mø
des familien igen, de kommer fra hvert
sit verdenshjørne og ved middags
maden bliver der snakket og udvekslet
indtryk. Bagefter er det tid for hjemlige
gøremål. Måske samles man også om
fjernsynet til fælles afslapning eller hyg
ger sig med oplæsning for den måske 4årige.
Denne families hverdag er opsplittet i
en række individuelle verdener, en arbejdsverden for de voksne, en institu
tions- eller skoleverden for børnene.
Det fælles rum, det man samles i, og
prøver at fylde ud, drejer sig om de
voksnes indkøb, madlavning, husarbej
de, en - måske - fælles afslapning og så
at blive klar til en ny dag.
Og her ligger livsformens indbyggede
balance - og svaghed. På den ene side
erhvervsarbejdet - på den anden side
familien og hjemmet. En balance, som
de voksne måske godt kan klare sig
med - de har deres arbejde ét sted,
hjemme »finder de sig selv«, »kommer
til hægterne« og slapper af. Er det ikke
tilfældet, har de den mulighed, at de
kan gå. Én af dem i hvert fald - hvad jo
også mange, og stadig flere, benytter
sig af.
Men børnene, kan de også klare sig
med en familie, der har en opsplittet og
presset hverdag - og derefter afslap
ning som ledemotiv? Er det tilstrække
lige rammer for en udvikling og vækst,

der forudsætter formidling af holdning,
normer og tradition?
Jeg tror det ikke. Hvad man har kaldt
en »funktionstømning« af familien in
debærer, at familien kun har få fælleshandlinger, der har mening for fælles
skabet. Kun få fælles-handlinger, der er
forbundet med nødvendighed og der
med perspektiv. Det betyder få synlige
udtryk for krav, målestok og værdi, og
dermed en vanskeliggjort videregivelse
af holdninger, der opleves troværdige
og forpligtende.
Familien rummer mange tanker og fø
lelser, den lever med en høj bevidsthed
om sine personlige relationer. Også
som skyld og uforløsthed. Og disse fø
lelser videregives. Men for barnet er
der tale om utilstrækkelige pejlemær
ker, der kan overtages som en indre må
lestok.
Her ligger denne livsforms indbyggede
svaghed med hensyn til socialiserings
opgaven.
Det truede fællesskab
Familiefællesskabet er skrøbeligt i kraft
af den opsplittede og individuelle hver
dag. Fællesskabet i familien er også
truet på anden måde, nemlig af brud i
forældrealliancen. Når denne alliance
er juridisk formaliseret, kalder vi det
skilsmisse, når alliancen er et såkaldt
papirløst samliv, »flytter de fra hinan
den«. Under alle omstændigheder en
opløsning af, hvad barnet engang ople
vede som det mest stabile her i verden.
Hvor mange brud af denne art, der fin
der sted i dagens Danmark, er i sagens
natur vanskeligt at sige præcist. Vi ved,
at antallet af skilsmisser er fordoblet in
den for de sidste 15 år. Et skøn når frem
til, at 25-30 pct. af nutidens børn kom
mer ud for skilsmisse/paropløsning
(Koch-Nielsen, 1984, p. 21).
Det betyder, at børn i dag i 80’erne le

ver i forskellige typer af familier. Der er
den »oprindelige familie«, der er »eneforsørgerfamilien«, og så er der den
»nydannede familie«. Den sidste form
drejer sig om etableringen af et nyt par
forhold og dermed en »stedfamilie«.
Det vil sige, at barnet får en »ny« far el
ler mor og måske også »nye« søskende.
De følelsesmæssige problemer for et
barn, der er forbundet med denne trus
sel mod et fællesskab, kan ikke gøres op
på en kort formel. Dertil er de for
komplekse, for afhængige af det histo
riske forløb, der gik forud for bruddet
og for afhængige af den støtte, familien
får fra det sociale netværk. Men der er
ingen tvivl om, at et familiebrud skaber
». . . både sorg og problemer omkring
opbygningen af en ny identitet hos alle
de implicerede parter« (Kyng, 1984, p.
61) - både hos faderen, moderen og
børnene. Denne krise kan hos nogle af
parterne blive meget lang, den kan
være ledsaget af store økonomiske og
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praktiske problemer, og den kan - for
børnene - være efterfulgt at store, må
ske uoverstigelige, krav til omstilling til
en »ny« forældreperson. Som de ikke
har haft indflydelse på valget af.
Fællesskabet i familien er truet af op
løsning, og det er der mange børn, der
oplever. Ikke alene den store gruppe af
børn, der faktisk udsættes for det. Men
også mange børn, der registrerer det
som en mulighed for deres familie. Når
skilsmisse og opløsning af parforhold
nærmer sig en normalisering, som i det
danske samfund, så er der også dermed
knyttet en usikkerhed til selve familien
som sådan. Den kan få karakter af fore
løbighed, et fællesskab, der består
»indtil videre« - og denne skrøbelighed
kan børn opleve som en trussel: hvad
der sker i de andres familie, kan også
ske i min.
Det vil sige, at de mange opløste fælles
skaber er et symptom på en situation,
der kan genfindes i de fleste familier,
nemlig at fællesskabet er skrøbeligt og
funktionelt udhulet, og at det kan bri
ste, når den følelsesmæssige overens
stemmelse slipper op. Og det kan den
let gøre i en hverdag, der er opsplittet i
individuelle verdener.
Det truede fællesskab føres ind i børns
liv og bliver til en utryghed og en æng
stelse for mulige sammenbrud i den
personlige verden: ensomheden, for
ladtheden og bekymringen. Hvor lang
tidseffekten kan blive en ængstelse,
som oftest ses hos piger, eller en rastløs
hed, som ses hos drenge. Og både æng
stelse og rastløshed grundlægges i et
fællesskab, der er ude af stand til at op
bygge, vedligeholde og videregive en
meningsfuld og troværdig målestok.
Den ud-delegerede omsorg
Børn henter imidlertid ikke kun støtte
og stimulans til en udviklingsproces i
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deres familie. De henter den også fra de
mange instanser uden for familien, som
i dag tager del i omsorgen af børn. Vug
gestue, dagpleje og daginstitution plus de mange varianter af pasnings
mønstre, der inddrager bedstefor
ældre, ung pige eller en privat hjemmepasning.
Den offentlige dagpasning er den cen
trale instans uden for familien i, hvad
der her er benævnt, den ud-delegerede
omsorg. Inden for de sidste 20 år er an
tallet af pladser her femdoblet - i dag er
der plads til 41 pct. af de 0-2-årige og 56
pct. af de 3-6-årige. Men med store va
riationer fra kommune til kommune.
At daginstitutionen er af central betyd
ning for mange børn, kan der ikke her
ske tvivl om. Her hentes kontakt og sti
mulation , her er et forankringspunkt og
en udfordring. Derfor giver erhvervs
aktive forældre også udtryk for tilfreds
hed med daginstitutioonen, og op gen
nem 70’erne udtrykker de en stigende
tilfredshed med den offentlige dagpas
ning (Transgård, 1982). Og derfor er
småbørnsforældre heller ikke særlig til
bøjelige til alt for mange private ekspe
rimenter med deres barns dagpasning
(Bertelsen & Linde, 1984). De priorite
rer det kendte og sikre højest for barnet
- i en situation, hvor de selv oplever
pres, belastninger og tvivl.
Men kan daginstitution være en kom
pensation for en familie, der er skrøbe
lig, og hvis hverdag er opsplittet? Kan
pædagogen i daginstitutionen tilbyde
og rent faktisk give den kontakt, som
mange børn møder med behov for?
Adskillige pædagoger oplever dagens
børn som ukoncentrerede og rastløse:
»Men jeg føler, at disse børn kræver en
helt anden form for tryghed; det er i
langt højere grad som deres hjem, vi
skal fungere . . .« (Grønhøj & Jør
gensen, 1984).

- man oplever også, at behovet i de fle
ste tilfælde overstiger, hvad de kan
klare med det antal børn, der i dag er
pr. voksen i institutionen:
»Jeg føler, jeg svigter den kontakt. De
børn, der er væk hjemmefra hele
dagen og virkelig er »lost«, de kan
ikke rigtig bære, at vi ikke kan give
dem den kontakt. . .« (Ibid.)

Går vi ud fra den ud-delegerede om
sorgs begrænsninger med hensyn til at
imødekomme børns centrale behov, så
betyder det for mange børn, at deres
udviklingsproces bliver udtyndet med
hensyn til stabile voksenmodeller. Det
bliver usikre forventninger - måske
også modstridende eller usammenhæn
gende forventninger - der kommer til
at styre børn i deres proces frem mod en
identitetsdannelse. Og dette har især
konsekvenser for de børn, der møder
med den svageste ballast. For børn med
en tryg og solid basis er der tale om i
daginstitutionen at hente stimulation
og ekstra incitament til en udvikling.
Men den svage gruppe af børn, de der
møder med en ængstelse og rastløshed,
de kan næppe drage fordel af en ud-delegeret omsorg, med skiftende voksen
modeller og mange uforpligtende på
virkninger:
»Mange børn er i dag forvirrede, rast
løse - kan ikke finde ud af at lege.
Samtidig med, at stedet giver mange
gode muligheder, bliver det netop for
forvirrende for børnene . . .«(Ibid.)

Skulle det være tilfældet, forudsætter
det en helt anden normering i daginsti
tutionen, end den vi har i dag, dvs.
langt færre børn pr. voksen.
Børns socialisering i dagens samfund er
af Dencik (1985) karakteriseret ved be
greberne »forældre-abdikation« og

»professionalisering«. Det vil sige den
skrøbelige og truede familie med de er
hvervsaktive forældre - og den ud
strakte fremmed-dagpasning, der sav
ner de tilstrækkelige ressourcer. Det
centrale spørgsmål er, om en sådan
måde at tage vare om børns opvækst på
er tilstrækkelig til at sikre en stabil
holdningsdannelse, traditionsformid
ling og dermed udvikling af en person
lig identitet?
Sårbarhed
Selvfølgelig er der forskel på familier og på småbørnsfamilier. Der er små
børnsfamilier, hvor forældrene klarer
hverdagen på et personligt overskud.
De »tager sig« tiden, der skal til, for at
skabe en fælles verden, de er i stand til
at drage børnene med ind i gensidige
erfaringsudvekslinger, og i opbygnin
gen af et handlingsbetonet fællesskab,
og de er i stand til at udbygge en kon
takt med daginstitutionen. De kan
overvinde begrænsningerne i en daglig
tilværelse - måske fordi de også har so
ciale og økonomiske ressourcer til rå
dighed, som de kan trække på.
Men småbørnsfamilien som en særlig
livsform omkring en dobbelt opgave etablering og socialisering - er skrøbe
lig og truet. Den forudsætter et over
skud og et perspektiv - men lever en
hverdag med økonomiske, praktiske og
menneskelige belastninger. Og denne
tidsperiodes småbørnsfamilier har alle
lod og del i denne kritiske livsform også de familier, der i perioder magter
at mobilisere et overskud og et per
spektiv.
Den generelle konsekvens er en svæk
kelse af småbørns personlighedsmæs
sige ballast, det er indbygningen af en
sårbarhed, der kan vise sig som en æng
stelse, en rastløshed eller en manglende
evne til at klare større påvirkninger af
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den ene eller den anden art. Sårbarhe
den er en »skjult« svaghed med hensyn
til at tilvejebringe en acceptabel ba
lance mellem egne behov og situati
onens krav. Sårbarhed har at gøre med
ego’et eller selv’et, det, der fra e.n psy
kologisk synsvinkel er det centrale i
personlighedsdannelsen.
Der er da også større empiriske under
søgelser, der kan bekræfte en sådan
sammenhæng mellem økonomiske og
sociale belastninger af familien - og
børns sårbarhed. Også undersøgelser,
der har fulgt børnene gennem deres ud
vikling adskillige år frem. En undersø
gelse fra Newcastle i England (Miller,
Kolvin & Felis, 1985) påviser f.eks., at
børn, hvis familie havde været udsat for
økonomiske og sociale belastninger,
klarede sig generelt dårligere i skolen
end børn fra familier uden disse belast
ninger. Det gjaldt i almindelige skole
fag, men især med hensyn til indstillin
gen til skolearbejdet, således som det
fremgik af lærernes oplevelse af børne
ne. De var dårligere motiverede, havde
større fravær, gik ud af skolen tidligere,
og de var ikke i samme omfang parat til
en boglig præget uddannelse.
Forskerne forstår deres resultater så
dan, at familiemæssige belastninger
kan give børnene negative erfaringer
som ballast, erfaringer, der berøver
dem troen på sig selv, især i en periode,
hvor de skal stå på egne ben og klare sig
selv. De mangler selvtilliden, når den
skal stå sin prøve - eller som det også
udtrykkes i undersøgelsen: de sociale
savn har virket som belastninger, der
har givet børnene en indbygget sårbar
hed.
De sårbare børn blev også observeret i
en dansk undersøgelse, der fulgte en
gruppe børn (omkring 60 i alt) fra de
var 4 år, indtil de kom i 1. klasse (Pro
jekt Gladsaxe 76, under afrapporte
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ring). Et af børnene-Susan-beskrives
f.eks. således over en 3-års periode:
»Gennem alle tre observationsperio
der tog hun tilflugt i en helt babyagtig
form for kontakt til de voksne i projek
tet. Hun kunne aldrig få nok, og hun
led, når et andet barn havde brug for
omsorg. Den til tider næsten grotesk
småbarnlige opførsel, som hun krøb
ind i, når hun ville i kontakt med ob
servatørerne, stod i skærende modsæt
ning til det effektive tag, hun havde på
en masse praktiske opgaver - på dette
felt var hun simpelthen dygtig. Af- og
påklædning, oprydning og en masse
andre arbejdsopgaver klarede hun
selvstændigt og med selvfølgelig stolt
hed«.

Susan har styrkesider, men altså også
en slags »lakune« i sin personlighed:
forholdet til voksne. Her er hun blevet
stående på et tidligt udviklingstrin og
har beholdt en krævende og appelle
rende form for kontakt. En slags umæt
telighed eller en angst for »at slippe«
kontakten - og dermed en angst for at
stå på egne ben. Sårbarheden som en
ængstelse.
Hvor mange børn, der i en børne
gruppe vil vise en sådan sårbarhed i en
åben adfærd gennem en længere perio
de, er det svært at sætte tal på. I Gladsaxe-projektet drejede det sig om ca. 20
pct. af børnene, der gennem undersø
gelsesperioden forblev uselvstændige
og appellerende.
Vigtigt er det imidlertid at holde fast i,
at sårbarheden for det enkelte barn kan
ændres - både til en progressiv udvik
ling og i retning af mere åbne og fastlå
ste problemer - afhængig af samspillet
med de menneskelige ressourcer i bar
nets miljø. De uselvstændige børn kan
blive selvhjulpne og uafhængige - eller
de må på forskellig vis søge at kompen-

sere for en usikkerhed, som de ikke kan
blive kvit. Det sidste var formentlig til
fældet for Johnny:
»Det småbarnlige - og i perioder også
det pivede - gik igen i Johnnys opfør
sel gennem alle observationsugernes
dage; men det stilfærdige, der prægede
hans forhold til moderen om morge
nen, var ellers ikke karakteristisk for
ham. Han var som en stormvind over
alt, inde og ude, oppe og nede. Som
regel glad, charmerende og klovnen
de, men brydende alle regler og for
bud, og uden følelse af forpligtelse
over for nogen eller noget. Johnny
gjorde præcis, hvad der faldt ham
ind«.

Johnny forsøgte at klare sin usikkerhed
og forvirring gennem en rastløs aktivi
tet. Han dæmper sin ængstelse ad mo
torisk vej - og det synes at være et hyp
pigt adfærdsmønster hos drenge. De
bliver rastløse, mens pigerne oftere vi
ser deres ængstelse som en hæmning og
tilbageholdenhed.
En sådan kønsforskel bekræftes i de fle
ste undersøgelser-også en London-undersøgelse, der fulgte 700 børn fra
deres 3. til deres 8. år (Richman, Ste
venson & Graham, 1985). Godt 20 pct.
af børnene havde problemer ved 3-års
alderen, og disse børns familiebag
grund var hyppigere end ikke-problembørnenes præget af disharmoni mellem
forældrene og stress på grund af øko
nomi og boligforhold.
Det særlig interessante ved London-undersøgelsen er imidlertid især dens på
visning af, at drenge og piger reagerer
forskelligt på belastninger. Ved 3-års
alderen var der ikke særlig stor kønsfor
skel i problembørnenes reaktioner, det
var der derimod ved 8-års alderen. Nu
var rastløshed blevet et langt mere
fremtrædende træk hos drengene end

hos pigerne, hvor problemerne stadig
var forbundet med et ængstelsesmøn
ster. Det viser sig ligeledes, at drengene
mere end pigerne er tilbøjelige til at
blive ved med at have problemer fra 3
til 8 års alderen, hvor rastløsheden i sti
gende grad bliver et adfærdsproblem.
Den engelske forskergruppe opstiller
flere mulige forklaringer på denne
kønsforskel med hensyn til reaktioner
på stress. Én af dem er forbundet med
biologisk betingede temperamentsfor
skelle mellem kønnene, en anden dre
jer sig om pigers kraftigere identifika
tion med moderen - også moderens
depressive træk; og hyppigheden af
depression hos småbørnsmødre var høj
i hele undersøgelsesgruppen omend
højest blandt mødre med problembørn.
Sårbarhed hos børn er en personlig
hedsmæssig svaghed - en jeg-svaghed fremprovokeret af belastninger og
stress i familien. Skal svagheden over
vindes, eller bedre: forebygges, kræver
det en særlig indsats fra beskyttende
faktorer i omgivelserne. En bedstemor
f.eks. - måske en storesøster, en nabo,
en daginstitution eller en skole.
I dagens samfund kan der imidlertid
være langt til en bedstemor, og store
søsteren eksisterer for færre og færre
børn. Nabokontakten er også kun i de
færreste tilfælde af en sådan art, at der
ydes reel støtte, når der er problemer.
Og daginstitutionen - så god den end
måtte være - kan med de nuværende
betingelser ikke forventes at leve op til
en sådan udfordring.
Det betyder, at mange småbørnsfami
lier står ret alene med en opgave, der i
virkeligheden overstiger deres mulig
heder. Og her ligger det paradoksale i
situationen for denne småbørnsfamilie
livsform. Betydningen af dens sociali
seringsopgave er almindelig anerkendt,
fra visse sider endda højt prioriteret på
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det politiske program. Alle indrømmer
også, at familiens sociale, arbejdsmæs
sige og økonomiske belastninger er for
overvældende - specielt i disse nedskæ
ringsår. Alligevel synes der ikke at være
udsigt til større initiativer med hensyn
til at aflaste småbørnsfamilien - og der
med forebygge vanskeligheder hos bør
nene.

