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Børn, unge og Bibelen
Farfar læste altid et vers fra Bibelen inden aftensmaden, og som barn syntes jeg, at det både var rigtig kedeligt og
lidt spændende. De gamle ord og de lange vers gav ikke så meget mening for mig. Hvorfor forstod jeg ikke de voksnes
sprog, og hvorfor læste han inden maden?

Læser I nogle gange i Bibelen?

[

Adam: Nogen gange, hvis der er noget, jeg

] Helle Kvist

skal finde, men ikke særlig tit.

vordan ser børn og unge på det i dag?

Amanda: Vi plejer nogle gange at være

I dag bliver viden delt på splitsekun-

med til at læse dagens tekst om aftenen

der, og den er tilgængeligt på nettet – bru-

sammen med mor og far. Så skiftes vi til at

ger børn og unge så Bibelen? Jeg talte med

læse og snakke om det.

Adam Kvist, som er 15 år og går i 9. klasse,

»

Min første ›rigtige‹ bibel

var Bibelen på hverdagsdansk.
Jeg fik den, inden jeg startede til
kristendomsklasse.

«

bud3. Det var ikke noget, jeg tænkte over, da

og Amanda Kvist, som er 12 år og går i 6

Har I en yndlingshistorie i Bibelen?

jeg var mindre, men det er noget, man tit kan

klasse. De kommer begge i baptistkirken

Adam: Jeg kan godt lide historien om

bruge. Fx at man ikke må sige ›åh Gud!‹ – det

i Nørresundby og hjælper til i børnekirken

Moses i sivkurven1. Ikke kun på grund af

havde jeg aldrig tænkt over. Ellers kan man

om søndagen.

indholdet, men også den måde historien er

også bruge det med, at man skal vende den

fortalt på. Den kunne jeg også godt lide, da

anden kind til4. Altså at man skal give folk en

Hvilken bibel er den første bibel, I har
fået?

jeg var mindre. Måske fordi jeg så den som

chance, selvom de er dumme over for en.

Amanda: Vi har forskellige børnebibler

Amanda: Ja, den er god. Vi plejede altid at

Derfor læste farfar

med billeder i, og så har mor og far en

se filmen, når vi besøgte mormor og morfar.

Vi blev enige om, at man har Bibelens

film – så husker man det bedre.

Bibel, vi læser i.

budskaber med sig, når man møder andre
mennesker. En grundholdning, som man

jeg startede til kristendomsklasse. Hver

Kan I forstå det, vi læser i Bibelen og
hører i kirken, og kan I bruge det i jeres
hverdag?

gang, vi var til undervisning, læste vi i den

Amanda: Det er nemmere at forstå det

Selv har jeg ofte vendt mig til Gud, når

og lærte at bruge Bibelen.

hjemme, når man læser teksten og kan

jeg har haft svært ved en beslutning el-

stille spørgsmål til, hvordan man skal for-

ler situation i mit liv. Det er ofte gennem

stå det. Det er rart at kunne spørge.

teksten, jeg får svar. Jeg er desværre ikke

Adam: Det virker bedst i kirken. Historierne

så god til at få læst i min Bibel, men når

bliver fortalt på en måde, så man bedre

jeg tumler med problemer, synes jeg ofte,

forstår dem eller kan relatere til dem. Man

at dagens tekst eller søndagens prædiken

kan bruge nogle af holdningerne til andre

taler lige til mig om mit dilemma.

len på hverdagsdansk. Jeg fik den, inden

mennesker. Fx »man skal være mod andre,

læser direkte eller indirekte på siderne i Bibelen, nemlig at man skal elske sin næste.

Jeg tror, det var derfor, farfar altid læste

som man ønsker, de skal være mod en

i Bibelen inden maden. Bibelens ord kunne

selv«.2 Hvis man ikke kom i kirken, så var

hjælpe dem, der sad rundt om bordet. Efter

det ikke sikkert, at man tænkte sådan.

læsningen bad han en bøn, hvor han takkede

Amanda: Altså, jeg har tænkt meget over de ti

Gud for maden og for at være med os alle.

3

Adam: Min første »rigtige« Bibel var Bibe-

| baptist.dk

H

[ ] Stine Korsbro

1) 2. Mosebog, kap. 2, vers 1-10. 2) Mattæus-evangeliet, kap. 7, vers 12.
3) 2. Mosebog, kap. 20, vers 1-18. 4) Mattæus-evangeliet, kap. 5, vers 39
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Ingen anden bog har haft så stor ind-

– ikke en tøddel – vejet og fundet for let

Vores etik

flydelse på vores sprog, vores kultur

– gak til myren og bliv viis – disse er blot

tager i meget høj grad sit udgangspunkt i

og vores etik som Bibelen.

nogle af de udtryk, som vi uden tanke på

Bibelen. Tænk blot på de ti bud, det dobbel-

deres oprindelse i Bibelen bruger i daglig-

te kærlighedsbud og ordene om næstekær-

dagen.

lighed. Selv meget af vores lovgivning tager

[ ] Bente Jensen
[

D

Leder

Bibelen – en vejledning i,
hvordan livet skal leves!
udgangspunkt i Bibelens anbefalinger.

] Bent Hansen

Vores kultur

en første danske helbibel udkom i 1550.

er dybt præget af Bibelen. Mon vi tænker

Endnu et jubilæum

Siden er der kommet mere end et halvt

på dét, når Johnny Cash, Leonard Cohen

Bibelselskabet – der har til formål at udgi-

hundrede oversættelser og nyfortolkninger

eller Anne Linnet glæder vores ører med

ve Bibelen, fremme bibelbrug og indsamle

af Bibelen på dansk, ofte med det formål at

deres musik? Når Maja Lisa Engelhardt,

penge til det internationale bibelarbejde

gøre sproget i Bibelen mere nutidigt – se-

Bjørn Nørgaard eller Peter Brandes læg-

– fylder 200 år i maj. Hele året inviteres alle

nest med »Den nye Aftale«. Igennem næ-

ger nye tolkninger ind i Bibelen med deres

danskere med til at fejre jubilæet og Bibe-

sten 2000 år har Bibelens beretninger været

kunst, og når forfattere fra H.C. Andersen

len. Se de mange tiltag på www.bibelsel-

genstand for et utal af fortolkninger, for ud-

til Bjarne Reuter griber os med deres ord?

skabet.dk

lægninger og prædikener ved de ugentlige

I de senere år har også filmindustrien fået

gudstjenester, for stille læsning for at finde

øjnene op for de bibelske beretninger,

trøst eller vejledning, for bibelundervisning

senest med filmen »Noa«.

og for intense samtaler i større grupper eller

tager de bibelske sætninger til sig på en
måde, som vi måske ikke altid er opmærksomme på. Den hellige grav er vel forvaret
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Vores sprog
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menneske til menneske.

Indtryk og udfordringer
BaptistKirken har holdt regionale
møder landet rundt. Vi bad en række
deltagere om at beskrive det mest
opløftende og berigende samt det
mest problematiske og udfordrende
i det møde, de hver for sig deltog i.
Det er grundlaget for følgende betragtninger.
[ ] Hanne Kiel
[

M

] Bent Hansen

eget inspirerende var Erik Rugholms
indledning af mødet i Sæsing. Han

tog udgangspunkt i historien om enken,
der ikke havde mere olie. Hun fik af profeten Elisa besked om at samle alle byens
oliekrukker sammen og derefter fylde dem
med olie fra sin ene krukke. I tillid til Elisas
budskab fra Gud gjorde hun det, og da alle

Midt- og Sydjylland. Mest problematisk er

vænnet os til fradragene og baseret vores

krukker var fyldte, var der heller ikke mere

det, at den ringe repræsentation ikke førte

menigheds- og missionsarbejde derpå. Det

olie . Pointen var, at vi skal handle i tro og

til en samtale om årsagen.

udfordrer vores selvforståelse som frikirke.

1
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›komme med det, vi selv har!‹ Tankerne

Konsekvenserne for de små menigheder

gik til det store og visionære kirkebyggeri i

Udfordring for struktur

og mulige løsningsmodeller blev drøftet:

Sæsing, men også videre til udfordringerne i

Overalt fyldte SKAT’s ændringer i fra-

Sammenlægning af menigheder, etable-

vores hjemlige menighed og i BaptistKirken.

dragsretten meget i samtalen, fordi vi har

ring af en paraplyorganisation for en egns

Fællesskabet er udfordret
Ved mødet i Skjern var der 15 deltagere. De
repræsenterede 5 ud af 10 menigheder i

2

»

menigheder og opfordring til baptister om

Ønsker vi virkelig at være

afhængige af statstilskud?

«

at flytte menighed blev nævnt.
»Hvis ikke menighederne kan finde ud
af at samarbejde, så er det godt, SKAT kan

1) 2. Kongebog, kap. 4, vers 1-7. 2) Fremover skal en menighed bestå af 50 myndige medlemmer, hvis medlemmerne skal kunne fratrække deres medlemsbidrag efter

Jeg var i mørket

»

I menigheden er vi vant til, at Bibelen

Dejligt at møde nogle fra

skal tolkes. Giver det så mening blot

BaptistKirkens ledelse og personer
fra andre menigheder.

«

at uddele Ordet til mennesker og
overlade det til dem selv at tolke det?
tage hånd om præsteuddannelsen, så vi

[ ] Mogens Andersen

også har præster i menighederne i næste

De mange tiltag rundt om i menighederne

I

2006 gik Trine i 2. g på teknisk gymna
sium. En dag stod en mand ved

kantineindgangen og uddelte ›Det Nye

giver anledning til optimisme. I Aalborg

Testamente‹. Trines veninder sagde nej tak,

arbejder flere menigheder på ›at gå ud af

men hun tog imod den lille blå bog, men

kirken‹ i stedet for at søge at få folk ind.

rørte den ikke indtil 2009. Da kom Trine

Menigheden blev her sammenlignet med et

på arkitektskolen og mødte nogle kristne

tog – med forreste og bageste vogn og hele

medstuderende, der fortalte hende om

midten. Hvem sætter dagsordenen i menig-

troen. Det medførte stor usikkerhed hos

heden? En tommelfingerregel siger, at 20 %

Trine. Var der noget, hun havde overset?

er oppe på beatet, 20 % holder på det, vi

Var det ikke nok, at hun var et godt men-

plejer, og resten er påvirkelige.

neske? Usikkerheden gnavede i hende, og

Et spændende indslag var videoen med

hun kom i tanke om den lille blå bog.

repræsentanter fra de tre menigheder, der

Hun begyndte at læse i den, og blev

har deltaget i KirkePlanterNet, ligesom det

optaget af det, hun læste. Pludselig så hun

lyder som en god ide at samle alle ledere

sit liv i et nyt lys, og nytår 2010 gav hun sit

›tvinge‹ os!«, provokerede Bent Hylleberg.

til fælles konference i Vingstedcenteret i

liv til Jesus. Sådan fortalte hun i et langt,

Men ønsker vi virkelig at være afhængige

2015.

begejstret vidnesbyrd i en mail til Gideonit-

af statstilskud set i lyset af vores kamp for

Mi Mi Maw og Bawi Do, Svendborg, gav

terne: »Jeg var i mørket, men Herren hen-

selvstændighed og uafhængighed af stats-

udtryk for, at det var dejligt at møde nogle

tede mig ud, så jeg i lyset fra Hans Ord så

magten? »Hvis ikke, så må vi betale selv!«,

fra BaptistKirkens ledelse og personer fra

og stadig ser min synd og min Frelser«.

lød det også.

andre menigheder, få sat ansigter på personer og høre om planer for fremtiden, selv

Nye præster?
Før man søger ny præst, bør menigheden arbejde med, hvilken menighed man vil være.
Det er dejligt at høre om, at man prøver at

ligningsloven § 8 A og § 12, stk. 3

om der ikke var noget, vi skulle beslutte.

| baptist.dk

Fremtidens kirke

7

generation.