Hvad gør vi?
Overvejelsen over, hvad vi gør, må be
gynde med de samfundsmæssige per
spektiver og dermed de politiske aspek
ter. Det vil sige en understregning af, at
spørgsmålet om børns opvækstforhold
ikke kan løsrives fra denne overord
nede sammenhæng.
Fra en sådan synsvinkel må understre
ges en betydelig social og økonomisk
ulighed blandt småbørnsfamilier. Det
gælder med hensyn til indkomst, hvor
omkring 10 pct. af småbørnsfamilierne
lever på eller under EF’s fattigdoms
grænse. Det er især familier med ene
forsørger og endnu værre: hvor enefor
sørgeren også er arbejdsløs. Og i 1984
var mere end hver tredje småbørns
familie med enlig mor udsat for ar
bejdsløshed.
Uligheden blandt småbørnsfamilier
gælder også med hensyn til betalingen
for en daginstitutionsplads. Ikke alene
er forældrebetalingen steget markant i
de sidste år, der er også betydelig for
skel på betalingen fra kommune til
kommune. I hovedstadsområdet svin
ger taksten for en vuggestueplads f.eks.
fra 1.740 kr. i den dyreste ende til 650
kr. i den billigste.
Der er således stor ulighed blandt små
børnsfamilier, derfor er der brug for di
rekte hjælp til de virkelig dårligt stillede
småbørnsfamilier. Ser vi på den store
gruppe af småbørnsfamilier er der be
hov for en aflastning af det daglige tids
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pres. Det vil sige en nedsættelse af små
børnsforældres daglige arbejdstid. Her
ligger et af de helt store problemer for
denne livsform - et dagligt jag med
transporttid, arbejde, indkøb, hente
barn, passe hjem osv. Og man ønsker
nedsat arbejdstid, især småbørnsmødre. Men både faderen og moderen har
behov for et forøget samvær med bar
net - og alle parter har brug for en optø
ning af det traditionelle kønsrollemøn
ster.
Fra et samfundsmæssigt perspektiv
kunne der tages adskillige initiativer for
at hjælpe småbørnsfamilier.
Men overvejelserne over, hvad vi gør,
må ikke standse her, de må videreføres
- til os selv som forældre. Det vil sige
spørgsmålet om, hvordan vi selv tilret
telægger vores samvær, og hvilke priori
teringer vi foretager i hverdagen. En
nærmere vurdering vil vise de fleste af
os, at der er ubrugte chancer - for at
vise en anden side af os selv end den,
der næsten bevidstløst er indkørt som
en daglig »trummerum«. Der er i virke
ligheden mange åbne og skjulte anmod
ninger, vi kan efterkomme - og dermed
realisere et samvær med en 5-årig, der
har perspektiv.
Det tredje sigtepunkt for overvejel
serne over en indsats, gælder den ud
delegerede omsorg. Kan vi give dagin
stitutionen og skolen en kvalitet, så
børn her kan hente en nødvendig per
sonlighedsmæssig stimulans?
Fra mange sider-f.eks. Børnekommissionens afsluttende rapport (1981) - er
fremhævet voksenkontakten, som det
kritiske led i børns udvikling i dag. En
seriøs overvejelse må derfor inddrage
dette spørgsmål og konkret stille for
slag om færre børn pr. voksen i småbørnsinstitutionen og i de første skole
år. Og dette forslag må gentages og gen
tages - selv om den faktiske politik i

disse år indebærer en forringelse på
netop dette punkt.
Udgangspunktet for overvejelserne må
være livssituationen og dermed den
sammenhæng, der kan skabes i børns
hverdag. Sammenhæng vil sige me
ningsfuldhed, stabilitet og tryghed for
børn, der færdes i en flade af ud-delegeret omsorg. Skolestartudvalget gør i sin
betænkning dette til et væsentligt
spørgsmål, når den siger, at det gælder
om at ». . . skabe mere sammenhæng
og mening for eleverne i deres daglige
tilværelse«.
Men hvad er sammenhæng? Det er en
helhed, der kan skabes söm en erfa
ringsverden af menneskelige kontak
ter, udfordringer og rammer. Det er op
bygningen af normer og traditioner, der
formidler indsigt og tilknytning. Det er
på én gang forpligtelse og selvbestem
melse.
Børnekommissionen understreger også
dette behov for sammenhæng i børns
hverdag, hvor det drejer sig om ». . .at
udvide det sociale fællesskab mellem
børn, forældre og andre beboere i nær
miljøerne«.
Der kan gøres noget for småbørn og
småbørnsfamilier, og der kan handles
på flere planer: det politiske, det pæda
gogiske - og det personlige plan. Det
vigtige er nok, som Carl Schamberg en
gang udtrykte det i en lille pjece med
titlen »Det børnefjendske samfund«, at
komme ud over en børnevenlighed, der
ikke fører til noget: »Hvis der blot er
lidt alvor i al denne børnevenlighed, så
må vi videre fra at tænke det, ønske det,
ville det - og se at komme i gang med at
gøre noget«.
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Bibelen på modersmålet

Af Mogens Müller

Den kristne kirke har altid levet af
oversættelser. Fra først af var Det
gamle Testamente menighedens eneste
helligskrift, og her betjente man sig i
vid udstrækning af den græske oversæt
telse, den såkaldte Septuaginta. Og
selv om vi ved, at Jesus havde aramaisk
som sit modersmål, må vi konstatere, at
praktisk taget alle de ord af Jesus, som
blev overleveret, overlevede i græsk
oversættelse. Ja der er intet, der tyder i
retning af, at noget skrift i Det nye Te
stamente ikke oprindelig skulle være
affattet på græsk. Hvor nu aramaisk i
århundrederne før Kristi fødsel havde
afløst hebraisk som folkesprog, dér op
trådte græsk i store dele af Middelhavs
området på nogenlunde samme måde
som engelsk i mange egne i verden i
dag: Dér hvor det ikke ligefrem var fol
kesprog, kunne det bruges som admini
strationssprog og havde således almin
delig udbredelse i samfundets øvre lag.
Om dets betydning vidner det blandt
andet, at den kristne menighed i Rom
langt op i tiden var græsksproget. Såle
des opstod de første oversættelser af Bi
belen til latin også i Nordafrika.
Med andre ord: Den kristne kirke har
aldrig haft et særligt helligsprog, selv
om latin måske nok i lange perioder af
dens historie har fungeret som et sådant
i Den romersk-katolske Kirke. Man
forholdt sig ganske modsat af, hvad
man gjorde i islam, hvor man indtil for
nylig i princippet modsatte sig oversæt
telser af Koranen. Det var-mente man
- mere passende, at man lærte sig Kora62

nens og dermed Allas sprog. Herover
for står kirken, hvis udbredelseshisto
rie ikke mindst er bibeloversættelser
nes historie. Undertiden skabte man li
gefrem skriftsprog, hvor der ikke fand
tes et sådant i forvejen, og inden for ad
skillige sprog er de gamle bibeloversæt
telser blandt de vigtigste sprogdan
nende elementer. I vor del af verden
gælder det f.eks. en række af de bibelo
versættelser, der fulgte i Reformati
onens kølvand.

Interessen for originalsproget
Da kirkefaderen Hieronymus (død
420) i 405 afsluttede sin bibeloversæt
telse til latin, havde han skabt et værk,
der skulle få pladsen om bibeloversæt
telsen i århundreder. For Det nye Testa
mentes vedkommende byggede Hiero
nymus i vid udstrækning på tidligere
oversættelser, men Det gamle Testa
mente oversatte han direkte fra hebra
isk. For han betragtede denne og ikke
Septuaginta som den autentiske bibel
tekst. Lidt firkantet kan man påstå, at
interessen for de bibelske skrifters ori
ginalsprog derefter først dukkede op
igen med Renæssancen og dens huma
nistisk betingede beskæftigelse med
oldtidssprogene. Man studerede igen
hebraisk, og i årene umiddelbart før
Luthers reformation kom der ligefrem
et kapløb i stand om at komme først
med en udgave af den græske tekst til
Det nye Testamente. Erasmus af Rot
terdam var så ivrig efter at vinde, at
han, da han manglede bibelhåndskrif-

var et arbejde på at gøre Guds ord for
ståeligt for menigmand. Selvfølgelig i
størst mulig troskab mod den hebraiske
og græske tekst.

Codex Sina iticus. Håndskrift fra 4. årh.
Her: Johannesevangeliet kap. 21, 1-25.

ter på græsk til enkelte dele af Det nye
Testamente, selv oversatte disse tek
ster tilbage fra latin til græsk!
Imidlertid må det siges, at interessen
for Bibelens originalsprog og dens så
kaldte grundtekst først og fremmest har
rettet sig mod oversættelsesarbejdet.
Det, det gjaldt om, var at tilvejebringe
en bibeloversættelse, der udviste den
størst mulige troskab mod originaltek
sten. Selvfølgelig blev den interesse be
tragtelig styrket i den reformatoriske
lejr, da reaktionen slog igennem i skik
kelse af ortodoksien med dens verbal
inspirationslære. For er hvert ord, ja
hvert komma i Skriften indblæst af Gud
selv, kan man jo ikke omgås det omhyg
geligt nok. Ind imellem gav dette sig
udslag i, at man oversatte så ordret, at
det gik ud over forståeligheden. Her
forlod man den vej, Luther var slået ind
på i sin banebrydende oversættelser af
henholdsvis Det nye Testamente
(1522) og Det gamle Testamente
(1534), og hvor oversættelsesarbejdet

Nyoversættelse eller revision
Når der i dag skal udkomme nye bibel
oversættelser, må man vælge mellem en
nyoversættelse fra grundteksten eller
en revision af den eksisterende over
sættelse under hensyntagen til grund
teksten. Især tidligere forholdt det sig
som antydet sådan, at bibeloversættel
serne i høj grad var sprogdannende: Bi
belsprog og folkesprog stod i et veksel
virkningsforhold til hinanden. Det be
tød naturligvis også, at bibelsproget fra
tid til anden måtte justeres, så det var i
overensstemmelse med folkesproget,
som jo er under en stadig udvikling.
Her i Danmark har den autoriserede bi
beloversættelse f.eks. indtil oversættel
serne af Det gamle Testamente i 1931
og Det nye Testamente i 1948 bestået af
stadige revisioner af en oversættelse fra
grundsprogene, der gik tilbage til bi
skop Hans Poulsen Resen, og som fo
relå i årene 1605-07. Det betyder selv
følgelig ikke, at man ikke også tog hen
syn til henholdsvis den hebraiske og
den græske tekst under disse revisioner.
Udslaggivende var dog den forelig
gende bibeltekst.
Nu er spørgsmålet også, om revisioner
ikke er at foretrække frem for nyover
sættelser. For man kan jo ikke uden vi
dere se bort fra den historie, som Bibe
len har haft og skabt, for hele tiden at
prøve på at begynde forfra. I den grad
er bibelsproget indarbejdet i dansk, at
det slet ikke sådan lader sig gøre at lade
som ingenting. Og er man så tilmed af
den mening, at den historie, som Bibe
len har haft og skabt på en måde hører
med til forståelsen af den, ja i virkelig
heden er den vej, som vi må gå, hvis vi
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overhovedet vil forstå den, så virker en
nyoversættelse heller ikke særlig tillok
kende. For er Bibelen ikke sådan i og
for sig en hellig skrift, men kirkens hel
ligskrift, så bliver den på sin vis en an
den bog i det øjeblik, man løsner den
fra dens forbindelse med kirken og
dens historie og gudstjeneste. I den for
stand er den blevet til for at ligge på et
alter og til at være det vidnesbyrd, som
den kristne menighed lever af og på.
I virkeligheden forholder det sig også
sådan, at valget slet ikke er mellem en
nyoversættelse og en revision. For det
første er det en illusion, hvis man tror,
at man ganske kan frigøre sig for det
traditionelle bibelsprog. Det er det alt
for indarbejdet til. For det andet ville
prisen også være høj, for høj. For det
kunne komme til at betyde, at man kap
pede forbindelsen over til tekster, der
er blevet til i forlængelse af Bibelen.
Det gælder selvfølgelig først og frem
mest vore salmer, der i den grad - i
hvert fald for de bedstes vedkommende
- er forankret i det bibelske univers, at
deres tale ofte bliver dunkel eller lige
frem uforståelig, hvis man ikke kender
denne livsline. Så når alt kommer til alt
må det nok siges, at valget er mellem en
radikal revision og en lempelig revisi
on, d.v.s. mellem om man vil prioritere
grundteksten eller traditionen højst.

De nye oversættelser
Der arbejdes i dag med en ny oversæt
telse af Det gamle Tesatmente i Det
danske Bibelselskabs regi. Den skal
være færdig i 1990. Selv om oversættel
sen af 1931 som sagt var en nyoversæt
telse, må det siges, at den ikke er fyl
destgørende mere. For det første er der
sket meget inden for den gammeltesta
mentlige forskning, ikke mindst i arbej
det på at genskabe den mest pålidelige
grundtekst. For det andet var 1931-
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oversættelsen allerede forældet, da den
fremkom. I hvert fald var dens dansk
ikke altid dens tids folkesprog. For at
øge højtideligheden udtrykte man sig
undertiden »gammeldags«. Som når
man f.eks. oversatte begyndelsesverset
i Salme 2:
»Hvorfor fnyser hedninger,
hvi pønser folkefærd på, hvad fåfængt
er?«
Sådan talte man vist ikke i 1931! Her er
den nye prøveoversættelse mere i over
ensstemmelse med folkesproget, når
den gengiver:
»Hvorfor er folkene i oprør
og lægger planer, der ikke kan lykkes?«
Mere problematisk er den nye oversæt
telse af Esajas’ Bog kapitel 7 vers 14:
»Se, den unge kvinde er gravid«.
Det afløser 1931-oversættelsens:
»Se, jomfruen bliver frugtsommelig«
Det er ikke det, at jeg ikke kan forsone
mig med ordet »gravid« i en bibelover
sættelse. Og det er heller ikke det, at
jeg ikke mener, at »den unge kvinde« er
den korrekte oversættelse af det hebra
iske. Men »jomfruen« optrådte nu en
gang i den Septuaginta, som den unge
kirke brugte som sin helligskrift, derun
der evangelisten Mattæus. Man står her
i et dilemma: Skal man være sproglig
korrekt og se bort fra traditionen? Eller
skal man holde sig til det, som de første
kristne regnede for Guds ord - og der
med så at sige reducere læren om en
bogstavelig jomfrufødsel til en oversæt
telsesfejl?
Mange steder vil vise sig kontrover
sielle her. Og valget er undertiden næ
sten umuligt. En årsag er, at bibeltek
sten for os ikke længere alene eller i
hvert fald fortrinsvis er en liturgisk
tekst. I den lærdomstradition, som vi
står i, kan vi ikke lade være med også at
betragte Det gamle Testamente og Det
nye Testamente som kildeskrifter til

henholdsvis oldjødedommens og den
ældste kristenheds historie og religion.
Men således at anlægge en rent histo
risk og religionshistorisk synsvinkel på
disse tekster og tilmed lade den få ind
flydelse på oversættelsesarbejdet er en
nyhed i den kristne kirkes historie. Og
interessen for at skabe en liturgisk
brugbar oversættelse og en religionshi
storisk kildesamling på én og samme
tid, sådan som det er tilfældet i Bibel
selskabets projekt, rummer uløselige
spændinger. Og det er ikke bare et
spørgsmål om at vælge mellem det vi
denskabelige og det liturgiske. For vi
denskabeligt kan man ikke se bort fra
den brug, disse skrifter er om ikke lige
frem skrevet til så i hvert fald samlet til
og har overlevet i.
Nyoversættelserne af Det nye
Testamente
Umiddelbart skulle man mene, at en
oversættelse fra 1948 måtte kunne
holde lidt endnu. Men dels blev den til
allerede i 1930-erne, dels er den sprog
ligt ikke særlig vellykket. Dette afspej
ler sig blandt andet i den succes, som
Anna Sophie og Paul Seidelins oversæt
telse fra 1974 har fået. Den har tilmed
mange steder fundet brug ved gudstje
nesten. Men som kirkebibel betragtet
gælder det, at den er for omskrivende,
hvad der også vil sige for tolkende. Den
er da også blevet til som privat
oversættelse og først og fremmest be
regnet som hjælp til bibellæsning uden
for gudstjenesten.
Den store sproglige kyndighed med
hensyn til både det græske og det dan
ske, som præger Anna Sophie og Paul
Seidelins Det NYE Testamente, mang
ler ganske i det NY Testamente - på
hverdagsdansk, som udkom tidligere i

år. I og for sig er der tale om et letlæse
ligt dansk. Men denne gengivelse kom
mer til kort med hensyn til præcisionen.
Netop med hensyn til bibelteksten må
man forlange den nøjest mulige gengi
velse. For få ord bliver vendt og drejet
så meget som bibelord. Derfor kan det
f.eks. ikke være ligegyldigt, om man i
juleevangeliet (Lukasevangeliet kapi
tel 2 vers 12) siger: »Og dette skal være
jer et tegn« eller »Og dette er beviset«.
For et tegn er en indbydelse, og et bevis
er noget, der sætter én stolen fordøren.
Begge dele kan måske være lige godt
»hverdagsdansk«, al den stund man jo
ikke kan sige bevis, hvis man mener
tegn. For indholdsmæssigt er der en
verden til forskel.
Bibelselskabet har nu også en nyover
sættelse af Det nye Testamente under
overvejelse. Kunne en sådan blive fær
dig samtidig med oversættelsen af Det
gamle Testamente, ville man for første
gang siden Resen kunne fremlægge en
samlet nyoversættelse af Bibelen til
autorisation. Dette er en spændende
udfordring i sig selv. Blandt andet fordi
det på en særlig måde stiller krav til
oversætterne med hensyn til de kon
krete konsekvenser af forståelsen af
forholdet mellem Bibelens to dele.
Men derudover kommer naturligvis
igen spørgsmålet om, hvor stor tro
skab, der skal vises imod traditionen,
først og fremmest som den kommer til
udtryk i Den danske Salmebog. »Mo
dersmålet dybt sig bøjer, let og liflig det
sig føjer« siger Grundtvig (DDS 242,8).
Men om modersmålet gælder det altså,
at det både er præget og præger,
sig føjer« siger Grundtvig (DDS 242,8).
Men om modersmålet gælder det altså,
at det både er præget og præger.
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Fodnoter til 25 års kirkehistorie
Nogle tendenser indenfor liturgi, kirkemusik
og kirkearkitektur
Af Per Jensen
Helsingør stifts første 25 år har været en
særdeles spændende periode på en lang
række områder. Bestræbelserne på at
forny kirkens liturgi og ritualer har væ
ret udtalte i tidsrummet 1961-1986.
Om resultaterne står mål med anstren
gelserne, kan kun tiden vise. En del er
for længst endt på hylden eller i papir
kurven.
Hele to officielt nedsatte liturgikom
missioner har været i arbejde i denne
periode, hvilket må siges at være tem
melig enestående. Den forrige kom
mission afsluttede sin ti-års-virksomhed 1963 med udsendelsen af Prøveritualbogen. Midtvejs (1958) var Prøve
alterbogen sendt ud. Den rummede
blandt andet et forslag til en tredje
tekstrække. Trods mange gode enkelt
heder slog ingen af disse forslag igen
nem, og kun syv år senere (1970) ned
sattes en ny kirkeministeriel liturgisk
kommission. Den sidder stadig omend
dens sidste plenummøde blev holdt på
Mols i juni 1985. Tilbage står nu at få
udgivet den sidste delbetænkning (be
gravelse og konfirmation) samt det en
delige alterbogsforslag, rummende en
revideret og udvidet udgave af tekst
læsningsforslaget fra 1975 (betænkning
750), som flere hundrede menigheder i
ti år har afprøvet og kommenteret.
Det nye alterbogsforslag indeholder nu
to rækker gammeltestamentlige ind
gangslæsninger og ikke mindst hele to
rækker indledningskollekter forfattet
af Anna Sophie Seidelin og svarende til
både første og anden tekstrække. Det
er et væsentligt nybrud.
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En vældig bedrift
Dette at skabe nye tidssvarende kol
lektbønner til hele to kirkeårs evange
lietekster (ialt ca. 120) kan meget vel
vise sig at være denne kommissions væ
sentligste fornyende indsats. Arbejdets
omfang svarer vel til at forfatte ti-tolv
digtsamlinger og kræver et sammenfald
af sproglige, teologiske og kunstneriske
talenter, som for tiden næppe mange
andre end netop forfatteren Anne
Sophie Seidelin er i besiddelse af her til
lands. De nye kollekter hverken kan el
ler skal »holde« i 450 år ligesom forgæn
gerne, der jo er forfattet af Luthers
gode ven og samtidige Veit Dietrich.
Langt hyppigere revisioner end hidtil
på hele dette område er en nødvendig
hed i fremtiden. Men kan de være le
vende i nogle årtier, er det en forbløf
fende præstation, og det er der meget,
der tyder på.

Holdningsændring
Sammenligner man de to officielle
kommissioners arbejdsmåde og sam
mensætning springer flere væsentlige
forskelle i øjnene.
Der er et vældigt spring - trods de kun
syv års afstand - fra den forrige kom
missions tilknappede sorte skindbindsprøveritualbog med guldsnit og silke
bånd og til den nuværende kommis
sions første lille røde kladdehefte, med
den foreløbige »nænsomme« revision
af højmessen, som tydeligt nok sendtes
ud som een stor undskyldning for sig
selv og med ivrig opfordring til afprøv
ning og kritik.

Der er her tale om en afgørende officiel
holdningsændring indenfor folkekir
ken. Den nye kommission lagde megen
vægt på at lade sine forslag udkomme
drypvist som virkelige kladde- og prø
vehefter med kraftig opfordring til af
prøvning og kritik. Tanken var at lade
et repræsentativt udvalg af menigheder
i by og på land så at sige blive »medlem
mer af kommissionen«. Dette betegner
et afgørende brud med den hidtidige
praksis: de sorte mænds sorte guldran
dede skindbøger rummende ti års fag
teologisk skrivebordsarbejde bag ned
rullede gardiner. Havde man blot af
prøvet forslagene en eneste gang inden
de kom på tryk i 1963, havde en del gi
vetvis fået en anden form.