Ny Testamente
til menighederne
– og til os
De færreste forestiller sig nok, at de

[ ] Ole Lundegaard

Ny Testamente sikrede kirkelig enhed

27 skrifter, vi kalder Det Nye Testa-

[

Det var en lykke på flere måder. Lad mig

mente, ligefrem faldt ned fra himlen.
Men samtidig kender de færreste ret
meget til den næsten 300 år lange

8
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proces, hvor de kristne indbyrdes dis-

I

] Flickr

nævne tre. For det første var bestræbeldag må vi sige, at det var en lykke for

serne på at danne ét sæt skrifter, der skulle

kirken, da man på nogle kirkemøder i

gælde for kristne i både øst og vest, med

slutningen af 300-tallet endelig lagde sig

til at sikre, at de kristne kirker med deres

kuterede, hvilke skrifter der sammen

fast på, hvilke skrifter der skulle gælde. På

indbyrdes forskelle dog forblev én tro. Vi

med de gammeltestamentlige skulle

et kirkemøde i 397 i Kartago i Nordafrika

har nok at gøre med at tolke det, der står i

regnes for de hellige, kanoniske –

– der på det tidspunkt var ét af kristen-

skrifterne. Tænk hvis vi også skulle disku-

dvs. vejledende – skrifter.

dommens vigtigste centre – lukkede man

tere, om vi overhovedet skulle diskutere

diskussionen og bestemte, at det var de 27

det, fordi vi ikke var enige om, hvilke skrif-

skrifter, vi i dag kender som Det Nye Testa-

ter vi skulle diskutere det ud fra!

mente, der skulle gælde.

De fire evangelier kan ses som fire forskellige
stykker murværk. De er del af den samme
mur, men alligevel meget forskellige.

«

Ny Testamente er i princippet

27 lejlighedsskrifter.

Ny Testamentes bredde forklarer
kristendommens bredde

Markus fortæller om Jesus som en Guds

men denne spændvidde i måden at fortælle

mand, fyldt med kraft til at helbrede og

og tolke Jesu liv, død og opstandelse på, er

For det andet var det en lykke, at man valg-

drive onde ånder bort. En mand, der mødte

en lykke, for det tvinger os til konstant at

te at inkludere 27 så forskellige skrifter,

massiv modstand hos de jødiske ledere,

skulle tænke, tolke og samtale om, hvad

som der faktisk er tale om. Der er endog

som endte med at få ham slået ihjel. I He-

troen betyder. Samtidig giver bredden os

meget langt imellem den måde, hvorpå

bræerbrevet derimod er historien om Jesus

en forståelse og ydmyghed i forhold til at

Markus fortæller om Jesus, og den måde

fortalt helt og aldeles inden for rammerne

begribe, hvorfor kristne kirker trods alt er

det sker på i Hebræerbrevet. De er enige

af en jødisk bevidsthed. Jesus kaldes yp-

så forskellige.

om centrum: Jesus er Guds søn, vor frelser,

perstepræst og hans død beskrives inden

som levede, døde og opstod, men der er

for en offerterminologi, man nærmest skal

Evangeliet til enhver lejlighed

stort spillerum i den måde, de fortæller

være jøde for at forstå.

For det tredje mener jeg, at det er en lykke,

Her er ikke plads til flere eksempler,

at vi fik et Ny Testamente, der i princippet
er 27 lejlighedsskrifter. Når vi søger at
finde veje til dels at være tro over for centrum i evangeliet, dels at forkynde det på
måder, der giver mening for dem, vi forkynder for, så har vi det bedste forbillede i Det
Nye Testamente.
Matthæus skriver tydeligvis til jøder og

Det ældste kendte
tekstfragment af
Ny Testamente fra
omkring år 11020 blev fundet i
Egypten omkring
1920. Det indeholder brudstykker af
Johannes-evangeliet, kap. 18, vers
31-33.

lægger hele tiden vægt på sammenhængen
mellem det, Jesus siger og gør, og hvad der
står i Moseloven og hos profeterne.
Markus skriver sandsynligvis til ikke-jøder,
for han forklarer alle jødiske skikke, og hos
ham finder vi ikke nær så mange henvisninger til Gamle Testamente.

| baptist.dk

historien på – og endda hvad de betoner.
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»

»

indbyrdes forskelle dog forblev én tro ...

betyder også, at han nogle gange strammer

Ånd og arbejde

samt Apostlenes Gerninger – til en fornem

over for nogle, hvad han slapper over for

Vi tror, at disse 27 skrifter, læst under Ån-

herre ved navn Teofilus. Man kan se begge

andre. Fx betydningen af Moseloven. Me-

dens vejledning og i fællesskab med andre

skrifter som ét langt forsøg på at vise

nighederne i Galatien var tilsyneladende på

troende, giver os den vejledning i tro og liv,

græske læsere, hvordan Jesus af Nazaret

vej tilbage til jødedommen og ved at ind-

som vi behøver for at kunne følge Jesus.

var Guds søn, og hvordan hans død og

føre omskærelsen igen. Paulus bliver vred

Det er noget, vi har troens overbevisning

opstandelse ikke bare har betydning for

og kommer tæt på at kalde Moseloven en

om. Men vores viden om, hvordan skrifter-

jøder, men også for grækere.

forbandelse, mens han over for korinterne,

ne blev til, og de omstændigheder, de hver

der helt synes at ville være uden regler og

for sig talte ind i, er også uundværlig for en

love, påpeger nødvendigheden af loven.

fornuftig brug af Bibelen i dag.