Uofficielt
Lidt provokerende kan man sige, at al
liturgisk fornyelse i Danmark altid er
foregået ved selvtægt. De skiftende
kommissioner har som regel fulgt ten
denserne, har opsamlet og kodificeret,
hvad der allerede var i brug rundt om
kring.
Det er nærliggende at antage, at den
stærkt stigende uofficielle liturgiske
forsøgsvirksomhed og selvtægt fra sid
ste halvdel af tresserne har medvirket
til at fremme den officielle holdnings
ændring. Tresserne var jo studenter- og
ungdomsoprørets tid, med alt hvad det
indebar af bl.a. antiautoritære tenden
ser. Netop i 1968 nedsattes f.eks. »Kir
kefondets udvalg vedrørende gudstje
nestefornyelse«, med det formål at re
gistrere og kortlægge, hvad der rent
faktisk skete rundt omkring i menighe
derne på dette område - her og i vore
nabolande. Det er siden blevet til syv
ringbind fyldt med forsøgsgudstjene
ster af meget skiftende kvalitet, kom
mentarer, bogomtaler, bønner og sal
mer, samt siden Værkstedskirkens start

Gudskelov! Lige i øjeblikket tænkte jeg,
at det var endnu en ændring i liturgien!

i 1972, indlæg og drøftelser fra dennes
seminarer og debataftener om liturgi
ske emner. Alt i alt en blandet landhan
del, men dog et stædigt forsøg på at
holde vandene åbne og den fortsatte
drøftelse levende. I det første forord til
studiemappen (sommeren 1969) hed
der det karakteristisk nok: »Det er ikke
tilstrækkeligt at drive »liturgisk arkæ
ologi« samt revision og »stileretning« af
det bestående, sådan som det er forsøgt
i »Prøveritualbogen«. Man må stærkt
håbe, at en kommende officiel liturgi
kommission bevidst undgår ensidigt at
have opmærksomheden bagudrettet og
udelukkende at være sammensat af fag
teologer. Prøveritualbogen fra 1963 har
ikke rigtig vundet gehør og meget tyder
på, at den end ikke egner sig som
grundlag for en kommende liturgikom
missions arbejde.
Hvor meget der end tales om det almin
delige præstedømme, lægmandsindfly
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delse og demokratisering i kirken, så
tegner vores lutherske folkekirke sig
gang på gang, når det kommer til styk
ket, som en udpræget embeds- og præstekirke næsten som på enevældens tid.
Enhver får syn for sagen ved f.eks.
TV-transmissioner af bispevielser med
deres grelle kontrast mellem form og
indhold. Men det samme skinner klart
igennem, når der skal nedsættes offi
cielle kommissioner om liturgispørgs
mål. Ikke en eneste forfatter, sprog
mand, kunstner eller anden lægmand
har til dato kunnet snige sig indenfor
her.
Det er lykkedes indenfor kirkearkitek
turen og til dels kirkekunsten og kirke
musikken at skabe kunstværker, der er
ægte og ofte fremragende udtryk fol
det bedste, der kan præsteres i vor tid,
og som i flere tilfælde ikke står tilbage
for de bedste af fortidens ydelser. Vi må
ikke give op, før vi tilsvarende har for
søgt at give vores kristentro nutidigt
kød og blod. Måske mislykkes forsøget
i langt de fleste tilfælde, men vi må ikke
give op, før forsøget i det mindste er
gjort - alvorligt og over en lang perio
de«.
Når der overhovedet nedsattes en kom
mission så forbløffende hurtigt efter
den foregående, har det utvivlsomt
sammenhæng med den uofficielle ud
vikling. Man har gættet på, at en del af
forklaringen ligger i at biskopperne
pludselig i slutningen af tresserne
fandt, at udviklingen var ved at løbe fra
dem, og hvad plejer man så at gøre?
man nedsætter et udvalg og henviser
utålmodige sjæle til, at der arbejdes
med-sagen!

Ordet »nænsom«
I den første fase af kommissionens ar
bejde indgik begreber som »foreløbige
ændringer« og »nænsom revision« i
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kommissoriet. Ikke mindst ordet »næn
som« red kommissionsmedlemmerne
som en mare, for hvad vil det egentlig
sige i praksis? Første udgivelse - be
tænkning 625 om »en foreløbig revision
af højmessen« blev følgelig også util
fredsstillende, måske ikke mindst for
kommissionen selv. Men nu var man da
igang, og glædede sig til i anden fase at
tage anderledes grundigt fat. F.eks. var
det naturligvis indlysende allerede fra
starten, at kollektspørgsmålet ikke var
løst ved at udvælge de tyve såkaldt
»bedste« dvs. mest almene bønner og
sprede dem udover kirkeåret, når
netop de gamle kollekters styrke lå i
deres tagen udgangspunkt i den kon
krete søndags konkrete evangelietekst.
At kollekten ikke passede hvert andet
år, kan man af indlysende grunde ikke
bebrejde forfatteren, da anden tekst
række som bekendt først fremkom 350
år senere, i slutningen af forrige år
hundrede. Når dertil kommer, at kol
lekten oprindeligt var skrevet til at lyde
fra prædikestolen efter prædikenen, og
nu er placeret i gudstjenestens start som
et præ-ekko af en tekst og en prædiken,
vi endnu ikke har hørt, er det indlysen
de, at ikke mindst kollektspørgsmålet
fortsat råbte på en tilbundsgående ny
løsning.
Stedet og pladsen er ikke her til en
egentlig gennemgang af liturgikommis
sionens arbejde. Det kan kun blive
nogle få glimt.

Børnene hører med
Dog vil jeg gerne fremhæve endnu et
væsentligt område, som trods mange
årig modstand alligevel kom med i al
lersidste ombæring. I det endelige al
terbogsforslag indgår et relativt fyldigt
afsnit med overskriften: »Børneguds
tjeneste med højmessens grundtræk og
på højmessens plads«. Dette afsnit vil

Til gudstjeneste i Sthens kirke 1984.

udover en gudstjenesteramme rumme
en række kommenterede forslag til ud
fyldning af rammen. løvrigt henvises til
bogen: »Børnegudstjeneste med høj
messens grundtræk«, af en arbejds
gruppe på Præstehøjskolen, 1984.
Når kommissionen har valgt den her
skitserede fremgangsmåde, skyldes det
ønsket om at understrege og legitimere
arbejdet med børne- og familiegudstje
nester som noget centralt og væsentligt
i Den danske Folkekirke. På den anden
side har man ikke ønsket at fastlåse og
cementere en tilfældig status quo, da
hele dette område befinder sig i en le
vende udvikling rundt om i menighe
derne i disse år, hvor nyt og måske mere
kvalificeret materiale til stadighed kan
dukke op. Det vides at endnu en bog

om emnet er på trapperne, redigeret af
kommissionen Børn og kirke i samar
bejde med Kirkefondets udvalg vedrø
rende gudstjenestefornyelse (foråret
1986).
I forbindelse med et af de fortrinlige
kurser og stævner i vores stift, som
hvert år arrangeres af Helsingør Stifts
Undervisningsudvalg, skrev vores
biskop sidste år i stiftsbogen: »Længe
har vi, også i den danske folkekirke,
glemt, at børnene hører med. Vi har
holdt gudstjeneste for voksne i århund
reder, for de viderekomne. Først i de
senere år har vi gjort »den mageløse op
dagelse«, at børnene er her og har væ
ret her fra begyndelsen. Og det er jo
mere end mærkeligt, eftersom vi, hvergang vi holder barnedåb, bliver efter
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trykkeligt belært af Vorherre selv om,
hvad fundamentet er under al kristen
tro«.
Fire salmebogstillæg
I nær sammenhæng med bestræbel
serne for at forny liturgien og ritualerne
hører de tilsvarende bestræbelser in
denfor kirkemusikken og salmedigtnin
gen. Også på disse områder har Hel
singør stifts første 25-års-periode været
fornyende. Idag står biskop Johannes
Johansen ubetinget som vores betyde
ligste nulevende salmedigter, men det
var nok først med Kirkeligt Centrums
salmebogstillæg, »78-tillægget« fra
1978, at han fik sit egentlige gennem
brud som salmedigter med 18 optagne
salmer. En række af dem var dog for
længst i brug, bl.a. ved børne- og fami
liegudstjenester.
Kun et par stykker havde fundet nåde
to år før i »46 salmer«, tillægget udsendt
af det grundtvigske Kirkeligt Samfund
af 1898 og Samfundet Dansk Kirke
sang. Her fastslår man i forordet, at nu
afdøde domprovst »Aastrup ubestridt
er den eneste salmedigter, der for alvor
har gjort sig gældende i vor tid, og at
han blev alt for svagt repræsenteret i
1953-salmebogen«.
Det sidste er uden tvivl rigtigt, især når
man betænker, at en meget væsentlig
del af Aastrups salmer jo allerede fo
relå længe før 1953. Det er iøvrigt
rystende at konstatere, at kun et par
håndfulde salmer fra vort eget århund
rede overhovedet fik lov at komme
med i vores nuværende salmebog! Men
i al deres forskellighed har vi brug for
både en Aastrup og en Johannes Johan
sen i en kommende salmebog, og der er
ingen grund til at spille dem ud mod
hinanden.
I 1980 kom endnu et tillæg: »129 Sal
mer«, udgivet af »en fri arbejdskreds«,
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som man kalder sig. Blandt udgiverne
genkendes repræsentanter for bl. IM og
højkirkeligheden. I 1984 udsendtes af
Kommissionen Børn og kirke: »Salmer
og Kirkeviser - til brug ved børne- og
familiegudstjenester«. Måske er der ta
get for meget med, men den opfylder et
stort og oplagt behov som en kvalifice
ret afløser for de mange tidligere hefter.
Begrebet »kirkevise« er temmelig nyt i
Danmark i modsætning til vore nabo
lande. »Salmer og kirkeviser« kunne
passende ligge i enhver kirke som tillæg
til salmebogen.
Optøning af musikalske fronter
Hvad kirkemusikken angår, er der i de
sidste 25 år sket en tydelig optøning af
de tidligere stive og uforsonlige front
positioner.
Diskussionen »Laub-ikke-Laub« er i
det store og hele afløst af en mere sag
lig, differentieret og eklektisk hold
ning, hvad angår melodivalget. Laub
kunne naturligvis også lave en dårlig
melodi og til tider sige noget vrøvl. Kun
de mest forbenede indenfor det indfly
delsesrige »Samfundet Dansk Kirke
sang«, som fortsat hæger om Laubs
minde og ideer, vil idag 100% hævde
Laubs dogme, at der findes en særlig
kirkemusikalsk stilart, som selv nye
melodier skal komponeres udfra. Ja,
Laub gik jo som bekendt så vidt, at han
erklærede selv en Carl Nielsen for uøn
sket som salmekomponist. Han var
ikke et rigtigt »barn af huset«!? Hold
ningen svarer til at udvælge sig gotik,
som eneste tilladte kirkelige stilart,
dernæst rive alle ikke-gotiske kirker
ned, og udelukkende bygge nye kirker i
nygotisk stil!

Ny stil
Men i de sidste 25 år er der kommet en
ny generation af organister til, med et

langt mere varieret og pragmatisk syn
på, hvad kirkemusik kan være, bl.a. en
generation af organister, som i begyn
delsen af tresserne kom hjem fra ud
dannelse i Paris, med ørerne fulde af
Messiaen og anden fransk orgelmusik.
Igen måtte orglerne ombygges eller ud
skiftes. De danske orgler var naturlig
vis aldeles uegnede til at spille fransk på
(om- og nybyggede til især barokmusik,
som de jo var blevet i efterkrigstiden)
og atter fik de ufattelig mange fremra
gende danske orgelfirmaer travlt med
at putte »franske stemmer« i de danske
orgler for millioner af kroner. Med et
glimt i øjet påstod musikprofessor Dan
Oluf Steenlund - under et kirkemusik
seminar i Værkstedskirken - at kirke
musikken siden krigen i realiteten har
skiftet mode ca. hvert femte år, med til
svarende kostbare ombygninger af org
lerne til følge.

Løbet løbsk
Vi har næppe nogensinde før haft så
fremragende og alsidige organister og
orgler som i dagens Danmark. Vi ligger
i verdenseliten. Men man fristes til at
spørge, om ikke hele denne udvikling
er ved at løbe løbsk? Er der rimelighed
i, at et stigende antal kirker, selv lands
bykirker, forsynes med store koncert
orgler på op mod 30 stemmer og til flere
millioner kroner pr. styk? Et målbe
vidst og dygtigt fagforeningsarbejde af
DOKS (Dansk Organist- og Kantor
samfund) har skaffet organisterne en
god løn, og det er dem vel undt. Men
for at opnå den høje kvote, indbygges i
stillingsbeskrivelsen, at hver organist
skal holde et stort antal koncerter år
ligt. Trods en generel høj standard, sy
nes det ofte meget lave tilhørerantal at
vise, at der ganske enkelt ikke er til
strækkeligt befolkningsgrundlag og/eller interesse til stede til et så vældigt an

tal koncerter. Det gælder i udpræget
grad de københavnske forstadssogne.
Hele denne kostbare udvikling synes at
bide sig selv i halen.
Også menighedsråd kan have ambiti
oner på deres kirkes vegne. Hvorfor
skal vi ikke også have et stort koncert
instrument og en tilsvarende dygtig
koncertorganist, når nabokirkerne har
det? Og så ruller millionerne.
Havde det ikke været langt rimeligere
blot at udvælge et par kirker i hvert
provsti, som akustisk var særligt veleg
nede til koncertbrug, indrette veleg
nede og alsidige koncertorgler og lokke
fremragende koncertorganister til ved
højt-kvoterede stillinger. Til alminde
ligt gudstjenestebrug kan vi andre for
trinligt klare os med betydeligt mindre.
En anden ting er, at vi i fremtiden bør
kræve af organistuddannelsen, at de
nye organister kan betjene også et an
det instrument foruden orglet. Mange
af vore børnesalmer og kirkeviser eg
ner sig ikke til orgelledsagelse.
Et stift i ekspansion
Helsingør stift var fra begyndelsen i
kraftig ekspansion og blev ramme om
langt de fleste nye kirkebyggerier i
denne periode. Stiftets første biskop, J.
B. Leer-Andersen, var, med sine man
geårige erfaringer med sogneudskillel
ser og kirkebyggerier fra sin tid som
Kirkefondets generalsekretær, vel ru
stet til netop at være med til at formidle
denne udvikling i det nye stift. En
række betydelige kirkebygninger blev
udformet og opført af nogle af tidens
dygtigste arkitekter i dette kvarte år
hundrede.
Bodil Kochs konkurrence
Allerede i stiftets fødselsår fik man en
anelse om, hvad der ellers kunne have
ventet os på dette væsentlige område,
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og det var bestemt ikke lige opløftende.
Daværende kirkeminister Bodil Kochs
fremsynede initiativ med en stort anlagt
international kirkearkitektur-konkurrence indbragte omkring 300 yderst for
skelligartede forslag fra den ganske
verden. Her var alt repræsenteret lige
fra japanskinspirerede »buddisttempler« til kæmpefisk i stål, glas og beton,
hvor menigheden øjensynligt skulle
sidde og føle sig som Jonas i hvalfiskens
bug. Det var tydeligt, at alverdens arki
tekter og kunstnere her følte, at de rig
tig kunne boltre sig og kaste sig ud i
masser af mystik og kult til afveksling
fra de sædvanlige triste kontorpaladser
og kedsommelige boligblokke, de el
lers måtte beskæftige sig med.
Man må vist prise sig lykkelig for, at in
gen af projekterne blev opført i Dan
mark. Det gælder - efter min opfattelse
- også det ellers bemærkelsesværdige
vinderprojekt, som rummede talrige
spændende detailløsninger, som f.eks.
flytbare plastikvægge med indbyggede
lyselementer osv. Vinderprojektet
skyldtes en ung lovende norsk arkitekt,
Hjertholm, som en tid var medarbejder
på Jørn Utzons tegnestue. Kirken var
udformet som en 30 meter høj beton
blomst, hvis korsformede støvdragere
sprængte sig ned tværs igennem ce
mentblomstens kronblade og stængel,
ned til alterpartiet. Kunst og arkitektur
var her tænkt sammen, og det var just
en hovedide med konkurrencen. Bodil
Koch ønskede straks - med vanlig iver projektet opført i det nye Helsingør
stift, i Humlebæk lige overfor museet i
Louisiana. »Hosianna« blev projektet
naturligvis snart navngivet i folkemun
de. Problemet var, at her i forvejen lå
en kirke fra århundredskiftet, som først
skulle rives ned. Menighedsrådet - der
øjensynligt ikke havde ønsker om at ud
skifte deres typiske stationsbykirke
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med en 30 meters betonblomst - ilede
med at føre kirkens toiletforhold op til
dagens standard, så ministeren ikke
havde det at hænge sin hat på, og hele
sagen løb snart ud i sandet - også på
sydligere placeringsmuligheder i stiftet.
Og måske var det godt nok sådan.
Siden har arkitekt Hjertholm iøvrigt
bygget flere fortrinlige og brugbare kir
ker bl.a. i Bergen, kirker som karakte
ristisk nok er betydeligt mindre, og
også betydeligt mindre manierede og
hittepåsomme end vinderblomsten. Jeg
erindrer tydeligt, hvor betænkelig, man
allerede blev på udstillingen af konkur
renceprojekterne i 1961 ved at stå med
Hjertholms vistnok 30-siders »brugs
anvisning« i hånden. Hvis en kirke kræ
ver så mange siders forklaringer af vær
kets indbyggede symbolske dybsindig
heder, så er der vist noget fundamentalt
galt. Hans senere kirker tyder da også
på, at han selv har erkendt dette. De er
langt mere nøgterne og upretenciøse.
Nøgternt og upretenciøst
Det samme gælder heldigvis langt de
fleste af de mange kirker, som er blevet
opført i løbet af stiftets første 25 år. Et
kirkerum bør ikke »støje« og »overdø
ve« salmesang, evangelielæsning, præ
diken og sakramentforvaltning. Kirke
rummet skal underordne sig og tjene
gudstjenesten og ikke beherske den
med alskens »larmende« symbolske på
hit og mysticistiske dybsindigheder.
Den slags var utallige af konkurrence
projekterne fra 1961 fyldt til randen
med, og det er ikke svært at finde ek
sempler bl.a. lige på den anden side af
Øresund og i Midtjylland, men vi er
mærkværdigvis sluppet for sligt i Hel
singør stift.

Grove fejltagelser
Derimod er der - efter min opfattelse begået grove teologiske og liturgiske

fejltagelser, især hvad angår alterets ud
formning, i flere af stiftets nyere kirker,
og her vil jeg vove at nævne navne og
kalde en spade for en spade. I en evangelisk-luthersk kirke kan alteret aldrig
blive et offersted. Alteret er nadver
måltidets sted - altså først og fremmest
et spisebord. Det er væsentligt, at dette
kommer klart til udtryk i alterets ud
formning, hvilket naturligvis kan gøres
på mange individuelle kunstneriske
måder tilpasset det øvrige inventar og
rummets arkitektoniske helhed. Men
form og indhold hører nøje sammen.
I virkeligheden har de fleste af vore
bedste kirkearkitekter forsyndet sig
slemt på dette væsentlige punkt.
Det mest udprægede eksempel er nok
Vangede kirkes enorme centralalter.
Denne rigt udsmykkede, vældige, kva
dratiske stenblok har karakter af et
brændofferalter beregnet til templet i
Jerusalem, ja selveste kong Salomon
ville givetvis slikke sig om munden af
bare misundelse, da hans alter umuligt
kan have været nær så imponerende og
pompøst. En sådan udpræget »offer
sten« hører ganske enkelt ikke hjemme
i en evangelisk-luthersk gudstjeneste.
Noget tilsvarende - omend i mindre
målestok - kan indvendes mod altrene i
Stavnsholt, Værløse, Islev og Bagsværd
kirker. Derimod er det en positiv udvik
ling, at vi ikke siden ca. 1960 finder al
tre klinet op ad bagvæggen, men fritstå
ende, så præsten - om ønsket - kan stå
vendt mod menigheden (versus populum). Modsat offerstenen kan man til
tider støde på en sær inkonsekvens, når
alteret er udformet som yderst spinkelt
og flytbart (hvad der i sig selv intet er i
vejen med) hvorimod det kræver dyna
mit og/eller en gaffeltruck at flytte blot
en enkelt af kirkebænkene, som er
støbt langt ned i undergrunden. Hvad
er det dog for en mærkværdig filosofi el

ler teologi, der ligger bag en så oplagt
upraktisk og ufleksibel udformning?
Skal bænkeraden mon have karakter af
et uforgængeligt monument over det
hellige, almindelige bænkevarmer
embede?
Ukvalificeret udspil
Fejlen ligger velsagtens til dels i, at vore
kirkearkitekter ikke har fået et tilstræk
kelig kvalificeret oplæg, udspil og mod
spil fra menigheder, menighedsråd og
præster. Vi har ikke været dygtige nok
til klart at definere opgaven, og være
kyndige samtalepartnere, for naturlig
vis til sidst at træde tilbage og give vore
bedste kunstnere og arkitekter frie
hænder til at yde deres ypperste. Vi skal
for alt i verden ikke blande os i selve
den kunstneriske skabelsesproces. Det
kommer der kun makværk ud af, men
der burde være et sted, hvor f.eks. me
nighedsråd, der står usikre og famlende
overfor en kirkebyggeopgave, kunne
henvende sig og få rådgivning - et sted,
hvor der var samlet en stor sum af erfa
ringer, og hvor der løbende foregik en
teologisk, liturgisk, arkitektonisk og
kunstnerisk gennemtænkning af hele
kirkebygge-problematikken.
Kirke
fondet har ofte kunnet hjælpe et stykke
på vej, men kan næppe magte denne
opgave alene. Det samme gælder den
stadig læseværdige bog: »Kirkebygning
og teologi«, fra 1965. Men det er urime
ligt, at hvert nyt menighedsråd, der står
overfor et nyt kirkebyggeri, skal be
gynde helt forfra og på bar bund, med
alle fejlmulighederne liggende lige for.
Det samme gælder stort set også ved re
staureringer og ombygninger.
Ikke låse fast
Netop i vor tid, hvor der overalt i ver
den arbejdes intenst på at finde frem til
gudstjenesteformer, som er ægte og au
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tentiske idag, uden at vi præcist ved,
hvordan gudstjenesteformerne vil være
om en og to generationer, er det væ
sentligt, at vi ikke låser vore efterkom
mere fast i forældede gudstjenstlige

handlingsmønstre ved ufleksible rum
udformninger og nagelfast inventar.
Nu gælder det foreløbig om at holde
vandene åbne - og krudtet tørt - indtil
stiftets 50-års-jubilæum!

En stiftamtmands virke
Af Helge Odel

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt
om, hvad en sådan titelholder egentlig
laver.
Da en i stiftet boende slotsforvalter fik
stillet det samme spørgsmål, svarede
han: Så lidt som muligt! Sådan viljegnu
ikke svare, selv om der er det gran af
sandhed i svaret, at omfanget af arbej
det til en vis grad er overladt til en selv,
da man ikke har en chef siddende på
nakken til at koste med en.
At stiftamtmanden sammen med bi
skoppen udgør stiftsøvrigheden er selv
sagt denne bogs læsere bekendt, hvor
for jeg ikke skal komme nærmere ind
herpå ud over at sige, at også den del af
mit arbejde er af juridisk administrativ
karakter, hvilket typisk kommer til ud
tryk ved behandlingen af byggesager i
stiftet, låneansøgninger, køb og salg
m.v.
Stiftamtmanden er som enhver anden
statsamtmand chef for statsamtet, og
statsamtet er en del af det, der tidligere
så bombastisk blev kaldt »overøvrighe
den«. Her behandles ægteskabssager
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Stiftmanden og biskoppen
ved landemodet 1982.

og andre familieretlige sager, adop
tionssager, eksekutorsager, navnesa
ger, indfødsretssager, stempelsager
samt sager om fri proces inden for det
almindelige retssystem.

Enhver amtmand er tillige født for
mand for amtets tilsynsråd, der i øvrigt
består af 4 medlemmer, der vælges af
amtsrådet blandt dets medlemmer. Til
synsrådet fører tilsyn med amtsråds
kredsens primærkommuner, og af dem
er der 19 her i Frederiksborg amt. Tilsy
net er det, der med et fint udtryk kaldes
for et legalitetstilsyn, altså en vurdering
af, om kommunerne handler i strid med
lovgivningen. Nu skulle man tro, at der
ikke var mange af den slags sager, men
det kan dog nævnes, at vi her i Frede
riksborg amt i de første 6 måneder af in
deværende år har haft et lille halvthundrede afgørelser i klagesager, her
under vejledende udtalelser, ligesom vi
forsøger at hjælpe kommunerne med
råd og dåd, altså også være et slags ser
viceorgan.
Amtmændene er tillige fødte formænd
for amtsankenævnene, der i øvrigt be
står af 2 medlemmer udpeget af amtsrå
det.

For dette nævn kan de sociale udvalgs
afgørelser efter bistandsloven indbrin
ges, og det bliver de også, skal jeg
garantere for. I 1984 behandlede vi så
ledes over 1200 sager, store som små,
men alle vedrørende vanskeligt stillede
mennesker og nogle i virkelig nød.
Her har jeg nævnt nogle af de væsentlig
ste amtmandsopgaver, men fælles for
alle er, at de har »noget ved siden af«.
Det kan være som formand for ministe
rielle udvalg, medlem af bestyrelser el
ler stiftelser og fonde, direktør for et
kloster eller eventuelt formand for et
arbejdsmarkedsnævn. Men een ting er
amtmændene ikke mere - nemlig for
mand for amtsrådet. I forbindelse med
kommunalreformen i 1970 blev dette
hverv med rette overdraget til den fol
kevalgte amtsborgmester. Og endelig:
til glæde for nogle og til fortrydelse for
andre - uniformen, sablen og fjerhatten
er væk!
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M.F., M.K., men hvorfor ikke M.M

Af K. J. Elkrog
Det er almindeligt, at medlemmer af
Folketinget eller af kommunalbestyrel
ser angiver dette ved efter deres stilling
og navn at tilføje et M.F., respektive et
M.K. Det fortæller, at de er folkevalgte
til en af de nævnte forsamlinger. Men
da også, at de ikke har noget imod disse
hverv. Tværtimod. De er stolte derved
- og det med god grund. Derimod er
det ikke almindeligt, at medlemmer af
vore over 2000 menighedsråd på
samme måde anfører et M.M. efter
deres stilling og navn. Hvad kan forkla
ringen være. Er det fordi de ikke føler
sig folkevalgte, er opgaverne for be
skedne, eller er de selv for tilbagehol
dende til at ville skilte med, at de er
medlemmer af menighedsrådet? Det er
ganske vist ikke sædvane. Men der må
være en anden forklaring på, at man er
forsigtig med at fortælle om medlems
skabet af menighedsrådet. - Og hvilken
virkning har denne holdning så for det
folkekirkelige arbejde? Det er disse
spørgsmål denne artikel skal forsøge at
belyse med baggrund i de forløbne 25
års menighedsrådsarbejde.

Det folkevalgte menighedsråd
I lov om valg til menighedsråd er det
som bekendt bestemt, at medlemmer af
menighedsråd vælges for 4 år. Endvi
dere er angivet, hvorledes dette valg
skal forberedes, tilrettelægges og finde
sted. Det var just, hvad der skete den 6.
november 1984. Man oplevede her, at
der i 446 sogne blev afstemningsvalg,
og at afstemningsprocenten i gennem76

snit for de pågældende sogne blev 16,9.
I resten af sognene blev valget klaret
ved såkaldt aftalevalg. Det betyder, at
der her var enighed om, hvem der bør
sidde i menighedsrådene de næste 4 år.
Man kan naturligvis spørge, om menig
hedsrådene overalt i landet herefter
kan siges at repræsentere sognemenig
heden de enkelte steder. Hertil skal be
mærkes, at de demokratisk valgte råd
naturligvis skal repræsentere vælgerne.
Det betyder ifølge lektor Ole Riis fra
Institut for Kristendomskundskab ved
Århus Universitet ikke, at de skal være
repræsentative i den snævre betydning,
at de afspejler vælgerkorpsets sammen
sætning på alle områder (Menighedsrå
denes Blad nr. 6/85, blad 227 ff). Hvis
dette var målet for det repræsentative
demokrati, ville den rette valgmåde
være lodtrækning, hævder Ole Riis vi
dere.
Selve den anvendte valgform viser, at
målet er kvalificeret repræsentation.
Det vil sige, at rådene skal sammensæt
tes af vælgernes bedst egnede talsperso
ner. Der er derfor intet mistænkeligt
ved, at de fleste demokratisk valgte råd
i deres sammensætning afviger fra væl
gerbefolkningen. Disse principielle
overvejelser gælder også sammensæt
ningen af menighedsrådene.
Det betyder, at menighedsrådenes
medlemmer ikke alene kan, men de har
også pligt til at optræde som sogne
menighedens kvalificerede repræsen
tanter. Eller udtrykt på en anden måde:
Som dens talspersoner eller tillids-

mænd, og det hvad enten valget er gen
nemført som aftalevalg eller afstem
ningsvalg.
Opgaverne
Vedrørende menighedsrådenes opga
ver plejer man at tale om »skal opga
ver«. Det vil sige de opgaver som ifølge
lovgivningen er henlagt til rådene. Det
er fortrinsvis opgaver af konkret admi
nistrativ karakter. Endvidere taler man
om »kan opgaver«, og det er de opga
ver, som menighedsrådene føler, de bør
tage op. Her er der i virkeligheden kun
to hensyn, som sætter grænser for me
nighedsrådenes virksomhed. Et lovbe
stemt, nemlig menighedsrådslovens
§31, som går ud på, at præsten i sin em
bedsvirksomhed, herunder den private
sjælesorg, er uafhængig af menigheds
rådet. Endvidere et samvittigheds
bestemt hensyn, som vedrørei den en
keltes opfattelse af menighedsløftet i
lovens § 6 om at ville udføre sit hverv i
menighedsrådet i troskab mod folke
kirken, så at den kan byde gode vilkår
forden kristne menigheds liv og vækst.
Man kan ganske vist nøjes med at tage
sig af de administrative og praktiske op
gaver, der nu en gang er lagt hen til rå
dene. Det vil sige vedligeholdelse af
kirke og præstegård, udbetaling afløn
ninger, udarbejdelse af budget og
regnskab osv. Og ingen vil kunne be
brejde det menighedsrådsmedlem, der
praktiserer denne fortolkning af menig
hedsrådsløftet. Men folkekirken har
behov for en videregående opfattelse af
løftet!
Såfremt man gennemser folkekirkens
mere praktiske spørgsmål og proble
mer (modsat de teologiske) gennem de
svundne 25 år, vil man se, at de er
mangfoldige og samtidig seje at få has
på. Nævnt i flæng er det: Hvem tegner
folkekirken; samarbejdet skole/kirke;

Vicedirektør K. E. Elkrog, M. M.
ved årsmødet 1985 i Landsforeningen af
menighedsrådsmedlemmer.

kristendomsundervisningen ;
konfir
mandundervisningen ; sognebåndsløs
ning; sognemedhjælpere; præstemangel; sognesammenlægninger; 20 pets
reglen; rådighedsbeløbet; kirkelig un
dervisning; kirkeblade; menighedsrå
denes selvstændighed; ændringer i de
kirkelige love; folkekirkens struktur,
organisation og opgaver; præstevalg;
provstevalg og bispevalg; folkekirkens
økonomi; valg til menighedsrådene;
provstiudvalgenes sammensætning og
kompetence osv.
Adskillige menighedsrådsmedlemmer
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føler sikkert, at mange af de nævnte
spørgsmål ikke kommer dem eller
deres hverv ved. En af forklaringerne
herpå er utvivlsomt, at visse kredse in
den for folkekirken i flere år har været
mere optaget af at drøfte, hvad menig
hedsrådene ikke må tage sig af, end
hvad det er nødvendigt for rådene at
tage fat på. En anden forklaring kan
være, at man er så sognefikseret, at
man overser betydningen af også at in
teressere sig for mere generelle ændrin
ger. Disse kan jo i deres konsekvenser
få indflydelse på vilkårene for at løse
sognets problemer. Og sådanne gene
relle ændringer er der flere eksempler
på i den anførte liste af spørgsmål, som
har været på den folkekirkelige dagsor
den i de seneste 25 år.
Endelig er der mange menighedsråds
kollegaer, som i første omgang skyder
spørgsmålet fra sig ud fra en formod
ning om, at det tager præsterne, prov
sterne, biskopperne, landsforeningen,
Kirkeministeriet eller politikerne sig
nok af. Først for sent opdager de, at det
bl.a. var dem, løsningen i virkeligheden
beroede på.
Menighedsrådene har først og frem
mest deres opgaver i sognene, men fol
kekirken har et stærkt behov for, at der
med udgangspunkt i menighedsrådets
arbejde i sognet også tilføres arbejdet et
bredere folkekirkeligt perspektiv.
Menighedsrådsforeningerne og Lands
foreningen af Menighedsrådsmedlem
mer skal benyttes hertil. Men dette
kræver først og fremmest en større selv
bevidsthed i forhold til menighedsråds
arbejdet hos den enkelte i menigheds
rådene.
De læge
I langt de fleste af landets menigheds
råd er der et fortrinligt samarbejde mel
lem præster og læge. Og det ville være
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forkert at påstå, at det er præsterne der
begrænser det enkelte menighedsråds
medlems udfoldelsestrang og -mulighe
der. Men når det er konstateret, må der
peges på, at begrebet lægmand i sig selv
virker blokerende, fordi det trods alt
fortæller noget om, at en dyberegående
beskæftigelse med folkekirkens anlig
gender kræver uddannelse - måske
endda en teologisk, og så er det blot en
delvis sandhed.
I et radioforedrag om »det såkaldte
lægfolk« holdt af professor K. E.
Skydsgaard i 1960 og gengivet i Menig
hedsrådenes Blad for december samme
år udtaler denne bl.a.: »Når vi siger: vi
er kun lægmænd, så er det jo ubestride
lig rigtigt over for dette er vi ganske
uskikkede, men det giver os ingen und
skyldning til at unddrage os det, vi er
sat til. Der, hvor talemåden: »vi er kun
lægmænd« tydes i retning af en under
ordning og af noget andenrangs i for
hold til andre inden for menigheden, er
det på høje tid, at vi tænker om. Det hø
rer en svunden tid til«.
Der er i disse år mere end nogensinde
behov for den omtænkning, som Skyds
gaard her efterlyser. Der er behov for,
at menighedsrådene manifesterer sig
ikke alene som en del af lokalsamfun
det, men også som en del af den sam
fundsopgave, der er repræsenteret i fol
kekirken. Det forudsætter imidlertid,
at menighedsrådenes medlemmer ikke
alene erkender, men også demonstre
rer deres forankring i lokalsamfundets
samfundsskabte virkelighed med alt
hvad det indebærer. Det er derfor at be
væge sig over i uvirkelighedens verden,
når personligheder med indsigt i folke
kirkens forhold udtaler, at repræsenta
tion af politiske partier ikke hører
hjemme ved et menighedsrådsvalg og
begrundet det med, at kirken er »vores
allesammens«. Den er kirke for alle,

hævet over partiskel og politiske opfat
telser, og den bør derfor også forvaltes
og styres efter helt andre hensyn end
politiske.
Hvis folkekirken gennem menigheds
rådene skal holde forbindelse med det,
som foran blev betegnet som den sam
fundsskabte virkelighed, er den cite
rede udtalelse udtryk for slet og ret øn
sketænkning. Den respekterer i al fald
ikke det synspunkt, at det repræsenta
tive demokrati går ud på at finde frem
til sognemenighedens talsmænd.
Hvorfor så M.M.
Det vil være ønskeligt, om flere af me
nighedsrådenes medlemmer i højere
grad end det hidtil er sket, ikke begræn

sede deres virke i Den danske Folkekir
kes tjenste til arbejdet i selve rådets mø
der, men at de med udgangspunkt i det
hverv, de har påtaget sig, offentligt til
kendegav sig som meningsdannerne og
i denne egenskab tager del i den side af
den lokale og landsomfattende sam
fundsdebat, der drejer sig om, hvordan
vi etisk og menneskeligt skal indrette
vores fælles tilværelse i det land, som
Vor Herre har betroet os alle at tage
vare på.
En mere åben erkendelse af, at vi er
medlemmer af menighedsrådet ville
være en god begyndelse og er i al fald et
stærkt ønske i forbindelse med stiftets
fødselsdag fra penneføreren til dette
indlæg.

Sjælesorg ved sygesengen
Hvordan møder vi patienternes religiøse behov?
Af Bent Falk

ken måde det kan være rimeligt at imø
Artiklen gengiver i let ændret form
det foredrag sygehuspræst Bent
Falk, Sankt Lukas Stiftelsens hospi
tal holdt på den 10. nordiske konfe
rence for sygehuspræster i Kuopio,
Finland i juni 1983.

Jeg skal først forsøge at indkredse hvad
der efter min opfattelse optræder som
religiøsitet og religiøse behov hos pati
enterne i det samfund, hvori vi lever i
dag. Dernæst vil jeg komme ind på,
hvad præsten kan stille op med disse be
hov - d.v.s. i hvilket omfang og på hvil-

dekomme de behov, man møder.

Det sækulariserede samfund
Vi lever i dag i et samfund, hvor tidli
gere tiders kirkelige styring af vigtige
funktioner som uddannelses- og sund
hedsvæsen er forsvundet; og hvor den
almindelige kirkelige bevidsthed i
samme takt er trådt stærkt i baggrun
den. Denne såkaldte »sækularisering«
har dog efter min erfaring ikke med
ført, at folk er holdt op med at være re
ligiøse - tværtimod.
Religiøsiteten, som jeg i denne forbin
delse vil definere som: Den enkeltes for
søg på at tolke sit liv ind i en større, for
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pligtende og støttende sammenhæng,

trives i bedste velgående. Men sækulariseringen har medført, at religionen i
højere grad end før er blevet privat eller
individuel. Dermed er den blevet
mindre autoritær, mere personligt for
pligtende og vel nok også en del mere
menneske-centreret end i tidligere,
mere rettroende tider; og dette kan der
i sig selv være noget meget positivt ved.
Men derved er religionen også ofte ble
vet mindre reflekteret og mere »primi
tiv« - sådan som man vel næsten kunne
forvente det, når den enkelte vil kaste
al overleveret religiøs tænkning og erfa
ring overbord og starte helt forfra; eller
når den enkelte på tværs af enhver kul
turel og historisk sammenhæng går på
fisketur efter spændende »nyt« religiøst
gods. I sidste ende bliver denne privati
serede religion måske også fremmed
for forestillingen om Guds åbenbaring i
Kristus - eller i historien overhovedet;
og hvor dét sker, forekommer det mig,
at mennesket i sin prisværdige søgen ef
ter sit sande selv har gjort sig meget en
somt og sårbart. I så fald kommer Gud
til at hedde »livet« eller »skæbnen«.
Disse begreber får da virkelig religiøs
betydning for den pågældende; men
man kan ikke bede til dem, og den kri
seramte har netop behov for at kunne
henvende sig til de »magter«, der kon
trollerer hans/hendes liv.
Men altså: også det moderne, »sækulariserede« menneske er optaget af de
store, de absolutte ting i tilværelsen.
Dette gælder ikke mindst under en syg
domsperiode eller anden krise. Så mel
der spørgsmålene sig om godt og ondt;
skyld og skæbne; kærlighed og had; liv,
død - og den mulige fortsættelse i en
opstandelse. Så melder sig den hvile
løse søgen efter en »mening« med livet,
der kan sætte livets lidelse i perspektiv
og gøre den udholdelig. Denne søgen
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er, så vidt jeg kan bedømme det, kun
blevet stærkere i takt med den frem
skridende sækularisering. Når man
ikke uden videre er villig til at overtage
en færdig »mening« fra f.eks. det kirke
lige etablissement, bliver man jo tvun
get til at søge selv.
Samtalens diakoni
I denne søgende situation er præsten på
sygehuset en meget velkommen samta
lepartner - så snart han/hun har tilken
degivet, at han/hun ikke er kommet for
at fravriste patienten hans/hendes livs
anskuelse for så at kunne påtvinge sin
egen.
Den præst, der inviterer sig selv til at
sidde en tid på et fremmed menneskes
sengekant, bliver nok nødt til at stikke
sin profet-identitet fra prædikestolen i
lommen så længe. Han/hun må respek
tere samtaleformens principielle åben
hed og lighed parterne imellem - eller
også lade være med at foregive at føre
samtale.
Og den præst, der absolut skal høre sig
selv foredrage dogmatikkens forskel
lige hovedstykker i enhver given situa
tion, bør efter min mening vente, til der
bliver sendt bud efter ham/hende. Det
sækulariserede sygehus med dets mid
lertidige beboere kan og vil nemlig ikke
forstå sig selv som missionsmark for
hverken den ene eller den anden livsan
skuelse. Det forstår sig snarere som en
helse-fabrik, hvor præstens omsorg for
sjælene - lige som alt andet, der foregår
i huset - må legitimere sig selv i forhold
til et konkret plejebehov. Hvorimod
f.eks. kirkens opfattelse af, hvad den
har befaling til at gøre, principielt set er
sygehuset lige så uvedkommende som
et politisk manifest eller en kommerciel
reklamekampagne.
Samtalens åbenhed vil ofte medføre, at
den til at begynde med bevæger sig på

et ganske jordnært, hverdagsagtigt plan
og kommer til at handle om sympto
mer, behandling, holdning til sygdom
men, familiens reaktion - og i høj grad
alle de gamle, uløste konflikter i den
pågældendes liv, som nu i sygestuens
stilhed indhenter ham/hende og ikke la
der sig drukne i arbejde og overfladi
ske, sociale kontakter.
Nogle præster føler sig vist nok lidt
skuffede over dette - skuffede over, at
deres glade budskab ikke bliver revet
væk som bagerens varme brød. Og bag
denne skuffelse ligger formentlig en be
tydelig usikkerhed med hensyn til ved
kommende præsts egen, pastorale
identitet.
Jeg for min del mener imidlertid, at det
er en naturlig, diakonal opgave for den
kirkelige medarbejder at tage sig af
dette behov for en ganske almindelig
samtale med den syge. Denne opgaves
vigtighed i plejesammenhængen er al
mindeligt anerkendt; og der er ofte nok