Lukas skriver sikkert sit evangelium –

Johannesevangeliet er måske det mest
forunderlige skrift i Det Nye Testamente.
Her er Jesu historie fortalt på en helt anden
måde uden særlig stor interesse for kronologi og ordret gengivelse af Jesus’ ord, men
med en poetisk nerve, der fanger essensen
af, hvad Jesus sagde og var. Derfor er det
også mellem Johannes og de øvrige tre
evangelier, vi finder de største forskelle.
Det er evangeliet fortalt til folk, der var religiøst og filosofisk interesserede og godt
skolet i græsk filosofi og tankegang.
Paulus’ breve er de tydeligste eksempler på, at Ny Testamente består af lejlighedsskrifter. Han skriver til konkrete menigheder, sommetider for at svare på spørgs10 | baptist.dk

«

Ny Testamente var med til at sikre, at de kristne kirker med deres

mål, man har stillet ham (fx 1. Korinterbrev),
sommetider for at reagere på nyheder eller
rygter, han har hørt (fx Galaterbrevet), og
andre gange for at fortælle, at han agter
at komme på besøg (fx Romerbrevet). Det

Forældre på stoffer
I menigheden er vi vant til, at Bibelen
skal tolkes. Giver det så mening blot
at uddele Ordet til mennesker og
overlade det til dem selv at tolke det?

Hvilket udtryk har sin rod i Bibelen? Skriv 1, X eller 2

1

x

2
[ ] Mogens Andersen

1.

1: Kaste perler for svin
X: Trække heste til truget
2: Fodre køer med strå

2.

1: Den, der ager med stude, kommer også med
X: Skynd dig langsomt

3.

4.

5.

6.

7.

8.

S

om ung blev Johnny narkoman og
kriminel. I fængslets isolationscelle

så han, at der lå en bibel. Længe undgik

2: Hastværk er lastværk

han den, for »jeg følte ikke trang til at blive

1: Den, der sover, synder ikke

konfronteret med flere fordømmelser af mit

X: Han skal ikke få lov at dø i synden

liv«. Alligevel tog han en dag Bibelen for at

2: Død mand sladrer aldrig

læse. Her mødte han for første gang i livet

1: Hver dag har nok i sin plage

det budskab, at han var elsket – ubetinget.

X: Lykken er ikke gods eller guld

Det var så overrumplende, at han ikke kunne

2: Udsæt ikke til i morgen, hvad du kan gøre i dag

slippe bogen. Bag i Bibelen var der en ›op-

1: Højt at flyve, dybt at falde

skrift‹ på, hvordan man kan modtage Jesus

X: Hovmod står for fald

som sin frelser. Den fulgte Johnny, og færdig

2: Sæt ikke dig selv op på en piedestal

med fængslet begyndte han et helt nyt liv.

1: Som en tyv om natten

Han fortalte dette til Ellen, en god ven

X: I mørke er alle katte grå

af mig. Det var i Sverige på en konference

2: Den, der ler sidst, ler bedst

for kristeligt arbejde blandt blinde, hvor

1: Flyt hver eneste sten

Johnny var med som personlig hjælper

X: Du må ikke rette smed for bager

for en blind. Ellen har mødt Johnny et par

2: At give stene for brød

gange siden. Han arbejder nu som præst,

1: Du sanker gloende kul på hans hoved

strålende lykkelig over sin nye tilværelse.

Se svarene på side 31.
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2: At gå gennem ild og vand
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X: Brændt barn skyr ilden

Ny præst er ny baptist
I Nagbøl, lidt uden for Lunderskov, finder jeg huset.
Der er intet tydeligt skel mod nabo og marker – her bor
Henrik Søndergaard, Odenses nye baptistpræst.

H

[ ] Else Skov Villadsen

ingen retfærdig, ikke en eneste«.1 Det blev

Fakta | Henrik Krak Søndergaard

[

en omvæltning for mig – Gud talte til mig.

•

født 1966

Jeg bad Gud om tilgivelse for, at jeg havde

•

uddannet lærer, BA theol. fra

] Erland Grarup

enrik tager smilende imod. Han bærer

brugt mit liv forkert. Herfra blev mit liv

halskæde med kors, og i stuen lægger

anderledes«.

man mærke til en reol med mange bibler.

Henrik søgte rundt i det kirkelige landskab, bl.a. pinsekirke og metodistkirke:

Vejen har snoet sig

»Da jeg fik et kald fra IM, tog jeg på semi-

Henrik fortæller, at hans far var missio-

narium«. Henrik ville ikke være lærer, men

nær i Indre Mission (IM). De flyttede flere

blev IM-ungdomskonsulent. Senere flyttede

gange, indtil Henrik var ti år. Da overtog de

han til Kolding, hvor han i valgmenigheden

slægtsgården på Sydfalster. Som barn gik

var med til at lede flere alpha-kurser.

12 | baptist.dk

han ikke i kirke: »Det var der heller ikke

Stillingen som sognemedhjælper i

ret mange andre, der gjorde. Der var ingen

Bredballe ved Vejle var nyoprettet. Stil-

andre børn i IM dér«.

lingsbeskrivelsen var enkel: »Du skal lære

Han blev sendt til Det Kristne Gymna-

børnene at læse i Bibelen og bede til Gud«.

sium i Ringkøbing. »Her mødte jeg unge,

Det blev otte gode år med babysalmesang,

som vidste en masse om Gud og Bibelen.

børneklub og minikonfirmander. »Efterhån-

De kom fra Luthersk Mission, KFUM/K og

den savnede jeg et arbejde for voksne – og

pinsekirken. Én af dem slæbte mig med i

nu er jeg glad for min ansættelse i Odense.

kirke, men det fængede mig ikke.

Her er hele spektret, også en ungdoms-

I et år funderede jeg over de her kloge

Global University
•

præst og mange frivillige medarbejdere«.

kristne, men der skete noget afgørende i
efterårsferien i 2. g. En nat kunne jeg ikke

Om dåb, nadver og menighed

sove, stod så op og tog min fars Bibel.

Siden sin omvendelse har Henrik haft et

Slog op et tilfældigt sted og læste: »Der er

baptistisk dåbssyn. Han var ofte uenig med

1) Romerbrevet kap. 3, vers 10

præst i Odense baptistkirke siden
1. okt.2013

•

2005-13 sognemedhjælper i Bredballe sogn

•

tidligere ungdomskonsulent i
Indre Mission

»

Vi må ikke være som fra en

anden planet, men vi skal turde

«

13 | baptist.dk

være anderledes.