ingen anden uvildig person, der vil og
kan tage sig af den.
Når så præsten har vist, at han/hun ta
ger patientens konkrete menneskelig
hed alvorligt - også uden at forvente, at
patienten kvitterer med at tilstå præ
sten taletid, så han/hun kan aflevere,
hvad han/hun »i virkeligheden« er
kommet for - ja, så sker der efter min
erfaring meget ofte dét, at de i bredeste
forstand religiøse emner helt af sig selv
kommer op. For som sagt: folk er glade
for lejligheden til at få talt om disse
ting, nu hvor man omsider har en »for
nuftig« præst på tomandshånd og helt
på sine egne præmisser (når præsten er
kommet uopfordret, er han/hun jo selv
ude om det, lige meget hvor nærgående
et spørgsmål man stiller til ham/hende).
Den »ikke-religiøse« religion
Så er det, at dét øjeblik kommer, hvor
patienten begynder at fortælle, hvad
han eller hun selv tror på. I hvertfald
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hos os i Danmark er indledningen ofte
denne: »Jeg er ikke religiøs, men
. . . «, og så kommer der netop en be
skrivelse af den pågældendes religion.
Som før antydet, hører man i denne for
bindelse meget om de upersonlige, al
menreligiøse begreber som »livet« og
»skæbnen«. Og man møder udsagn som
disse: »Det, der skal ske, sker«. »Der
må jo (!) være en mening med det«.
»Der er vel en mening med alting«. »Vi
får nok ikke mere lagt på os, end vi kan
bære«. »Der kommer noget til os alle
sammen«. »Det føles så meningsløst«.
»Der må jo være nogen, der styrer det
hele«. »Der må vel være noget mere ef
ter dette liv - ellers er det hele menings
løst«. »Det går nok«.
En anden gruppe udsagn handler om
tilhørsforholdet til kirken: f.eks. »Jeg
går ikke meget i kirke, fordi . . . (kri
tisk udtalelse om kirken, præsterne el
ler salmemelodierne), men jeg prøver
at leve som et nogenlunde ordentligt
menneske (underforstået: dette er vig
tigere; eller: det er mere end man kan
sige om de fleste af dem, der går i kirke;
eller: mon Vorherre så ikke vil se igen
nem fingre med min mangel på autori
seret fromhed?)«.
Og endelig er der så beretningerne om
folks uforklarlige syner og andre ople
velser. Dem er der tilsyneladende lige
så mange af, som dengang Apostlenes
Gerninger blev skrevet; men vor mo
derne kultur undertrykker dem - hvis
det da ikke drejer sig om ting fra det
ydre rum - således at man kun med
dæmpet stemme og i enrum tør fortælle
præsten (eksperten) om billedet af den
afdøde, som faldt ned fra væggen i
dødsøjeblikket; om varslende stem
mer; og om dødsenglen, der viste sig i
morges ved sengens fodende.
Udsagn som disse viser, at den privati
serede religion i høj grad drager næring
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af urgammel folketro. Den består af ad
skillige dele skæbnetro, magisk tænk
ning og angst; og gudsforestillingen bæ
rer præg af den førkristelige (evt. gammel-testamentlige) tro på Gud/skæbnen/livet som den retfærdige gengæl
der. Hvorfor der da også kristeligt set er
grund til at ønske folk tillykke, når de
omsider får øje på deres skæbnes uret
færdighed - istedet for at forsøge at
komme de gamle guder til undsætning
med et krampagtigt, teologisk forsvar
for, »at der er en mening med alt«.
Disse forskellige udsagn viser også, at
»den typiske dansker« anser det for sin
ret og pligt selv at klare sin religiøsitet ligesom sin økonomi og sit helbred;
men at man dog i sin tros krise er glad
for præstens konsulentbistand. »Dem
kan jeg godt fortælle det« - sådan lyder
det gang på gang. Eller: »Det må De da
kunne svare på!?«.

Hvordan kan og hvorvidt skal vi
imødekomme det behov, vi møder?
Stillet over for et sådant udbud af priva
tiseret religion kan præsten komme i
den situation at måtte skuffe patienten
med, at det fremsatte efter hans/hendes
(præstens) mening ikke er kristendom;
og det vil de fleste danskere vist stadig
væk helst kalde deres religion. Men
hvor en konstatering af, at her skilles
vejene, bliver fremsat uden nedladen
hed eller aggressivitet, plejer den ikke
at blokere nogen fra at høre, hvad så
kristendommen er - d.v.s., hvad Jesus
Kristus helt konkret har sagt om skyld/
skæbne, vrede, kærlighed, seksualitet,
død og opstandelse.
Under hele en sådan samtale vil det i
øvrigt være langt vigtigere at lytte til fø
lelserne bag ordene - den skjulte an
klage mod Gud; den skjulte vrede mod
den døénde eller de efterlevende,
f.eks. - end det vil være at meddele/på

dutte dogmatisk viden. Det »moderne«
menneske har ganske vist stor respekt
for viden, så her er der mulighed for en
præst, der er lidt usikker på sin egen
identitet, til at hente sig prestige ved al
tid at have et svar på rede hånd. De alt
for mange og alt for rigtige svar kom
mer dog let til at slå samtalen ihjel. For
det »moderne« menneskes behov er et
andet og dybere end dét: bare at få lidt
mere information hældt oven i al den
anden information, vi får. Behovet er
nu, som altid: følelsesmæssig varme og
empati (indfølingsevne). Når den krise
ramte får dét, får han/hun dermed
støtte til at vedstå sine egne følelser både de traditionelt »tilladte« og de tra
ditionelt »forbudte«, (f.eks. vreden).
Og den, der har kontakt med sine følel
ser, er sin skæbne voksen.
Mindre typisk, men ingenlunde sjæl
dent og langt oftere, end jeg havde ven
tet det, møder sygehuspræsten så også
de positivt kristelige udsagn. Mange
fortæller om regelmæssig bøn (tit med
tilføjelsen: »Dette har jeg aldrig fortalt
til noget andet menneske«), og giver
samtidig udtryk for, at de opfatter bøn
nen som en hjælp, men ikke som magi.
Mange har givet enkle og smukke ud
tryk for, hvad det vil sige for dem at »alt
står i Gud Faders hånd«: Ikke, at alt også det onde - uden videre skulle være
Guds vilje; men at Faderhånden er stor
nok til at rumme vor elendighed sam
men med vor lykke, uden at glæden ved
livet af den grund går til grunde. Mange
hviler dybt forankret i den tro, som
først Kristus har bragt til verden: Troen
på Guds grænseløse godhed, der gør
spørgsmålet om hans retfærdighed
mindre væsentligt, og som udelukker
den frygtelige forestilling om sygdom
men som en straf fra Gud. Mange - sta
tistikken siger over 50% af landets be
folkning - tror på én eller anden form

for liv efter døden; og man vil gerne
høre, hvad præsten kan fortælle om det
bibelske
opstandelsesvidnesbyrd.
Mange giver ud fra en kristen eller kri
steligt farvet grundholdning udtryk for
en dyb bekymring for, hvordan det skal
gå en verden, der kapruster og forure
ner istedet for at praktisere næstekær
lighed. - Undertiden kan en sådan be
kymring for den hele verden måske få
karakter af en flugt fra de bekymringer,
som sygdom og alderdom har lagt helt
nær, og det bør man nok være opmærk
som på under samtalen. Men i hvert
fald er det vigtigt for mange at få denne
sorg og anfægtelse talt igennem med et
menneske, man deler tro med.
Fire-fem procent af patienterne ønsker,
at præsten skal bede med dem eller for
dem (sommetider hedder det blufær
digt »tænke på mig«) - enten straks på
stuen eller sidenhen for sig selv. Er jeg
i tvivl om, hvorvidt patienten ønsker
noget sådant, spørger jeg direkte: »Er
der noget, jeg kan gøre for Dem/dig
specielt som præst lige nu?« Det er der
som regel ikke hos dem, som jeg har
været nødt til at spørge; og de plejer så
meget venligt at sige noget i retning af:
»Der er såmænd ikke sådan noget sær
ligt lige nu; men det var pænt af Dem/
dig at kigge ind; det var dejligt at få
snakket lidt«. Der kan også på dette
punkt komme overraskelser, hvor pati
enten slår helt om fra sin hidtidige,
overfladiske frejdighed og fremlægger
et dybt, religiøst behov. Det er forøv
rigt forbavsende ofte de helt kirkefrem
mede, der ønsker, at præsten skal bede
for dem. Det er, som om de ville sige:
»Selv kan jeg ikke finde ud af dét der
med at bede; og jeg ved ikke, om jeg
tror. Men jeg vil gerne have, at du, som
tror, vil »tænke på mig« i morgen eller i
nat«.
Her i landet er det sådan, at også mange
83

mennesker i den »positivt kristne« ka
tegori er sjældne kirkegængere (»men
jeg hører altid gudstjenesten i radio
en«). Dette beklager jeg naturligvis lige
som så mange andre for min egen og
søndagsmenighedens skyld; men jeg
kan ikke for alvor lægge disse menne
skers tro det til last: De prædiker ofte i
al enkelthed så godt som eller bedre
end den bedste præst; og jeg har selv
haft uvurderligt udbytte af at lytte til
dem - disse stille eksistenser fra det fol
kekirkelige bagland.

Gudstjeneste og altergang
Nævnes skal tilsidst så også det selvføl
gelige og iøjnefaldende, at de fleste sy
gehuse og plejehjem i landet har et re
gelmæssigt tilbud om deltagelse i guds
tjeneste og altergang. I reglen er der
tale om en gudstjeneste i et særligt kir
kerum, hvortil oppegående patienter
kan komme, og hvorfra prædikenen
transmitteres ud over sygehusets in
terne radioanlæg. Tilbudet benyttes i
stærkt varierende grad, afhængigt af de
praktiske forhold, tilbudets kvalitet og
måden, det introduceres på - sædvan
ligvis ved sygeplejerskernes mellem
komst. På det storkøbenhavnske syge
hus af mellemstørrelse og i tilknytning
til et diakonissehus, hvor jeg selv arbej
der, lytter de fleste patienter til trans
missionen af gudstjenester og aften
sang; og godt 10% deltager i den må
nedlige altergang på afdelingerne. - På
større sygehuse uden nogen fast, daglig
præstelig betjening er de tilsvarende tal
nok en del lavere - i hvert fald for alter
gangens vedkommende.
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Sammendrag:
1. Den »moderne« danske patient
trænger under sit sygehusophold til
nogen at tale med, og det er - som
ved enhver anden form for nødhjælp
- rimeligt, at kirken uden betingel
ser eller særlige forventninger tilby
der at imødekomme dette behov.
2. Mange patienter er optaget af i bre
deste forstand religiøse overvejelser,
og de er specielt interesserede i at
dele disse med en præst - forudsat at
han/hun viser åbenhed og tager sig
tid til at lytte.
3. De såkaldt ikke-religiøse patienter
viser sig ofte at bekende sig til en pri
vat religion med præg af skæbnetro.
Måske opfattes gode gerninger som
gangbar mønt, når man skal forsøge
at handle med skæbnen.
Nogle mennesker opfatter dette som
kristendom, og søger derfor hjælp
hos præsten, når livets gang truer en
sådan tro med sammenbrud. Hvis
det er en ordentlig præst, lader han/
hun imidlertid sammenbruddet ske
med fuld musik; først da er hjælpen
mulig.
4. Ægte kristendom spiller en rolle for
flere mennesker, end man måske
skulle tro ud fra besøgstallet i mange
kirker. Det er en vigtig opgave og en
stor oplevelse for præsten at få kon
takt med denne skjulte del af menig
heden; og det ville være tragisk om
kirken skulle svigte denne del af me
nigheden netop under en sygdoms
krise, hvor behovet for kontakt og
forståelse vokser sig særlig stort; li
gesom det ville være tragisk - og
groft overgreb - hvis sygehusets per
sonale og arbejdsmåde ville stille sig
hindrende i vejen for en sådan kon
takt.

Samfundets syndebukke

Af Eva Skærbæk

Jorden rundt på otte dage. Sådan føltes
det at være deltager i den internationale
konsultation for fængselspræster, ar
rangeret og indbudt af Det Lutherske
Verdensforbund og afholdt i Geneve
august 1985.
Fra Danmark var vi: Johannes Stidsen
fra det lukkede fængsel i Nyborg, Su
sanne Bjerregård fra arresthuset Vestre
fængsel, og jeg selv fra det åbne fængsel
i Horserød. En bred repræsentation,
synes vi selv. Den kunne to af os så hel
ler ikke takke Direktoratet for krimi
nalforsorgen for, men legater vi søgte
og fik. Jeg vil i den forbindelse gerne
have lov til at takke Helsingør stifts
fond, der gjorde det muligt for mig at
deltage.
Formålet med konsultationen var dels
at forberede F.N-samlingen i Milano
angående kriminalprævention og be
handling af indsatte, dels at tage fælles
emner og problemer op, dele indsigt og
erfaring med hinanden.
Der deltog 50 præster fra 20 lande. Et
lille indtryk: Indonesien, Papua, Brasi
lien, New Zealand, Indien, Sydafrika,
Madagascar, USA, de fleste europæ
iske lande m.v. Det var et bombarde
ment af indtryk, som jeg slet ikke har
fordøjet endnu, men som jeg ved vil
hjælpe mig i mit arbejde, og desuden al
lerede har givet en - føles det nu - nød
vendig indsprøjtning i et job, der er en
somt og til tider føles umuligt.
Ved stiftspræstestævnet i juni i år holdt
jeg på opfordring af biskop Johannes
Johansen et foredrag om kirken set fra

fængselsvinduet. Arbejdet med det
tvang mig til at tænke rollen som præst
og kirke igennem, først og fremmest i
fængslet, men også udenfor. Under
konferencen i Schweiz blev jeg derfor
både glad, men også ked af at opdage,
hvor mange synspunkter og problemer
vi er fælles om verden over, forskellige
systemer og fængselsforhold tiltrods.
Den engelske deltager Alan Duce for
mulerede det sådan i sit indlæg: Det er
karakteristisk for næsten ethvert sam
fund, at det gør fangerne til syndebuk
ke, og han citerede Freud for at have
skrevet: Vi hader den kriminelle og
straffer ham hårdt, fordi vi i hans ger
ninger som i et splintret spejl ser vore
egne kriminelle instinkter. Og de fleste
kender sikkert Dostojevskis ord: Gra
den af civilisation i et samfund ses bedst
ved at besøge et fængsel.
Lad disse spredte citater være udgangs
punkt for et par ord om Danmark og
især om Horserød. Det er indlysende,
at vi har langt bedre forhold såvel in
denfor som udenfor tremmerne end i så
mange andre lande. Den fattigste her
hjemme vil også være en holden mand i
Indien. Der er bare den hage ved det, at
han ikke bor i Indien, men i Danmark!
Det gælder her som verden over: Een
gang straffet, altid straffet. Man kan i
virkeligheden ikke tage/udstå sin straf.
Den vil forfølge een efter fængsels
opholdet, som den gjorde det inden.
Der kan gå flere år, før man kommer til
at afsone, og nervepresset på såvel
overtræder som familie er belastende.
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En indsat sagde i aftes til mig: Tiden in
den er faktisk straf nok for mange af os.
For hans vedkommende gik der 6 år
mellem forbrydelse og afsoning.
Den skyld man føler over forbrydelsen
og under den følgende retssag forskub
ber sig under afsoningen ofte over på
systemet og samfundet. Der er grænser
for hvad et menneske kan bære. Eet er
at tage sin straf, noget andet at se sin fa
milie og sin fremtid gå i stykker på det
også. Det er sjældent kun eet menne
ske, der bliver straffet, sjældent kun
een skyldig, sjældent kun eet offer.
Det betyder igen, at det er mere end
vanskeligt at få en ny begyndelse. Det
gælder såvel i forhold til samfund som
til familie. Vi glemmer ikke så hurtigt
som vi tror. Dertil kommer at jo mere
»glat« et samfund vi skaber os, jo flere
taber vi på vejen og jo færre magter vi at
give en ny chance. Vi har nok at gøre
med at hytte os selv. Det skulle nødig
blive vores tur til at komme ud i kulden.
Nu er Danmark et kristent land. Det si
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ger vi da. Man kunne spørge, om der
ikke er noget vi har glemt. I bjergprædi
kenen siger Jesus: I har hørt der er sagt
til de gamle, men jeg siger jer . . . Ord
der med al ønskelig tydelighed fortæl
ler, at her kan ingen sige sig fri. Loven
skærpes, så ingen kan påberåbe sig
uskyldighed. Dermed blev loven gjort
ubrugelig til det jøderne (og vi?) an
vendte den til: retfærdiggørelse overfor
Gud, skel mellem syndere og retfærdi
ge. Vi er ikke retfærdige, fordi vi holder
os på den rigtige side af loven eller bare
ikke bliver opdaget. Vi er alene retfær
dige, fordi Gud kalder os det. Simul justus et peccator.
Men det er ikke trængt igennem i vores
liv med hinanden. For alt for mange
mennesker er de ti bud stadig kristen
dommen. Og derfor bliver det utrolig
vanskeligt at resocialisere. Her bærer
kirken en stor del af skylden. Glemte vi
at forkynde evangeliet, hørte vi det
ikke? Jeg tror ikke på noget paradis på
jord, men jeg må leve i håbet om, at vi

kan gøre det lidt bedre. I fængslet er
kirken et fristed, et sted hvor man reg
nes som et menneske og ikke som en
udstødt eller en syndebuk, et sted hvor
der er et andet menneske til at lytte
uden at skrive ned, dissekere eller døm
me, et sted fremfor alt hvor evangeliet
forkyndes i gudstjeneste som i samtaler.
Evangeliet om syndernes forladelse og
ethvert menneskes værdi i sig selv.
En afgørende ting vi blev enige om på
konsultationen var, at forbindelsen
mellem fængsel og kirke må styrkes. At
vi fængselspræster må blive bedre til at

fortælle om vores arbejde, og at kirken
må lytte for bedre at kunne støtte arbej
det i fængslet og det nødvendige ar
bejde udenfor. En forbindelse, der ikke
mindst er vigtig for os fængselspræster
for at kunne bevare vores identitet som
præster og ikke blive opslugt af andre
personalegrupper på fængslet.
Må jeg derfor slutte med at takke for
lydhørheden på stiftspræstestævnet
blandt mine kolleger i Helsingør stift,
og takke for stor imødekommenhed
hos såvel domprovst, biskop og stifsfond.

Præst på Sletten
blandt de studerende på Danmarks tekniske Højskole
Af Niels Jørgen Jørgensen

»Sig mig engang, hvor kommer præsten
ind i billedet??« - »Det virker lidt un
derligt at møde en præst her - hvad la
ver du egentlig på DTH??« Den slags
spørgsmål har jeg svaret på mange
gange i den forløbne uge. Jeg har været
rundt på Sjælland og besøge DTHs rus
kurser, og hvert sted får jeg stukket det
spørgsmål ud - lidt forskelligt formule
ret. Sommetider fyldt af stille undren,
sommetider med en mere overbærende
frasering. Der er også dem, der med
slet skjult ængstelse spørger: »Er det
virkelig nødvendigt med en præst der
ude?«, underforstået »jeg har godt nok
hørt, at der er mange selvmords
kandidater, men alligevel . . .«.
Nu har biskoppen i anledning af jubilæ
umsstiftsbogen spurgt mig om ca. det

samme, eller rettere bedt mig skrive
lidt om de 4-5 år, jeg har tilbragt som
præst blandt ingeniørstuderende i
Lundtofte. Når jeg skal svare de nye
studerende, vender jeg det lidt forskel
ligt, ellers bliver det for trivielt at be
søge rushold. Men jeg kan godt lide at
betone, at jeg laver det enhver præst la
ver: holder gudstjenester, døber, vier
og begraver, snakker med dem, der har
brug for een at snakke med om livet og
den modgang, de møder. Og derudover
prøver jeg at leve med i »sognet«, d.v.s.
det specielle distrikt i Lundtofte sogn,
som er mit, lære folk at kende, blande
mig i det, som foregår, sætte ting i gang,
som jeg synes, der er brug for og i alt det
minde folk om, at livet er mere end ma
tematik og eksaminer, computere og
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karriere. Dels er det mit »arbejdssyn«,
at jeg skal lave et stykke almindeligt fol
kekirkeligt præstearbejde i et ret spe
cielt distrikt, dels synes jeg, det er vig
tigt, at de studerende får fat på, at jeg
faktisk er præst, også når de møder mig
i en masse sammenhænge, som de ikke
forbinder med noget præsteligt eller
kirkeligt.
Det er vigtigt at blive synlig
Sletten er et stort sted. På alle måder stort areal, mange store og ens bygnin
ger og en befolkning på størrelse med
en provinsby. Studiets struktur er lagt
an på individuelle præstationer, enhver
laver sit eget studium, og det betyder, at
Sletten er et sted, hvor den enkelte let
kan føle sig meget lille og ubetydelig.
Menneskene forsvinder let for hinan
den i den form for anonymitet, der i det
hele taget præger storbyliv. Anonymi
teten truer selvfølgelig alle, også præ
sten, og een af opgaverne er at sørge for
at blive synlig, undgå at forsvinde på
det store sted som DTH og DIA er. Vi
skelner sommetider mellem »korn-kir
ke« og »gå-ud-kirke«, hvor det domine
rende i det almindelige sognearbejde
stadigvæk er »kom-kirken«, hvor præ
stens tid bruges på de opgaver, som folk
opsøger kirken for at få løst. Det er en
afgørende forskel til arbejdet som stu
denterpræst, hvor det meste af tiden
går med »at gå ud«, være tilstede i mil
jøet og tage del i så meget som muligt.
». . . at gå til præsten«
Hvis nogen siger: »Jeg har været henne
hos præsten«, vil de fleste herude umid
delbart være klar over, hvad det bety
der. Så har den pågældende nogle per
sonlige problemer, som han eller hun
har trængt til at få snakket igennem. En
vigtig basis og en stor del af det daglige
arbejde består i sjælesorg. Jens Brøn88

dum lagde i de 10 år, han var studen
terpræst, en solid grund for præstens
eksistens på Sletten, ikke kun men også
ved at gøre det almindeligt accepteret
at bruge præsten som rådgiver i person
lige spørgsmål. Det var bl.a. denne op
gave og tradition, der gav mig lyst til at
prøve at være studenterpræst, og det er
stadig et af de faste elementer i det dag
lige arbejde. De studerende ved, at de
kan komme og snakke med mig, hvis de
har det skidt og trænger til at få det talt
igennem. Det kan dreje sig om alt mu
ligt fra almindelige hverdagsproblemer
til alvorlige psykiske kriser, hvor der er
brug for lægelig bistand. Det sker, at
der kommer studerende, der vil tale
med mig om trosspørgsmål og religiøse
anfægtelser, men for det meste drejer
det sig om almenmenneskelige spørgs
mål. Det kan være overvejelser om studieskift/studieophør, sort humør og
utilfredshed med sig selv og egen livs
situation, kærestesorger og samlivs
problemer, anfald af angst eller, hvad
der er ret almindelig, studerende, der
er svært ensomme og isolerede. Det
kan dreje sig om, at de slet ingen venner
har, men tit handler det også om, at de
savner en kæreste og føler sig mislyk
kede og mindreværdige, fordi de ikke
kan finde ud af det med piger eller må
ske aldrig er kommet i gang på det om
råde.
Det er blevet til mange hundrede stude
rende (og nogle ansatte) i løbet af de år,
jeg har været præst på Sletten. Det jeg
kan tilbyde dem er samtaler og samtale
re, sommetider nogle gange og som
metider hver uge et helt semester igen
nem.

Sjælesorg/rådgivning
Det er ikke nær altid, vi direkte taler
om tro - det afhænger af, om den stude

rende selv ønsker det og magter at
bruge troens billeder og fortællinger.
Alligevel opfatter jeg min rådgivnings
virksomhed som sjælesorg og en pasto
ral aktivitet. Hvor samtalen fører til nyt
livsmod, hvor den afføder mere glæde
ved sig selv og ved livet, eller hvor den
er med til at bryde en indesluttethed,
dér er det, som evangeliet handler om
på færde, tror jeg. Derfor er det jo in
gen skade til, at der bliver talt også eks
plicit om troen, og mange giver sig også
af sig selv i kast med det. Selve det at
være så intensivt sammen med en kri
sten, sågar en præst, er nyt og gør
mange nysgerrige efter, hvad sådan en
egentlig tror på.
Arbejdet som rådgiver/sjælesørger er
også i bogstavelig forstand en basis,
idet det foregår i tæt samarbejde med
en socialrådgiver og en psykolog, der er
udstationeret fra Studenterrådgivnin
gen i København. Vi har kontorer
samme sted, fælles forkontor og deles
om en sekretær. Formelt er vi uafhængi
ge, men i praksis fungerer vi som et
hold og fremtræder som »Rådgivnin
gen«. Det er en ordning, jeg har overta
get fra min forgænger, som jeg sætter
meget pris på. Det betyder, at jeg i det
daglige har nogen at snakke med, løse
opgaver sammen med og hælde med
gang og modgang i hovedet på, noget
jeg ind imellem godt kunne savne i den
tid, hvor jeg var i et almindeligt sogn.
Vi besøger ruskurser sammen, laver
undervisningsoplæg i fællesskab, i en
periode havde vi en brevkasse i den in
terne avis, og de sidste par år har vi haft
en lidt større fællesopgave i form af en
spørgeskema- og interviewundersø
gelse af studiestarten for den årgang,
der begyndte september 1983. Under
søgelsen er udført af en sociolog og råd
givningens socialrådgiver og ret nøje
gennemdiskuteret med os andre.

Café Sigurd m.v.
Men det er ikke sjælesorg det hele. En
anden side af arbejdet er at prøve at
sætte emner til debat, som går udover
det, de studerende beskæftiger sig med
fagligt. Det kan være arrangementer,
jeg selv tager initiativ til eller noget,
nogle studerende foreslår mig at være
med til at lave. En del af den slags ar
rangementer holdes i et såkaldt frimodul, nogle timer hvor der ikke må finde
skemalagt undervisning sted. Det kan
være DTH-interne spørgsmål - militær
forskning på DTH, en debatfilm om
miljøet på Sletten, en høring om pro
blemerne med at lave afgangsprojekt
o. lign. Eller det kan være almene em
ner - en høring om dansk sikkerheds
politik, focus på situationen i Polen el
ler Nicaragua, paneldebat om gen
splejsning o.m.a. Der er kun den hage
ved frimodul-arrangementer, at de
minder lidt for meget om forelæsnin
gerne, folk lærer ikke hinanden at
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kende på den måde. Bl.a. derfor har jeg
fra begyndelsen gerne villet lave aften
arrangementer i Studenterhuset og
startede også på det kort efter, jeg var
blevet ansat. Det var svært - der var
øjensynlig hverken tradition eller inte
resse for det. Vi var kun en 10-15 styk
ker, et antal som ikke fylder ret meget i
S-husets store lokaler. Men for nogle år
siden lykkedes det sammen med en
halv snes studerende, jeg havde haft
studiekreds med, at få skabt en slags
forsamlingshus-miljø. Nu er det med
forsamlingshuse ikke rigtig »in«, så for
at imødekomme tidsånden kaldte vi fo
retagendet for Café Sigurd, men me
ningen er den samme - vi synger såmænd også efter Højskolesangbogen
(bl.a.), drikker kaffe og spiser hjemme
bagt brød. Café Sigurd er rammen om
7-8 aftenmøder hvert semester om alle
mulige emner, og det er gået hen og
blevet en populær foreteelse. Vi har
haft mange gode debatter - om etik og
teknologi, om nyreligiøsitet og kristen
dom, fredsforskning og 3. verdens
spørgsmål, bo-former, mandlig seksu
alitet, retssikkerheden i Danmark, for
fatterbesøg o.m.a. Det har ikke været
lige vellykket altsammen, men det har
været sjovt og spændende, samtidig
med at caféen også synes at have en so
cial funktion som mødested.

vil helst en omvej over noget mere al
ment. Så det er via politik og menne
skesyn, litteratur og teaterbesøg, vi får
snakket om, hvad det er kristendom
men har at sige, og det er forsåvidt også
godt nok. Alligevel kan det godt ærgre
mig lidt, at jeg ikke kan få dem mere di
rekte i gang - også fordi vankundighe
den om kristendom er temmelig stor.
Til gengæld har jeg tit meget ud af stu
diekredsene, for der er mange ting, de
kan fortælle mig om, især når emnerne
tangerer teknologispørgsmål.
De
spørgsmål, der har med naturviden
skab og teknik at gøre, har for mig væ
ret ret uopdyrkede felter, ting jeg har
måttet læse på, siden jeg kom ud på
Sletten - og det er slet ikke så galt.

Den forsømte gudstjeneste
Den samme tendens med at undvige,
hvad der smager for meget af »beken
delseshandling«, gør sig også gældende
for gudstjenesternes vedkommende.
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Wart:

Smågrupper
Ligesom jeg har den slags »sogneaft
ner«, forsøger jeg med vekslende held
at samle studerende i smågrupper, stu
die- eller snakkegrupper. Her er inte
ressen klart størst, når det er litteratur
eller samfundsspørgsmål, det handler
om. Når jeg indbyder til en kreds med
mere teologisk tilsnit, kommer der me
get få - 3-5 deltagere i reglen. Det bety
der ikke, at de studerende ikke vil
diskutere kristendom og kirke, men de
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Jeg vil naturligvis gerne se mange stu
derende i kirken - men der kommer
ikke ret mange. Nogle - men for få, sy
nes jeg, i betragtning af den brede kon
taktflade, jeg har til daglig. I starten
tænkte jeg, at så måtte jeg forsøge med
særlige gudstjenester for de studeren
de. Jeg tilrettelagde en række tema
gudstjenester om aftenen i Lundtofte
kirke, men der kom så at sige ingen, og
da den sidste blev til messefald, lagde
jeg den idé på hylden - i hvert fald indtil
videre. Jeg var ret skuffet over det og
har siden syslet med tanken om at få en
eller anden form for regelmæssig hverdagsgudstjeneste etableret på DTH.
Men hidtil er det blevet ved sysleriet.
Når jeg snakker med studerende om

det, folk der er positive overfor kirke
og kristendom iøvrigt, ryster de på ho
vedet af det - »hvem tror du vil komme
til det, Niels-Jørgen?« Jeg har nu ikke
opgivet ævret endnu. Ikke fordi jeg par
tout vil producere kirkegængere her og
nu, jeg er forsåvidt tilfreds, hvis jeg kan
holde nogle spørgsmål åbne, provokere
til eftertanke, knytte nogle bånd til den
gamle folkekirke, men jeg savner nu al
ligevel den dimension i arbejdet. Det er
i hvert fald mit håb, inden jeg forlader
Sletten, at have fundet en gudstjeneste
form, der ikke isolerer præst og delta
gere som en lille særlig gruppe, men
også kan nå de ikke-så-afgjorte, de tø
vende og lidt bekendelsessky. Om det
vil lykkes får tiden vise.
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I

Ekstrakt af landemodeforhandlingerne
Referat af
Helsingør stifts landemodeforhandlinger
lørdag den 6. oktober 1984 i
Domkirken (Oksernes kapel).
I mødet deltog stiftsamtmanden, biskoppen, samtlige provster (bortset fra provst
Hoppe, som var sygemeldt), stiftskassereren og stiftsfuldmægtigene.
Efter morgensalmen »Op, min sjæl, thi sol er oppe« bød biskoppen velkommen til
forhandlingerne og anmodede om, at provsterne under dagsordenens punkt.
Eventuelt fremkom med særlige emner, som ønskedes drøftet. Forhandlingerne
blev herefter ført i henhold til den udsendte dagsorden.
A. Meddelelser
1. Love, bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser fra kirkeministeriet i
det siden sidste landemode forløbne år.

Den udsendte fortegnelse over det kirkeministerielle materiale blev taget til ef
terretning.

2. Kurser
A) Stiftkursus på Kollekolle 6.-7. juni 1984 med temaet: »Vedrørende forkyn
delsen«.
Kurset havde samlet små 100 deltagere, der som hidtil havde betalt hver 200 kr.
for deltagelsen. Den samlede udgift for stiftsfonden var 48.911 kr.
Temaet blev behandlet af forfatteren Ebbe Kløvedahl Reich i foredraget, »For
kyndelse - Ideologi - Politik«, af lektor i retorik ved Lærerhøjskolen Peder
Skyum Nielsen i fordraget, »Nutidsdanskens forkyndelsesmodstande«, af over
læge Ebbe Linnemann, der talte om »Kirkegængerembedet«, af biskop Henrik
Christiansen, som behandlede »Grænser og centrum i forkyndelsen«, samt af
universitetslektor Erik A. Nielsen med foredraget »Holbergs moralske forkyn
delse«. Sangeren Ingolf Olsen lancerede om aftenen den 6. juni Thomas Kingo
i anledning af 350 året.
Biskoppen oplyste, at man på grund af de store udgifter for stiftsfonden havde
overvejet at give afkald på Kollekolle-kurset i 1985. Da der imidlertid forelå op
lysning fra kassereren om at fonden var i stand til at bære udgiften, var det alli
gevel tanken, at nyt præstekursus skulle løbe af stabelen den 6.-7. juni 1985.
b) Pastoralteologisk kursus i Bistrup, februar 1984.
Kurset havde samlet ca. 40 deltagere, der som hidtil havde betalt 50 kr. for del
tagelsen. Den samlede udgift for stiftsfonden havde udgjort ca. 4.700 kr. Sange
ren Ingolf Olsen og organist Henrik Fibirger Nørfelt havde behandlet ord og
tone i salmesangen fra den reformatoriske sang til det 20. årh. salmesang. Kur
set behandlede væsentlige problemer i forbindelse med samarbejdet på salme
melodiområdet mellem organist og præst.
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Biskoppen oplyste, at man som emne for næste års kursusrække påtænkte at få
foretaget en gennemgang af de nye ritualer.
Provst Rysgaard foreslog, at der foranstaltedes kursus vedrørende sjælesorg i
sognene. Kursus i sjælesorg fandt som oftest sted i sygehusregi.
Provst Simonsen foreslog på vegne af 10 præster i Gladsaxe-Herlev provsti, at
kursusrækken blev flyttet fra tirsdag til mandag.
Biskoppen vil overveje dette.

3. Kirken i Sommerlandet
Domprovsten oplyste at pjecen er en »bestseller«, som bringer stiftsfonden et
mindre overskud.
Komiteen, der står for det praktiske arbejde, består fremdeles af præsterne
Palle Højland og Svend Konggaard. Det er tanken, at folderen fra næste år skal
have nyt udseende.
4. Stiftsud valg
a) Udvalget vedrørende undervisning.
Provst Rysgaard redegjorde for kursusrækken i Nærum kirke i vintermåne
derne 1984 og kurset i Skovlunde kirke den 7. april, herunder for de økonomi
ske forhold ved sidstnævnte. Kurset havde givet et mindre underskud. Det op
lystes, at man til foredragsholdere m.v. anvendte fritidslovgivningens takster.
Der havde været en udmærket tilslutning.
Det blev foreslået, at pastor Lis Rechendorf indtrådte i udvalget, som herefter
havde 8 medlemmer. Dette godkendtes af landemodet.
Biskoppen takkede provst Rysgaard for arbejdet med undervisningsudvalget,
som han fandt var en lykkelig opfindelse.
b) Udvalget vedrørende Ydre Mission.
Biskoppen redegjorde for det senest afholdte møde om Den kinesiske Kirke,
hvis klare standpunkt var, at man ønskede at klare sig på egen hånd.
c) Udvalget vedrørende Bibelselskabet.
Udvalgets formand er pastor H. C. Dela, Hørsholm.
Biskoppen foreslog, at provst Mogens Gottlieb indvalgtes i udvalget efter
provst S. Granild, som var fratrådt på grund af alder. Dette godkendtes.
5. Redegørelse fra stiftskassereren.
Stiftskassereren forelagde følgende oversigt:
(Tallene vedører alene Helsingør stift).

Stiftsmidlernes udvikling m.v. 1979 = 100
1979

1980

1981
1000 kr.

1982

1983

Kirkers og
1. Præsteembeders
kapitaler
2. Bunden kapital

50.794 100
37.260 100

53.510 105
44.293 119

56.618 111
55.549 149

60.488 119
65.014 174

64.991 128
58.533 157

Saldo pr. 31/12
2. i % af 1.

13.534 100
73

9.217
83

1.069
98

+4.526 +033 6.548
107

68

8

48
90
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Efterspørgslen efter lån i 1983 ca. kr. 10,2 mill.
Den gennemsnitlige afdragstid på de udestående lån pr. 11/12-83 = 3 år.
Stiftsmidlernes saldo pr. 31. december 1983
Kirkers kapital
ca. kr. 29.8 mill.
Præsteembeders kapital
ca. kr. 35.2 mill.
Ialt ca. kr. 65.0 mill.
Der er anvendt således:
Udbetalte lån
ca. kr.,35.0mill.
Panteobligationer
ca. kr. 4.3 mill.
Bevilgede, ikke udbetalte lån
ca. kr. 8.5 mill.
Indstillede, ikke bevilgede lån
ca. kr. 6.1 mill.
Kreditforeningsobligationer
ca. kr. 4.6mill.
ca. kr. 58.5 mill.
Til rådighed pr. 1. januar 1984
ca. kr. 6.5 mill.
2 terminsindgange i 1984 (forventet)
ca. kr. 13.5 mill.
Kapitaltilvækst i 1984 (forventet)
ca. kr. 4.0mill.
Til rådighed i 1984 (forventet)
ca. kr. 24.0 mill.
Forbrugt indtil 1. oktober 1984
ca. kr. 11.6mill.
Saldo pr. 1. oktober 1984
ca. kr. 12.4mill.
Den gennemsnitlige efffektive afdragstid på indstillede og bevilgede lån
1983-3,1 år
1984 indtil 1/10-84 = 3,1 år.
Kassereren oplyste yderligere, at gravstedskapitalerne indgår som ønsket.
Provst Tofte bemærkede hertil, at folk nu foretrækker at betale, fremfor selv at

holde gravstederne.
Stiftamtmanden forespurgte ad formueopgørelsen for Helsingør stift på 65 mill,

kr., hvorledes de tilsvarende tal for Roskilde og Københavns stifter så ud.
Stiftskassereren oplyste hertil, at tallet for Roskilde var 110 mill. (65 mill, i kir

kers kapital og 45 mill, for præsteembedernes kapital) og for København 10
mill. (5 mill. + 5 mill.)
Domprovsten henviste til, at efter lovforslaget om folkekirkens økonomi, skal
købstadskirkernes kapitaler indgå i stiftsmidlerne.
Kassereren meddelte, at det endnu var uvist, hvorledes stiftskassererkontoret
skulle* administrere, når den nye lov trådte i kraft. Han tænkte specielt på, at
præstelønningskasse og kirkekasse slås sammen efter forslaget.
På forespørgsel oplyste kassereren, at stiftskassererkontoret drives for fælles
fondens midler.
Provst Edvard Nielsen stillede forespørgsel vedrørende jordrentebrug. Kasse
reren meddelte, at disse var afløst med beløb én gang for alle.
Biskoppen takkede sluttelig stiftskassereren for den stote indsats.
6. Kirkeministeriets skrivelse vedrørende tidspunkt for landemodet.
Biskoppen gav udtryk for, at man uagtet enkelte kirker holdt konfirmation på
efterårslørdage, ville holde fast ved lørdags-landemodet i begyndelsen af okto
ber. Næste års landemode fastsættes til lørdag den 5. oktober 1985.
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B. Aflæggelse af regnskaber.
1. Udgifter ved afholdelse af Helsingør stifts landemode 1983. Regnskabet blev
forelagt og taget til efterretning.
2. Regnskab for »Fonden af frivillige bidrag til trængende præsteenker m.fl.«,
»Fiscus Ecclesiasticus« samt »Nascous legat« for året 1983.
Regnskaberne blev forelagt med bemærkning, at disse den 3. september 1984
var revideret af domprovsten, og taget til efterretning.
3. Regnskab for sognepræst Jacobsens legater for året 1983/84. Regnskabet mod
taget fra provst Gottlieb og revideret af bispekontoret, og taget til efterretning
af landemodet.
4. Regnskab for amtsprovst Hammonds legat for året 1982/83. (Bilag udleveret).
Regnskabet modtaget fra provst Magnusson og revideret af bispekontoret, og
taget til efterretning af landemodet.
5. Regnskab for Helsingør stiftsfond for året 1982.
Til regnskabet, som er godkendt af stiftsfondens bestyrelse, blev knyttet føl
gende bemærkninger:
Af bidragene fra stiftets menighedsråd vedrørte 34.750 kr. regnskabsåret 1983.
Det samlede bidrag for 1984 er således 96.885,30. Bidraget fra fællesfonden for
landemodeakt 1981 burde have været ført under regnskabet for stiftsbog 1982.
Landemodet 1983 har ikke som anført i regnskabet givet overskud. Denne fejl
skyldes, at fællesfondens tilskud til landemodet 1982 fejlagtigt er ført under
regnskabet for landemode 1983, og ikke som det rettelig burde have været ført
under regnskabet for stiftsbog 1983.
Provst Rysgaard mente, at fællesfondens bidrag burde have været regnskabs
mæssigt dobbeltposteret. løvrigt konstateredes, at der var sket en fejl i forbin
delse med fordelingen af det samlede bidrag for 1982 og 1983.
Provst Schwarz-Nielsen foreslog, at man overvejede at indføre et kontonum
mersystem i forbindelse med stillingsskift i stiftsfondskassererstillingen.
Regnskabet blev herefter taget til efterretning.