Hvad er kirkens vigtigste opgave?

ved at læse i den, han blev kristen: »Jeg

Henrik svarer uden tøven: »At forkynde

tror på, at det, der står om Jesus, er skrevet

evangeliet sådan, at mennesker vil følge

så tæt som muligt på det, han sagde. Det,

Jesus. Hvis alle ville følge Jesus – så var der

Jesus sagde, gælder til alle tider. Når jeg i

ikke krig eller sult. Vi skal forkynde både

Bibelen læser om frelse og fortabelse, så

med ord og den måde, vi lever på. Kirken

kan jeg ikke sige ja til, at alle mennesker

må tilpasse form og ramme til omgivelser-

frelses. Hvad skulle være sket, at fortabel-

ne, men ikke indholdet. Jesus var bomba-

se ikke længere gælder?« – Skal Bibelen

stisk, han var imod meget af det, der skete

læses ordret? »Nej, vi skal fx læse Paulus

dengang. Vi må holde fast i det, vi tror på

ud fra forståelsen af den tid, han levede i«.

– også selv om vi går mod strømmen. Vi
skal turde være anderledes. Men vi må ikke

Familieliv og fritid

være som fra en anden planet; der må være

Henrik og hans kone, Berit, lægger stor vægt

et link fra vores tro til folks hverdag«.

på daglig bøn i familien. Her tales om Gud,

Om frikirker siger Henrik: »Det er en
styrke, at vi lokalt bestemmer, og ingen

pa på 6 år, er med i den lokale folkekirke-bør-

forstod ikke hans tanker om dåb som en

udefra har indflydelse på, hvad vi skal

neklub sammen med mange fra sin klasse.

personlig bekendelse. Henrik blev døbt

mene eller gøre. Bibelen er vores eneste

Hun er stolt af legehuset, bygget af hendes

i Odense baptistkirke få dage inden sin

rettesnor. Den frihed skal vi værdsætte.

far, som både er handy man, sporty og musi-

første gudstjeneste dér: »Det var lang tid

Men generelt har frikirker ikke den samme

kalsk. Apropos sport, så blev motionscyklen

efter, jeg var blevet kristen – men det var

accept som folkekirken. Mange synes, at

skiftet ud med en kabinecykel med motor, da

jo den dåb, som jeg egentlig længe havde

folkekirken er ›folkets kirke‹ – så frikirker

han cyklede til arbejdet i Vejle. Men til arbej-

ønsket. Mange i familie- og vennekreds

må selv skabe deres netværk. Det er folke-

det i Odense er det med bil.

har svært ved at forstå det, men de respek-

kirkens svaghed, at staten styrer«.

Den nye baptistpræst sætter ikke hegn
hverken om huset eller sig selv – men han

terer min beslutning. Det var også en stor
oplevelse kort tid efter min tiltrædelse at

Bibelens autoritet

véd alligevel, hvor hans grænser går. Det

forestå dåb og medlemsoptagelse«.

Bibelen betyder meget for Henrik. Det var

gælder både i liv og tro.

»Menigheden er en enhed af dem, som
har fælles bekendelse og tro. Bibelen er
vores grundlag for troen. Ligesom den første
menighed mødes vi fysisk og har fællesskab
14 | baptist.dk

og børnene lærer at bede. Den yngste, Filip-

IM i sine synspunkter om tro og dåb. De

om dåb og nadver. Til nadveren kommer
vi med vores forskelligheder, men vi er ét i
troen. Det symboliseres også, når vi deler ét
brød. Vi skal, som det står i Bibelen, ihukomme Jesus – med alt hvad det indebærer«.

Sundhed og udvikling
DBSU signalerer det, vi arbej-

bøger i Musema, Burundi. Desuden giver vi

med beretninger om, hvem og hvilke projek-

der for, og dem vi selv er – nemlig

økonomisk støtte til sygeplejeuddannelse

ter, der støttes, hilsner fra støttemodtagere

til to unge, Odette i Rwanda og Dorcella i

og nyheder fra medlemmer, der har opgaver

Burundi. Dorcella bor på børnehjem, og når

i de to lande, eller fra deres besøgende.

Danske Baptister for Sundhed og
Udvikling. Vores organisation blev
stiftet i 1945 under navnet Dansk

de periodevis mangler mad, sørger vi for

Baptist Sygeplejeforbund.

ekstra ris og bønner til dette hjem.
I Nairobi får en gruppe flygtninge fra

»Kom nu videre«
Sådan lyder mottoet i jubilæumsåret – og

[ ] Gerda Flensted Jensen

Rwanda økonomisk hjælp i forbindelse

vi i DBSU kan ikke andet! Vi ønsker at

[

med sygdom. En sårbar gruppe, som er me-

skabe samhørighed og at signalere kærlig-

get taknemlig: »Jeg er bevidst om, at jeres

hed og omsorg. Medlemskab koster 125 kr.

i hjælper fattige unge med deres øko-

støtte hjælper mig til et liv på et højere

årligt – og så er du med til at holde DBSU

nomi – unge, der har lyst og evner til

niveau. Jeg håber at blive til gavn for mit

levedygtigt i mange år endnu til velsignelse

land«, skrev en af de unge.

og gensidig glæde.

DBSU ydet hjælp i to af verdens fattigste

Penge, der hjælper

Vil du vide mere?

lande, Burundi og Rwanda, i snart 70 år.

Kontingenter – men også mange gaver – er

Kontakt Gerda Flensted på gerdaf@get-

baggrunden for, at vi kan hjælpe så bredt,

2net.dk eller på mobil 2960 1411.

V

] Privat

at uddanne sig inden for sundhedssek-

Åbne for at hjælpe

som vi gør. Vi afsætter hvert år beløb, som

Hvor vi ser eller bliver gjort opmærksom på

danske udsendinge i Burundi og Rwanda

behov – dér er vi parate til at hjælpe. Aktu-

kan bruge, hvor de ser behov for det.

elt betaler vi for seks unges skolegang og

›DBSU-nyt‹ udkommer fire gange årligt

»

Vi udretter kun lidt i forhold

til behovet, men det er stort for
den enkelte.

«
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toren. Takket være vores medlemmer har

»Hvad kan vi lære af historien – når vi ser fremad?«
Redaktionen har i anledning af 175 års jubilæet bedt
Bent Hylleberg om at skrive en artikel til hvert nummer af
baptist.dk i 2014. Her kommer den TREDJE udfordring til os.
[

] Bibelselskabet, Flickr og Kasper Klarskov.

Bibelen – på bordet eller på hylden?
Evangeliet ›er skrevet for at I skal tro, at Jesus er Kristus, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn!‹ Sådan slutter
Johannes sin fortælling om Jesus1. Han skriver, for at kristentroen kan blive det livsrum, vi som kristne bebor. Men det
forudsætter, at vi læser ›det, der står skrevet‹. Hvordan står det til med den øvelse i dag?

T

illykke med tre jubilæer: 200-året for

Ord sætter ikke længere den fælles dagsor-

er det altså ikke ›Skriften‹, der er hellig,

Skoleloven af 1814 og for Bibelselska-

den i en kristen kultur. Hvad skyldes det?

men dens læsere: Kristne, der gør Skriften.

bet, der blev stiftet samme år – og 175-året

Ydre faktorer hører med. Vi har som folk
i de seneste generationer oplevet et tab af

tekster skal gribe os, skabe vores tænkning

jubilæer hænger sammen. De to første går

kundskab uden lige, når det gælder kristen

og forme vores handlinger – ellers bliver

forud for det sidste. Uden evne til at læse

børnelærdom. Men det har vi også som

vi aldrig ›et Kristus-brev til verden‹, som

og uden Bibel i omløb opstår der næppe en

kristne menigheder! Indføring i Bibelens

Paulus kalder de kristne i datidens ikke-

kristen vækkelse, som det skete i 1800-tal-

fortællinger for børn og studier af Bibelen

kristne Korinth2.

let. Og når et folk læser Skriften, bliver en del

blandt modne kristne er blevet næsten

af vækkelsen ofte til ›baptist-røre‹, som det

ikke-eksisterende i vort menighedsliv. Har

Ny spiritualitet på vej

hed i samtiden. Der skal andre faktorer til at

vi sat Bøgernes Bog på hylden? Vi lever i en

Læsefærdighed i 200-året for skoleloven

skabe ›et vakt folk‹, men disse hører med.

efter-kristen kultur, som vi har været med

handler om ›læsning‹ på nye måder: Vore

til at skabe. Det kan vi beklage. Men vi kan

børn og unge læser i billeder, på skærme,

også sætte kikkerten for det seende øje!

på Facebook og via elektroniske medier.

Et stort traditionstab
Hermed har jeg også peget på vores virke16 | baptist.dk

At gøre Skriften er kirkens liv! De bibelske

for Baptistkirkens opståen her i landet. Disse

Som menigheder må vi tage sådanne red-

lighed i nutiden som Gudsfolk. Evne til at

Hvad betyder hellig skrift?

skaber i brug, hvis den bibelske fortælling

læse og mulighed for at læse de bibelske

Det er pudsigt, men ›hellig skrift‹ handler

skal præge deres univers – deres livsrum.

skrifter savner vi ikke. Og det religiøse

ikke primært om de bibelske tekster, men

Når vi taler om tro for voksne, tyder meget

›røre‹ florerer mange steder. Men evangeliet

om hvordan teksterne læses og leves. Hvis

på, at den skal indøves via nye former for

fænger ikke, og kirkernes indflydelse i fol-

vi siger ›hellig skrift‹, er det os, der skal

›læsning‹ – fx biblio-drama, meditation,

ket stagnerer. Det kristne arvegods rykker

vidne om, at de bibelske tekster er det

pilgrimsvandringer og retræter.

fra centrum i folket ud mod periferien. Guds

univers, vi lever i. Når vi siger ›hellig skrift‹,

1) Johannes-evangeliet, kap. 20, vers 31. 2) 2. Korintherbrev, kap. 3, vers 3

Alt dette er på vej. Men jeg spejder sta-

Baptister blev kaldt
›Bogens Folk‹, fordi
deres Bibel blev slidt
– ofte i generationer,
som det ses i denne
bibel fra 1899. Kort
efter beskrev P. Olsen
baptisternes bibelsyn
sådan: ›Jeg mener, at
Det gamle Testamente
viser os mange ting om
Guds nåde, men Det nye Testamente er vor eneste regel og rettesnor‹.

må være opfindsomt til stede med evangeliet

med de bibelske tekster foregår i fælles-

uden for murene. Guds folk har altid været

skabet. Alt for meget sker – som meget

et slags 5. evangelium – det fællesskab, hvor

andet i tiden – på individets betingelser,

Helligåndens gerninger ›skrives‹ i tiden. Men

som min fortælling, mit gudsforhold. For

hvis det fortsat skal ske, må vi som Guds

at få krop og liv behøver bibelske tekster

folk have kendskab til og vilje til at efterleve

et Gudsfolk – et ›fællesskab‹, hvor disse

de 4 skrevne evangelier! Forudsætningen

fortællinger formes og leves.

er altså kendskab til Bibelen. Vi må ekspe-

I menigheden må ›kom til os‹-invitation
suppleres med ›vi går til jer‹-initiativer. Vi

rimentere med kristentro og lade de tusind
blomster blomstre på alle planer.