C. Forhandling.
1. Stiftsbog
Provst Rysgaard forelagde følgende overslag for udgivelse af stiftsbog 1984.
Udgifter:
trykning i.h.t. tilbud af 5. okt. 1984
fra Hillerød Bogtrykkeri
2800 stk. à 60 sider -I- omslag
kr. 26.502,00
forsendelse
kr.
800,00
kr. 27.302,00
moms 22,/2%
kr. 6.142,95
ialt
kr. 33.444,95
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INDTÆGTER:
1800 à kr. 18,00
(der udsendes 2050 stk. mod forventede
indbetalinger) Fællesfondens tilskud
for landemodeakt 1983 incl. 4% stigning

kr. 32.400,00

ialt

forventede udgifter
forventet overskud

kr.
kr.
kr.
kr.

10.264,80
42.664,80
33.444,95
9.219,85

Domprovsten genenmgik indholdet af kommende stiftsbog, der bliver som føl
ger:
Børnene var med fra begyndelsen
- prædiken af biskop Johannes Johansen
Forkyndelse, idologi og politik
-af forfatter Ebbe Kløvedal Reich, København
Far, verden far vel
-af sognepræst Johannes Møllehave, Virum
Tretten vers om farver
- af biskop Johannes Johansen
Gudstjenesten forudgriber evigheden og lever i tiden
- af sognepræst Poul Exner, Albertslund
Det utraditionelle og paradokse på historiske fundamenter
-af arkitekt m.a.a. Johannes Exner, Århus
Midt i miljøet ligger kirken og kirkegården
- af ekspeditionssekr. Steen Henriksen, kirkeministeriet.
Vi må være opmærksomme på de hørehæmmedes situation
- af sognepræst Margrethe Hedegaard, Ishøj
og sognepræst Grete Vestergaard, Strø.
Kristus i Kina
- af sognepræst Jørgen V. Jensen, Hillerød.
Kirkelig undervisning - et mangfoldigt tilbud
- af provst P. Rysgaard Jensen, Hillerød.
Landemodeakt 1983.
Adresser m.m.
Farven på stiftsbogens omslag, der er tegnet af arkitekt m.a.a. Holger Jensen,
bliver dueblå.

2. Ansøgninger om tilskud fra »Fonden af frivillige bidrag til trængende præsteenker m.fl.«

Der er indkommet én ansøgning. Legatudvalgets provster anbefaler, at der ydes
et beløb på 2.000 kr., hvilket vedtages.

3. Valg af repræsentanter til stiftsfondens bestyrelse.
Provst Hoppe blev genvalgt, og i stedet for provst Granild, som fratræder på
grund af alder, valgtes provst Mogens Gottlieb.
4. Behandlingen af byggesager.
Stiftsfuldmægtig Albrechtsen redegjorde for stiftsøvrighedens vanskeligheder i
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forbindelse med behandlingen af disse sager.
Man blev ofte stillet overfor forhold,
1) hvor menighedsråd havde igangsat byggerier, før de nødvendige tilladelser
og endelige lånetilsagn forelå,
2) Detailprojekter, hvor udgifterne, i forhold til et tidligere godkendt skitse
projekt, var steget væsentligt mere end svarende til stigningen i byggepris
indekset.
3) sager, hvor der, i forbindelse med nybyggeri uden forudgående tilladelse fra
stiftsøvrigheden, var foretaget urimeligt dyre inventarkøb, der i visse tilfælde
kunne karakteriseres som luksusforbrug.
Stiftamtmanden tilføjede, at stiftsøvrigheden har været for skikkelig ved i al for
høj grad at imødekomme låneandragender, når der var indgået bindende aftale
af menighedsrådene, og at affinde sig med, at der blev disponeret imod eller
»over« de givne godkendelser.
Provst Rysgaard fremhævede, at vanskelighederne bl.a. opstår, fordi provstiud
valgene, som indeholder det folkevalgte element, som stiftsøvrigheden ikke
har, vil være tilbøjelige til at godkende de folkevalgte menighedsråds luksusfor
brug. Dette sker i provstiudvalgene under henvisning til dispositioner i andre
menighedsråd.
For at nærme sig en løsning af stiftsøvrighedens problem, må provstiudvalgene
være solidariske og være indstillet på at tage opgør med menighedsrådene.
Provst Edvard Nielsen støttede dette og udtalte, at man i provstiudvalgene ofte
blev overrumplet på grund af tidsfrister, som skal overholdes, samt at vanskelig
hederne forstørres, når der er personsammenfald imellem provstiudvalgsmed
lemmer og medlemmer af de menighedsråd, hvis sag er til behandling. Provsti
udvalgene behøvede en støtte udefra for fuldt ud at kunne leve op til sit ansvar.
Biskoppen foreslog, at stiftsøvrigheden udarbejder et sæt retningslinier, som
udsendes til samtlige menighedsråd, hvor det indskærpes, at der ikke kan dispo
neres før de fornødne godkendelser foreligger, og at lån ikke vil blive bevilget
til arbejde eller anskaffelser, der ikke først er godkendt af stiftsøvrigheden.
Desuden burde visse retningslinier for prisniveauet m.m. f.eks. for inventar
muligvis gives.
Biskoppens forslag accepteredes.
5. Valg af næste års prædikant.
Provst Mogens Gottlieb valgtes. Som suppleant valgtes provst Erik Hoppe.
6. Eventuelt.
a) Provst Simonsen foreslog - af hensyn til høreforholdene - en anden bord
opstilling i Oksernes Kapel.
b) Provst Simonsen efterlyste retningslinier for opbevaring og kassation af arki
valier i provstierne.
Det vedtoges, at bispekontoret anmoder Provsteforeningen om at udarbejde
retningslinier.
c) I anledning af stiftes 25-års jubilæum i 1986 nedsattes følgende udvalg til for
beredelse af festligholdelsen af jubilæet:
Biskoppen
Domprovsten
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Provst Rysgaard
Provst Falk Hansen
d) I forbindelse med menighedsrådsvalget i 1984 ville det have været hensigts
mæssigt at have afholdt instruktionsmøder med valgbestyrelserne. Dette bør
overvejes til næste menighedsrådsvalg.
e) Kirkeministeriets endelige holdning til spørgsmålet om kirkegårdsvedtæg
terne efterlyses.
f) Forslaget om et udvidet kursus i ministerialbogsføring for provsterne blev
genoptaget.
g) Et forslag om revisionsforhold vedrørende kirkekasser blev nævnt.
h) Bankernes foreningsservice kan bruges i forbindelse med kirkegårdsregn
skabsføring.
Landemodeforhandlingerne sluttede kl. 10.30.
Det udvidede landemode begyndte med landemodegudstjeneste kl. 11 med
biskoppen som prædikant. Prædiketeksten var Johannes evangeliet kap. 3, v.
16-21.
Efter gudstjenesten var der fællesspisning i Helsingør-Hallen, hvorefter biskoppen
aflagde beretning for året.
Undervisningsminister Bertel Haarder talte herefter om »Kulturpessimismen«.
Domprovsten sluttede mødet kl. 15.30.

II
Love, bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulærskriv eiser
indgået fra kirkeministeriet i perioden
Hl 1984 til 31181985
Skrivelse af 9. februar 1984 fra Miljøministeriet vedrørende ændring af naturfred
ningsloven fsv. angår kirkers omgivelser.
Skrivelse af 23. februar 1984 om ophævelse af cirkulærskrivelse af 1979 om ansæt
telsesforhold for kirkesangere.
Bekendtgørelse af 24. februar 1984 om fastsættelse af dagen for afholdelse af me
nighedsrådsvalg i november 1984.
Skrivelse af 6. marts 1984 om forhøjelse af bidrag for brug af tjenesteboliger og
lejeboliger.
Skrivelse af 20. marts 1984 om regulering pr. 1.4.84 af understøttelse til tidligere
kirkefunktionærer eller deres ægtefæller.
Skrivelse af 26. marts 1984 om diæter til valgte medlemmer af provstiudvalgene og
menighedsrådsmedlemmer for deltagelse i kirke- og præstegårdssyn.
Skrivelse af 28. marts 1984 om rådighedstillæg til kvotalønnede gravere og kordeg
ne.
Vejledning af 30. marts 1984 om betaling af bidrag til en arbejdsmarkedsuddannel
sesfond (AUD).
Cirkulære af 30. marts om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1.
april 1984.
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Cirkulære af 1. april 1984 om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april
1984.
Skrivelse af 10. april 1984 fra stiftsøvrigheden om korrektion af kirkeministeriets
cirkulære af 30. marts s.å. om kirkefunktionærlønninger.
Lov af 16. maj 1984 om menighedsråd.
Skrivelse af 29. maj 1984 om godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter til provster,
der deltager i Provsteforeningens årsmøde i september 1984.
Skrivelse af 6. juni 1984 om udbetaling af tilbageholdte ligningsbeløb.
Skrivelse af 15. juni 1984 om beklædningsgodtgørelse til kirketjenere, gravere og
kirkegårdsledere.
Cirkulære af 15. juni 1984 om ansættelse som kordegn i folkekirken.
Cirkulære af 22. juni 1984 om udarbejdelse af valglister og valgkort til brug ved me
nighedsrådsvalget den 6. november 1984.
Skrivelse af 18. juni 1984 om tidspunktet for afregning af varmeudgifter mellem
præstelønningskassen og præsteboligens bruger.
Cirkulære af 10. august 1984 om foretagelse, opgørelse m.v. af valg til menigheds
råd.
Cirkulære af 10. august om brevstemmeafgivning til menighedsrådsvalg.
Cirkulære af 14. september 1984 om lov om menighedsråd.
Bekendtgørelse af 14. september 1984 om bestemmelser i den tidligere menigheds
rådslov, der forbliver i kraft.
Skrivelse af 14. september 1984 vedrørende konstateret elmesyge.
Skrivelse af 25. september 1984 om diæter til valgte medlemmer af provstiudval
gene for deltagelse i udvalgsmøder og til menighedsrådsmedlemmer for deltagelse
i kirke- og præstegårdssyn.
Skrivelse af 28. september 1984 om regulering pr. 1. oktober 1984 af understøttelse
til tidligere kirkefunktionærer eller deres ægtefæller.
Cirkulære af 28. september 1984 om regulering af kirkefunktionærers lønninger pr.
1. oktober 1984 i henhold til overenskomsten mellem finansministeriet og SID.
Cirkulære af 28. september 1984 om regulering af kirkefunktionærers lønninger pr.
1. oktober 1984.
Cirkulære af 1. oktober 1984 med vejledende regler for beregning af verderlag til
vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere.
Skrivelse af 8. oktober 1984 fra lønnings- og pensionsdepartementet angående ind
beretning af sygefraværsoplysninger.
Cirkulære af 11. oktober 1984 fra Planstyrelsen om varetagelse af offentlige myn
digheders og koncessionerede virksomheders interesse i lands- og regionsplanlæg
ningen.
Skrivelse af 12. oktober 1984 om priser, gældende ved levering af tjenestedragter
til folkekirkens præster.
Cirkulære af 25. oktober 1984 om lønanciennitet m.v. for tjenestemandsansatte
præster i folkekirken.
Skrivelse af 25. oktober 1984 om ændring af vejledning vedrørende tillæggelse af
understøttelse til ikke-pensionssikret personale i folkekirkens tjeneste samt ægte
fælleunderstøttelse m.v.
Cirkulære af 15. november 1984, bilagt finansministeriets cirkulære af 3. oktober
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1984 om begrænsning af løn under sygdom.
Cirkulære af 15. november 1984, bilagt finansministeriets cirkulære af 3. oktober
1984 om barselsorlov m.v.
Cirkulære af 15. november 1984 om valg af læge medlemmer til provstiudvalgene.
Vejledning af 15. november 1984 om bidragssatser for 1985 til arbejdsmarkeds
uddannelsesfonden.
Lov nr. 645 af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi.
Skrivelse af 7. januar 1985 angående udgifter ved menighedsrådsmedlemmers del
tagelse i møde af tjenstlig karakter, hvortil provstiudvalget indkalder.
Cirkulære af 16. januar 1985 om begrænsning af den kirkelige ligning i 1986.
Cirkulære af 16. januar 1985 om ændring i betalingssatserne for bolig- tjenestetele
foner m.v.
Cirkulære af 17. januar 1985 om nyt budgetsystem for de kirkelige kasser.
Skrivelse af 30. januar 1985 om godtgørelse af rejseudgifter til præster, der deltager
i kursus på Præstehøjskolen.
Cirkulære af 8. februar 1985 om folkekirkens økonomi.
Skrivelse af 26. februar 1985 om afskedigelse af bygningskonsulent for præstegårde
i domprovstiet samt Frendensborg, Frederikssund, Frederiksværk og Hillerød
provstier, arkitekt m.a.a. Jens Lundqvist.
Cirkulære af 7. marts 1985 om vedligeholdelse af frihedskæmperes grave.
Lov nr. 132 af 27. marts 1985 om ændring af lov om adgang til præsteembeder i fol
kekirken.
Skrivelse af 19. april 1985 om afholdelse af mødediæter og vederlag af fællesfonden
til provstiudvalgs bygningskyndige.
Cirkulære af 1. maj 1985 om befordringsgodtgørelse til sognepræster.
Cirkulære af 15. maj 1985 om iværksættelse af arbejdsmiljømæssige foranstaltnin
ger på landsbykirkegårde.
Skrivelse af 23. maj 1985 om mulighederne for opsigelse af lejemål af præsteboli
ger, der midlertidigt er udlejet til andre end præster.
Skrivelse af 27. juni 1985 om ikrafttrædelsestidspunktet for særlige bestemmelser
i lov om folkekirkens økonomi.
Skrivelse af 28. juni 1985 om regulering pr. 1. april 1985 af understøttelser til tidli
gere kirkefunktionærer eller deres ægtefæller.
Cirkulære af 5. juli 1985 om merarbejdsvederlag til provster, der fungerer i anden
provstestilling.
Cirkulære af 15. juli 1985 om budget og regnskab for samt revision af kirkelige kas
ser.
Cirkulære af 25. juli 1985 om lønningaf vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april
1985.
Skrivelse af 31. juli 1985 vedrørende midlertidig oversigt over de pr. 1. april 1985
gældende lønninger i henhold til overenskomsten mellem finansministeriet og

SID

III
Sjællands stifts kapitelstakster

Kapitelstaksten er for 1984 beregnet til 149,69 kr. pr. 100 kg. byg (svarende til
136,22 kr. pr. gi. dansk tønde).
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IV
Kirkeindvielser, sognedeling
Den 22. april 1984 (1. påskedag) indviedes i henhold til kgl. resolution af 3. april
1984 den nyopførte kirke i Herstedvester sogn, kaldet Opstandelseskirken.
Den 29. april 1984 (1. søndag efter påske) indviedes i henhold til kgl. resolution af
3. april 1984 den midlertidige kirke i Lynge sogn, kaldet Engholmkirken.
Den 11. juni 1984 (anden pinsedag) genindviedes efter brand i henhold til kgl. re
solution af 6. juni 1984 Skoven Kirke i Dråby sogn.
Den 2. december 1984 (1. søndag i advent) indviedes i henhold til kgl. resolution
af 16. november 1984 den nyopførte Brøndby Strand Kirke.
Den 9. december 1984 (2. søndag i advent) indviedes i henhold til kgl. resolution
af 16. november 1984 Mørdrup Kirke i Helsingør domprovsti.
Ved kgl. resolution af 31. januar 1985 er det bifaldet, at Herstedøster, Hersted
vester og Opstandelseskirkens sogne i Helsingør stift adskilles i kirkelig henseende
og oprettes som 3 selvstændige pastorater, at de nuværende præstestillinger i Her
stedøster - Herstedvester - Opstandelseskirkens pastorat omdannes til: 1 stilling
som sognepræst i Herstedøster pastorat med forpligtelse som kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed, 2 stillinger som sognepræst i Herstedvester pastorat, hvor
af den ene med forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed, og 2
stillinger som sognepræst i Opstandelseskirkens pastorat, hvoraf den ene med for
pligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed, alt fra den 1. februar 1985
at regne.

V
Udnævnelser og afskedigelser i bispeembedet
og stiftsøvrigheden m.m.
Vikar, assistent Inga Boisen Schmidt fratrådte sin stilling i Helsingør stiftsøvrighed
pr. 31. marts 1985 og i hendes sted ansattes som vikar, assistent Annie Klitlund.

VI
Til- og afgang i stiftets gejstlighed siden 1. januar 1984
Præster tilflyttet stiftet:

Cand, theol. Knud Henning Hansen er ansat som sognepræst i Nygård pastorat fra
den 1. januar 1984.
Cand, theol. Annelise Brok er ansat som sognepræst i Måløv pastorat fra den 1.
marts 1984.
Pastor Gunvor Gadegaard er ansat som sognepræst i Lindehøj pastorat fra den 1.
april 1984.
Cand, theol. Henning Sundby Pedersen er ansat som sognepræst i Ramløse og Annisse pastorat fra den 1. juni 1984.
Sognepræst i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg pastorat i Aalborg stift, Knud Henry Møl
ler Sloth er ansat som sognepræst i Søllerød pastorat fra den 1. oktober 1984.
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Cand, theol. Annette Laage Jørgensen har været ansat til at fungere som sogne
præst i Ny Holte pastorat i perioden 1. oktober 1984 til 31. maj 1985 under sogne
præst Elisabeth Uldalls orlov.
Cand, theol. Jørgen Jensen Sejergaard er ansat som sognepræst i Karlebo pastorat
fra den 1. november 1984.
Adjunkt, cand. mag. Lisbeth Dons Christensen er ansat som sognepræst i Vallens
bæk pastorat fra den 1. januar 1985.
Cand. mag. Connie Bondesen Beier er ansat som sognepræst i Brøndbyvester pa
storat fra den 1. april 1985.
Cand, theol. Leif Evald er ansat som sognepræst i Esbønderup pastorat fra den 1.
april 1985.
Cand, theol. Uffe Garde Nielsen er ansat som sognepræst i Brøndby Strand pasto
rat fra den 15. juni 1985.
Pastor Steffen Ammundsen er ansat som sognepræst i Herstedøster pastorat fra den
15.juni 1985.
Cand, theol. Bente Simonsen er ansat som sognepræst i Strandmarks pastorat fra
den 15.juni 1985.
Cand. mag. Ove Henning Scheel er ansat som sognepræst i Oppe Sundby og Sno
strup pastorat fra den 1. juli 1985.
Sognepræst i Sønder Dalby-Tureby pastorat i Roskilde stift, Preben Formann er
ansat som sognepræst i Helleruplund pastorat fra den 1. august 1985.
Sognepræst i Vålse-Kippinge pastorat i Loll.-Falsters stift, Børge Hugo Salomonsen er ansat som sognepræst i Ny Holte pastorat fra den 1. oktober 1985.
Præster forflyttet indenfor stiftet:

Sognepræst i Måløv pastorat, E. G. Lindsborg er ansat som hjælpepræst i samme
pastorat fra den 1. januar 1984.
Sognepræst i Karlebo pastorat, Lars Preben Juhl Jensen er ansat som sognepræst
med forpi. som kirkebogsfører og begr. myndighed fra den 1. marts 1984.
Hjælpepræst hos sognepræst, provst P. Falk Hansen, Kgs. Lyngby provsti, Anders
Pedersen er ansat som sognepræst i Hellebæk pastorat fra den 15. april 1984.
Hjælpepræst i Sthens pastorat, Kirsten Ermgaard Knutzen er ansat som sognepræst
i samme pastorat fra den 1. juni 1985.
Hjælpepræst i Torslunde-Ishøj pastorat, Karen Margrethe Hedegaard er ansat som
sognepræst i samme pastorat fra den 1. maj 1985.
Hjælpepræst hos sognepræst Mogens Vedtofte i Herstedøster-Herstedvester pa
storat, Elna Carlsen er ansat som hjælpepræst (100%) i Herstedøster pastorat fra
den 1. juni 1985.
Præsterne i Herstedøster-Herstedvester og Opstandelseskirken er nu ansat såle
des:
Sognepræst Steffen Ammundsen og hjælpepræst Elna Carlsen er ansat i Hersted
øster pastorat.
Sognepræsterne Ole Hultberg og Chr. Marker Jacobsen er ansat i Herstedvester pa
storat.
Sognepræsterne Poul Exner og Eyvind Holmen er ansat ved Opstandelseskirken.
104