17 | baptist.dk

dig efter endnu én dimension: At arbejdet

Danske baptister har altid brugt de
bibler, som Bibelselskabet udgav.
Om de aktuelle muligheder for bibler i dag, se www.bibelselskabet.dk

At læse
Bibelen
med hele
kroppen

V

i er så vant til at læse Bibelen med

tanker lov til at løbe igennem hænderne

øjnene eller høre den med vore ører

og ud i lerklumpen. De tanker, som på den

og lade det være vejen til både hjerne og

måde formes i ler, skal ikke vises frem på

hjerte. Måske bruger vi tid i stilhed til at

en udstilling. Også de er udelukkende en

tænke over teksten, eller vi mødes med

måde at komme ind i teksten på.

andre og diskuterer teksten.

spille et spontant dramastykke, hvor man

Spontanitet og kreativitet

vælger en rolle fra teksten, som man har

Men hvor ofte tager vi hele kroppen til

lyst til at udforske nærmere. Fx prøver man

hjælp, når vi læser Bibelen? Hvor ofte

at sætte sig i Peters sted, da han sidder i

former vi tekstens budskab i ler? Hvor ofte

ypperstepræstens gård skærtorsdag nat.

maler vi det, den vækker i os? Danser tek-

Hvad tænkte han mon? Hvordan havde han

sten? Går den? Leger den? Hvor ofte tager

det inderst inde, da hanen galede? Hvad

vi spontaniteten til hjælp, når vi skal stifte

sagde han til sine venner næste gang, de

bekendtskab med en bestemt tekst?

mødtes, og hvad sagde de til ham?

I biblio-drama er det muligt at bruge timer,
ja dage, på en og samme tekst uden at

En god portion nysgerrighed

blive træt og føle sig færdig! For hver ny

Biblio-drama kræver ingen specielle for-

Det begyndte med en studietur til

måde at læse teksten på åbner der sig nye

kundskaber. Man behøver ikke engang

Indien, hvor biblio-drama indgik. Da

spørgsmål, som jeg får lyst til at undersøge

kende Bibelen for at kunne deltage, men

jeg kom hjem, var jeg klar over, at

nøjere. Det har jeg aldrig før oplevet på den

man skal turde lade sig bevæge. Det er

jeg måtte undersøge det nærmere.

måde, når jeg studerede en bibeltekst.

som med svømning: Man lærer det ikke

Et opslag på internettet viste, at til-
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Eller man lever sig ind i en tekst ved at

ved at høre andre fortælle om det. Først når

buddene i Danmark er begrænsede,

At lade sig involvere

men at der i Sverige findes mulighe-

Flere har sagt til mig, at de er bange for at

der. Og sådan kom jeg i gang med at

deltage – bange for sig selv! Det er der ikke

uddanne mig til biblio-drama-leder.

grund til! Man bestemmer selv, hvor dybt
man lader sig involvere. Og det, vi laver

[ ] Bente Højris

sammen, skal ikke vises frem for andre.

[

Det er til personlig opbyggelse samtidig

] Flickr

med, at man som gruppe hjælper de øvrige
til en dybere forståelse.
Måske hører man en tekst læst, mens
man sidder med en klump ler og giver sine

svømme. Og den, der vælger at deltage,
bliver belønnet for sit mod.
I maj måned slutter mit toårige uddannelsesforløb i Stockholm i at lede biblio-drama, og til efteråret ser jeg frem til at kunne
give det videre – også i andre menigheder.

Døde

Bethelkirken, Aalborg
21.02.2014: Sofie Meto Martens, f. 16.07.1998.

Bethelkirken, Aalborg
Trier Jensen, født 22.09.1933, døbt i Viborg
25.04.1948, døde 19.03.2014.

Brovst
16.02.2014: Saha Bahadur Gurung, f. 30.01.1989.
16.02.2014: Ganga Ram Gurung, f. 15.02.1965.
16.02.2014: Bijay Kami, f. 25.11.1999.
16.02.2014: Bishal Kami, f. 09.10.1997.
16.02.2014: Akriti Ghatani, f.02.10.2001.
16.02.2014: Khina Maya Gurung, f. 16.08.1967.
Holbæk
20.04.2014: Mathea Catherine Guy Madsen, f.
25.04.2004.
Frederikshavn
20.04.2014: Mathias Tøttrup Emmering, f.
03.09.2000.
Silkeborg
06.04.2014: Maibrith Kaalby Johannesen, f.
16.04.1996.
Sydjylland
27.04.2014: Charlotte Mejer Friis, f. 09.11.1993.

Optaget

Bibliodrama
–

har bl.a. været brugt i Tyskland
siden 1970’erne

–

er ikke terapi, men har mange
terapeutiske elementer

–

inddrager alvor og leg

–

giver indlevelse i teksten

Yderligere informationer:
www.bibliodrama.se
www.bibliodrama.com

Brovst
16.02.2014: Anik Paudel, f. 11.05.1998.
16.02.2014: Mira Paudel, f. 25.09.1970.
16.02.2014: Arun Paudel, f. 28.06.1990.
16.02.2014: Damberi Biswa Paudel, f. 15.5.1991.
16.02.2014: Suk Maya Biswa, f. 15.8.1966.
16.02.2014: Bir Bahadur Kami, f. 09.10.1972.
16.02.2014: Goma Maya Kami, f. 05.04.1983.
16.02.2014: Bag Bir Kami, f. 08.09.1940.
16.02.2014: Liv Mundel Olesen, f. 26.10.1961.
Hjørring
09.03.2014: Jytte Kjølby, f. 26.10.1948.
09.03.2014: Niels Boe Kjølby, f. 07.06.1945.

Hjørring
Annie Kristensen, født 12.05.1940, døbt i Hjørring
12.04.1992, døde 08.03.2014.
Lis Skagen, født 22.08.1917, døbt i Sæby
13.09.1936, døde 13.03.2014.
Korskirken, Herlev
Kurt Larsen, født 19.07.1932, døbt i Fredskirken
07.12.1947, døde 25.02.2014.
Kristuskirken, København
Agnes Andersen, født 14.11.1921, døbt i Vrå
05.05.1935, døde 26.03.2014.
Lolland
Christiane Andersen, født 24.02.1923, døbt i
Nykøbing F. 12.04.1942, døde 04.04.2014.
Sæby
Anna Larsen, født 04.09.1924, optaget
21.10.2007, døde 07.04.2014.
Tølløse
Lene Christensen, født 16.06.1953, døbt i Pinsekirken, døde 13.04.2014.
Vrå
Annelise Hansen, født 01.05.1931, døbt i Nexø
Pinsekirke 18.08.1946, døde 08.04.2014.
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man kaster sig ud fra kanten, lærer man at

Døbt

Derfor skal
du bruge tid
på Bibelen

S

Da Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten for mere end 500 år siden, blev

skrevet for mere end 2500 år siden, bruges

Bibelen hans første tryksag. Siden da er Bibelen i sin helhed blevet trykt i

til i denne sammenhæng? Har Bibelen ikke

martphones. Facebook. Netflix. Genteknologi. Rumrejser. Den moderne

verden er nået meget langt, siden Gutenberg trykte sine første bibler for mere end
500 år siden. Nogle mener, at den rivende
udvikling nærmest er ved at gå amok. De
er bekymrede for, hvor vi som menneskehed er på vej hen. Andre er optimister og
tænker, at teknologien og de mange nye
videnskabelige landvindinger i sidste ende
nok skal løse problemerne.
Hvad kan en bog, hvis ældste dele er

mere end seks milliarder eksemplarer på knap 500 forskellige sprog. Bibelens

overskredet sidste salgsdato for længst?

indflydelse på kunst, musik og litteratur har været enorm.