Præster fraflyttet stiftet:

Sognepræst i Vallensbæk pastorat, Finn Ahlmann Bauck Dyrhagen er ansat som
sognepræst i Ågerup pastorat i Roskilde stift fra den 1. august 1984.
Hjælpepræst i Kregme-Ølsted pastorat, Ole Lausten Wæverstrøm er ansat som sog
nepræst i Hillested-Skørringe pastorat i Lolland-Falsters stift fra den 15. august
1984.
Sognepræst i Brøndbyvester pastorat, Louis Haakon Udsholt er ansat som sogne
præst i Teestrup-Bråby pastorat i Roskilde stift fra den 1. december 1984.
Hjælpepræst i Oppe Sundby-Snostrup pastorat, Peter Hansen er ansat som sogne
præst i Store Fuglede-Lille Fuglede-Jorløse pastorat i Roskilde stift fra den 1.
marts 1985.
Sognepræst i Nygårds pastorat, Knud Henning Hansen er ansat som sognepræst i
Østerlarsker-Gudhjem pastorat på Bornholm under Københavns stift fra den 1.
juli 1985.
Sognepræst i Torup pastorat, Peder Høy Kristensen er ansat som præst for den dan
ske menighed i Husum og omegn, Sydslesvig, under Dansk Kirke i Udlandet fra
den 1. juli 1985.
Præster, der har fået bevilget afsked:

Sognepræst i Ramløse-Annisse pastorat, Eigil Børge Landert er efter ansøgning
meddelt afsked med pension fra udgangen af januar 1984.
Hjælpepræst i Sthens pastorat, Agnethe Voldby er efter ansøgning meddelt afsked
med udgangen af januar 1984.
Hjælpepræst i Ramløse-Annisse pastorat, Kaj Nymann Pedersen er meddelt af
sked med udgangen af marts 1984.
Sognepræst i Esbønderup pastorat, Erik Rostbøll er efter ansøgning meddelt af
sked med pension fra udgangen af november 1984.
Sognepræst i Søllerød pastorat, provst, dr. theol. Sigurd Johannes Granild er efter
ansøgning meddelt afsked med pension fra udgangen af september 1984.
Sognepræst i Strandmarks pastorat, Georg Østergaard er efter ansøgning meddelt
afsked med pension fra udgangen af oktober 1984.
Sognepræst i Herstedøster-Herstedvester pastorat, Mogens Vilhelm Emil Vedtofte
er efter ansøgning meddelt afsked med pension fra udgangen af januar 1985.
Sognepræst i Brøndby Strand pastorat, Christian Nøkkentved er efter ansøgning
meddelt afsked med pension fra udgangen af marts 1985.
Sognepræst i Helleruplund pastorat, Knud Hansen er efter ansøgning meddelt af
sked med pension fra udgangen af april 1985.
Hjælpepræst i Hørsholm pastorat, Rosa Emilie Petri er efter ansøgning meddelt af
sked fra udgangen af juli 1985.
Sognepræst i Ledøje-Smørum pastorat, Christian Peter Bjernager er meddelt af
sked med opsat pension fra udgangen af september 1985.
Sognepræst i Melby pastorat, Arne Krüger Henriksen er efter ansøgning meddelt
afsked med pension fra udgangen af december 1985.
Sognepræst i Jægersborg pastorat, provst for Gentofte provsti, Erik Hoppeer eiter
ansøgning meddelt afsked med pension fra udgangen af december 1985.
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Midlertidige hjælpepræster:

Cand, theol. Elna Carlsen er ansat som hjælpepræst (25%) hos sognepræst i Her
stedøster-Herstedvester pastorat, Mogens Vedtofte fra den 1. februar 1984.
Cand, theol. Hanne Lise Rosenberg er ansat som hjælpepræst (75%) i Karlebo pa
storat fra l.juni 1984-(100%) fra 1. november 1984.
Cand. mag. Peter Hansen er ansat som hjælpepræst i Oppe Sundby Snostrup pasto
rat fra den 15. juli 1984.
Cand. mag. Kirsten Ermgaard Knutzen er ansat som hjælpepræst (80%) i Sthens
pastorat fra den 1. juni 1984.
Cand. theol. Elisabeth Tassing er ansat som hjælpepræst (100%) i Birkerød pasto
rat fra den 1. juli 1984.
Cand. theol. Bente Garver er ansatsom hjælpepræst (75%) i Kregme-Ølsted pasto
rat fra den 1. marts 1985 og tillige som hjælpepræst (25%) hos sognepræst i Torup
pastorat, provst for Frederiksværk provsti, Mogens Gottlieb fra den 1. august
1985.
Cand. theol. Ib Bjørn Lauritsen er ansat som hjælpepræst (50%) i Præstevang pa
storat fra den 15. juni 1985.
Cand. mag. Ove Henning Scheel er ansat som hjælpepræst i Oppe Sundby-Sno
strup pastorat fra den 1. juli 1985.

VII
Ordinationer siden 1. januar 1984 i Helsingør domkirke
(Set. Olai kirke)
1984
Søndag den 22. januar ordineredes:

Cand. theol. Elna Carlsen
Cand. theol. Knud Henning Hansen
Søndag den IL marts ordineredes:

Cand. theol. Annelise Brok
Søndag den 27. maj ordineredes:

Cand.
Cand.
Cand.
Cand.

mag. Kirsten Ermgaard Knutzen
mag. Peter Hansen
theol. Henning Sundby Pedersen
theol. Hanne Lise Rosenberg

Søndag den 17. juni ordineredes:

Cand. theol. Elisabeth Tassing
Søndag den 21. oktober ordineredes:

Cand. theol. Jørgen Jensen Sejergaard
Cand. theol, og mag. Annette Laage Jørgensen
Fredag den 14. december ordineredes:

Cand. mag. Lisbeth Dons Christensen
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1985
Søndag den 24. februar ordineredes:

Cand, theol. Bente Garver
Søndag den 31. marts (Palmesøndag) ordineredes:

Cand. mag. Connie Bondesen Beier
Cand, theol. Leif Evald
Søndag den 16. juni ordineredes:

Cand, theol. Ib Bjørn Lauritsen
Cand, theol. Uffe Garde Nielsen
Cand. mag. Ove Henning Scheel
Søndag den 14. juli ordineredes:

Cand, theol. Bente Simonsen

VIII
Kurser for præster i Helsingør stift
A. 1984
1. I Bistrup kirke 4 tirsdage i februar:
»Ord og tone i salmesangen«.
Ingolf Olsen gennemgik den reformatoriske salmesang samt ortodoksiens og
pietismens sang.
Henrik Fibirger Nørfelt det 19. og 20. århunderedes salmesang.
2. Kollekolle 6. og 7. juni:
Tema »Vedrørende Forkyndelsen«.
Forfatteren Ebbe Kløvedahl Reich: Forkyndelse - ideologi - politik.
Lektor Peder Skyum Nielsen: Nutidsdanskens forkyndelsesmodstande.
Overlæge, dr. med. Ebbe Linnemann: Kirkegængerembedet.
Biskop Henrik Christiansen: Grænser og centrum i forkyndelsen.
Universitetslektor Erik A. Nielsen: Holbergs moralske forkyndelse.
Ingolf Olsen lancerede Kingo i anledning af 350-året.
B. 1985
1. I Bistrup kirke 4 mandage i februar.
Dåbs- og bryllupsritualerne. Ved præsterne Lars Tjalve og Bjarne Wulff i Fre
densborg og Finn Finne og Niels Aarup i Ballerup.
2. Kollekolle 6. og 7. juni:
»Bissen og dullerne har ordet«.
Forfatteren Poul Behrendt: Omkring bogen »Bissen og dullen«.
Læge Birgit Petersson: Det sygelige normalitetsbegreb.
Fængselspræst Eva Skærbæk: Kirke og samfund betragtet fra fængselsvinduet.
Forskningsleder, cand. jur. Inger Koch-Nielsen: Når ægteskabet revner.
Forfatteren Rune Kähler: Hvorfor er præster så dårlige til at lytte.
Skuespilleren Asta Esper Andersen fremførte Kaj Munks »Ordet«.
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IX
HELSINGØR STIFTSFOND
Regnskab 111-31112 1984
Indtægter:

Kassebeholdning 1/1..................................................................
Bidrag fra stiftets menighedsråd ..............................................
Indb. af præster for delt, i præstekursus i Bistrup
Overskud stiftsbog.....................................................................
bankrente ..................................................................................
rente af giro...............................................................................

116.927,28
115.846,10
1.750,00
14.660,31
5.543,42
454,54
225.181,65

Udgifter:

Tilskud til studiedag for præster i Rødovre-Hvidovre.............
Finn Evald: tilskud til rejseudg. til Polen.................................
Befordringsgodtg. til bestyrelsesmøde ....................................
M. Miland: tilskud til delt, i Det lutherske Verdensf................
E. Kure: tilskud til korlederkursus i England..........................
Ribe Stiftsøvrighed: tilskud til festskrift i anledning
af 500 året for Martin Luthers fødsel ......................................
Lise Gjellerup Koch: tilskud til rejseudgifter til
USA (møde i »Mothers for Peace«).........................................
I. Grønbæk og H. Jensmark: rejseudg. til Præstehøjskolen . .
Knud Andersen: tilskud til Dansk Tidegærds sommermøde . .
Tilskud til præstekursus Kollekolle
(Samlet udgift 65.069 4- indbetalt af præster 16.158,-)
I. Grønbæk: rejseudgifter Præstehøjskolen ............................
Ingolf Olsen: honorar og kørselsgodtg.
præstekursus i Bistrup................................................................
Henrik Fibiger: honorar og kørselsgodtg.
præstekursus i Bistrup................................................................
Niels-Jørgen Jørgensen: tilskud til Den centrale
Studenterrådgivnings efteruddannelseskursus .......................
Jørgen V. Jensen: tilskud til rejseudg. til møde i
Danske Sygehuspræsters Samråd..............................................
Johs. H. Jensen: tilskud til studiedag i Risbjerg Kirke ..........
K. Hartvig: rejseudg. til studierejse i USSR............................
Tilskud til Kirkemusikskolen i Lyngby....................................
Tilskud til Kontakttjenesten for handicappede.......................
Tilskud til Værkstedskirken......................................................
Stiftsudvalget for Ydre Mission: tilskud til stævne..................
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2.000,00
1.000,00
405,85
2.000,00
3.000,00

3.000,00
2.000,00
1.284
2.000,00

48.911,00
194,00
3.088,00
3.364,65
1.500,00

650,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
750,00
3.856,20

»Kirken i Sommerlandet«:
Stempel.....................................................................
Porto ........................................................................
Tegninger og kørselsgodtgørelse............................
Trykning...................................................................

45,00
270,00
485,64
15.992,80
16.793,44
indbetalt af menighedsrådene................................. 15.475,00
Befordringsgodgørelse bestyrelsesmøde .................................
Landemode:
Trykning af programmer.........................................
3.285,15
Kørselsgodtgørelse .................................................
152,88
Leje af Helsingør-Hallen.........................................
6.000,00
Foredragsholder ......................................................
709,00
Regning Cafeteria ................................................... 42.632,00
52.779,03
indbetalt af menighedsrådene................................. 42.000,00
Helsingør Stiftsbog:
Hillerød Bogtrykkeri .............................................. 35.053,77
Fællesfondens tilskud til Landemodeakt............... 10.264,08
24.789,69
indbetalt af menighedsrådene................................. 39.450,00
overskud ovf. til indtægtsside................................. 14.660,31
Kontorholdsudgifter..................................................................
Kassebeholdning

1.318,44
238,40

10.779,03

0,00
3.000,00
102.839,57
152.342,08
255.181,65

Kassebeholdning:
Bankbog aim..............................................................
-r efterpost. stiftsbog (tryk)....................................

51.876,45
35.053,77
16.822,68
bankbog ops................................................................. 123,516,70
giro .......................................................................... 12.002,70
152.342,08

Hedehusene, den 17. marts 1985
Christian Stigaard
Forelagt for og godkendt af bestyrelsen den 23. april 1985
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X
Regnskab for året 1984 for
»Fonden affrivillige bidrag til trængende præsteenker m.fl. «
Kassebeholdning overført fra 1983 ............................................
Renter af bankbog.....................................................................
Renter af obligationer................................................................
Udtrukne obligationer pr. januar 1984 ....................................
Overskud fra »UnderstøttelseskassenFiscus«...........................
Éngangsunderstøttelse til en præsteenke.................................
Beholdning indestående pr. 31/12-84 på bankbog
nr. 620896 (Den Danske Bank, Bernstorffsvej afd.)...............
Obligationsbeholdning pr. 31/12-84
Pålydende i alt 49.700 kr., kursværdi ......................................
Samlet formue pr. 31/12-1984 ...................................................

13.948,94
306,80
4.970,00
300,00
1.254,50
20.780,24
2.000,00
18.780,24
39.716,25
58.496,49

Regnskab for året 1984 for
» Understøttelseskassen Fiscus ecclesiasticus
for Helsingør stift«
Renter af obligationer for juni termin 1984
Renter af obligationer for december termin
Udtrukne obligationer pr. juni termin 1984
Udtrukne obligationer pr. december termin

............................
1984
............................
1984 ....................

671,50
666,00
300,00
300,00
1.937,50

Halvdelen af de fra stiftskassererkontoret i 1984 udbetalte
legatportioner, inkl. revisionshonorar
og administration......................................................
318,00
Depotgebyr .............................................................
365,00________ 683,00
Overskud.....................................................................................
1.254,50
der overføres som indtægt på regnskabet for »Fonden af
frivillige bidrag til trængende præsteenker m.fl.«
Samlet formue pr. 31/12 1984:
Obligationsbeholdning, pålydende 28.100 kr. kursværdi ...._______ 14.539,00
110

Regnskab for Nascous legat for året 1984
Kassebeholdning overført fra 1983 ...........................................
Renter af bankbog i 1984 ...........................................................
Renter af obligationer juni termin 1984 ....................................
Renter af obligationer december termin 1984 ..........................

38.211,39
777,50
1.266,50
1.264,50

Udtrukne obligationer:
pr. 11. juni termin

4% Jydsk Kreditforen., 08/2007

100,00

pr. 11. december termin

3,5% Jydsk Land Kreditforen. 08/2007 ....................................
4% Jydsk Land Kreditforen. 08/2007 ........................................
Depotafgift ..............................................
Beholdning indestående pr. 31/12-1984 på
bankbog nr. 621052 (Den Danske Bank,
Bernstorffsvej afd.) ....................................................................
Obligationsbeholdning:
Overført fra 1983 ........................................................................
Udtrukne....................................................................................
Obligationsbeholdning pr. 31/12-84 nominelt..........................

200,00
200,00
42.019,89
285,00

41.734,89

38.400,00
500,00
37.900,00
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XI
Regnskab vedrørende
nytårskollekten til Det danske Bibelselskab
Der er til Det Danske Bibelselskab indsendt følgende beløb, indkommet ved kol
lekten i kirkerne nytårsdag 1984 og 1985:
Nytårskollekt 1984:

Gladsaxe provsti........................................................................
Rødovre-Hvidovre provsti........................................................
Kgs. Lyngby provsti...................................................................
Gentofte provsti ........................................................................
Glostrup provsti ........................................................................
Høje-Tåstrup provsti ................................................................
Ballerup-Værløse provsti...........................................................
Helsingør domprovsti................................................................
Frendensborg provsti................................................................
Hillerød provsti..........................................................................
Frederikssund provsti................................................................
Frederiksværk provsti................................................................

4.916,65
1.870,95
3.554,25
5.098,65
1.146,70
1.110,55
1.304,70
1.717,70
3.595,40
3.775,45
3.217,10
3.845,35
35.153,45

Nytårskollekt 1985:

Gladsaxe-Herlev provsti ...........................................................
Rødovre-Hvidovre provsti.............
Kgs. Lyngby provsti...................................................................
Gentofte provsti ........................................................................
Glostrup provsti ........................................................................
Høje-Tåstrup provsti ................................................................
Ballerup-Værløse provsti...........................................................
Helsingør domprovsti................................................................
Fredensborg provsti...................................................................
Hillerød provsti..........................................................................
Frederikssund provsti................................................................
Frederiksværk provsti..................................................................
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5.164,35
1.156,05
3.357,40
4.780,75
1.080,70
1.134,15
1.235,15
2.361,90
2.362,50
3.794,25
1.835,20
4.220,65
32.483^5

XII
Helsingør stiftsøvrighed og stiftskassererkontor:

(Pr. 1. januar 1986)
Rosenkæret 22 B, 2860 Søborg.
Telefon: (01)67 60 22.
Bispekontoret:

Kontor: Heslehøj allé 4, 2900 Hellerup.
Telefon: (01)62 93 12.
Kontortid: 10-12.
Helsingør Stiftsfond:

Formand: Biskop Johannes Johansen,
Heslehøj allé 4, 2900 Hellerup.
Kasserer: Chr. Stigaard,
Hovedgaden 458, 2640 Hedehusene.
Postkonto: nr. 4 12 31 23.
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XIII
A. Tilsynsførende arkitekter:
Kgl. bygningsinspektør, arkitekt Jens Fredslund (Frederiksborg amt)
Erik Møllers tegnestue A/S, Østergade 13, 1100 Kbhvn. K.
Telefon: (01) 13 96 90
Kgl. bygningsinspektør, arkitekt Gehrdt Bornebusch, Frederiksholms
Kanal 16 B, 1220 Kbhvn. K. (Københavns amt).
Telefon: (01)61 02 00
B. Bygningskonsulenter:
Arkitekt Mads Drosted, Strandgade 91,3000 Helsingør. Telefon (02) 21 1222
Arkitekt Gert Ingemann, Arkitektkontoret »Møllen« A/S, Strandgade 53,
3000 Helsingør. Telefon (02) 10 00 55
C. Præstegårdskonsulent:
Gårdejer Frede Nielsen, Maglemosegård, Holløselund 57/3210 Vejby.
Telefon: (02) 30 60 15

D. Kirkegårdskonsulent:
Landskabsarkitekt Torben Michelsen, Krøjerup Overdrev 12, 4180 Sorø.
Telefon: (03) 63 16 53
E. Klokkekonsulent:
Cand. mag. Bendt Gammeltoft-Hansen, Strandvejen 13, 5700 Svendborg.
Telefon: (09)21 39 68

F. Orgelkonsulent:
Organist H. Hildebrandt Nilsen, Frederiksdal allé 15, 7800 Skive.
Telefon: (07) 52 15 14
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XIV
Stiftets provster
Helsingør domprovsti:

Kgs. Lyngby provsti:

Domprovst Finn Ahlmann Olesen
Slotsvej 2, 3000 Helsingør
tlf. (02) 21 02 00

Provst Poul Falk Hansen
Edelslundsvej 2, 2930 Klampenborg
tlf. (01) 63 02 71

Fredensborg provsti:

Gladsaxe-Herlev provsti:

Provst Tage Jensen
Ny Strandvej 4, 3050 Humlebæk
tlf. (02) 19 04 96

Provst Svend Aage Simonsen
Højgårds allé 12, 2880 Bagsværd
tlf. (02) 98 17 70

Hillerød provsti:

Rødovre-Hvidovre provsti:

Provst Per Rysgaard Jensen
Selskovvej 42, 3400 Hillerød
tlf. (02) 26 16 26

Provst J. Bønnelycke Jørgensen
Rødovrevej 99, 2610 Rødovre
tlf. (01)70 01 00

Frederikssund provsti:

Glostrup provsti:

Provst K. T. Tofte
Selsøvej 4, 4050 Skibby
tlf. (02) 32 82 32

Provst Knud Magnusson
Kochsvej 11,2600 Glostrup
tlf. (02) 96 69 02

Frederiksværk provsti:

Høje-Tåstrup provsti:

Provst Mogens Gottlieb
Kirkebakken 4, 3390 Hundested
tlf. (02) 33 73 20

Provst J. H. Edv. Nielsen
Præstegårdsvej 3, 2630 Tåstrup
tlf. (02) 99 23 15

Gentofte provsti:

Ballerup-Værløse provsti:

Provst Erik Hoppe
Prins Valdemarsvej 62, 2820 Gentofte
tlf. (01)65 52 72

Provst E. Schwartz-Nielsen
Knud Hjortøsvej 26, 3500 Værløse
tlf. (02) 48 06 04
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Hillerød Bogtrykkeri/Offset

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst.
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
*t al mørkhed svinder og sjæleve,
blot jeg trygt vi sige: Din vilje ske!
O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded aflyset ud o du milde Fader, min skaber, Gud!

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river afdødens garn.
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly,
o for scjersjubcl, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
Jakob Knudsen 1891.