Hvorfor overhovedet bruge tid på at be-

Men hvad kan Bibelens tekster bruges til i vore dage?

skæftige sig med den?

Fordi du kan
[ ] Morten Thomsen Højsgaard, generalsekretær i Bibelselskabet

Lad os tage det sidste først. Hvorfor bruge

[

tid på Bibelen? Et svar er her helt enkelt:

] Bibelselskabet/Lizette Mikkelsen/L. Drori. Bibelbilleder: Bent Hansen

Fordi du kan! I nogle lande er det stadig
forbudt at bruge tid på religiøs litteratur. I
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andre lande er store dele af befolkningen

BIBELSELSKABET 200 ÅR

analfabeter. I atter andre lande gør sult og

Siden 1814 har Det Danske Bibelsel-

fattigdom det umuligt for de fleste at bruge

skab åbnet og udbredt Bibelen på

tid på at søge viden om tro.

dansk. BaptistKirken indgår som en

I Danmark er situationen en helt anden.

del af Bibelselskabets repræsentant-

Vi har religionsfrihed. 62 % af alle hjem

skab. Læs mere om jubilæets mange

har i dag en bibel. I 200 år har folkeskolen

nye udgivelser og tiltag på
www.bibelselskabet.dk/200

været med til at højne læsefærdighederne.
Vi har et velfærdssamfund. Alt det, som
mange andre mennesker på kloden kun
kan drømme om, dét har vi. Men hvordan
bruger vi så tiden? Søger vi viden og fordybelse? Er vi optaget af den historie, som
har bragt os dertil, hvor vi står i dag? Forstår vi den kultur, som vi er en del af?
Måske. Men vi kan alle lære mere. Blive
klogere. Vi kan finde egne svar på livets
store spørgsmål. Så når vi nu kan. Og fordi
vi har færdighederne og friheden til det.
Hvorfor så ikke bruge lidt af tiden på selv at
læse i den bog, som i forvejen rent faktisk
er verdens mest udbredte, mest læste og
mest brugte?

På grund af kvaliteten
Bagsiden af det moderne forbruger- og
netværkssamfund er, at alt skal gå hurtigt.
Vi surfer og zapper, men bruger sjældent
tiden er vi på vej videre. Bibelen tilbyder
noget andet. »Bibelen ved, hvad den vil«,
som sangerinden Sys Bjerre har sagt det.
»Her er ikke så meget fnidder-fnadder«,
fortsætter hun.
Med et fint ord siger vi, at Bibelen er
»kanon« – det vil sige en »målestok« eller
en »rettesnor« i troens og kirkens verden.

»

Bibelen ved, hvad den vil«,

som sangerinden Sys Bjerre
har sagt det. »Her er ikke
så meget fnidder-fnadder«,
fortsætter hun.

«
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ret lang tid på noget som helst. Hele

Det handler om kvalitet. Gennem århund-

For at finde meningen

reder er de bibelske beretninger blevet for-

Inden for islam trives den opfattelse, at

talt fra mund til mund. Siden er de blevet

profeten Muhammed fik Koranen dikteret

skrevet ned. Til sidst i århundrederne efter

af Allah på arabisk. Derfor må muslimernes

Kristus er de endeligt blevet samlet til det

hellige bog helst ikke oversættes. I den

bibliotek af bøger, som vi i dag kender som

kristne verden er forholdet til Bibelen et

Bibelen.

andet. Man ved godt, at mange mennesker

De 39 skrifter i Det Gamle Testamente

i denne skriftsamling har fortalt om hver

og de 27 skrifter i Det Nye Testamente er

deres erfaringer med Gud. Det er således

meget forskellige, og der er ingen grund

heller ikke Bibelens originalsprog, hebra-

til at skjule, at de også på nogle områder

isk, græsk eller aramæisk, der er hellige.

stritter i hver deres retning. Men alle skrif-

Nej, det er Bibelens frigørende og liv-

terne, som er med i Bibelen, har det til

givende budskab, Bibelens mening, der er

fælles, at de har kvalitet, substans, dybe

noget helt særligt. Og det er en af grunde-

rødder. De er ikke blevet udvalgt tilfældigt

ne til, at det er så vigtigt for mange kristne,

eller lemfældigt, men er groet ud af le-

at Bibelen bliver oversat til så mange sprog

vende menigheders brug af og respekt for

som muligt.

dem.
Kvaliteten har gennem historien blandt

»

I år, hvor det er 200 år siden,

Bibelselskabet blev stiftet, er det
folk som Anne Linnet, Jonas H.
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Petersen og Sys Bjerre, der synger
og skriver om den tro, om det håb
og om den kærlighed, som Bibelen
handler om.

«

Meningen skal frem

andet vist sig ved, at skrifterne igen og

I vore dage tror de færreste på autoriteter,

igen har kunnet tolkes på ny. Igen og igen

alene fordi de er autoriteter. Respekt og

har bibelteksterne kunnet tale ind i en

tillid opnås i stedet via gode argumenter,

ny samtid. Igen og igen har de inspireret

via løsninger, der virker i praksis, via sam-

kunstnere og musikere.

tale. Også derfor skal ingen tvinges til at

Engang skrev fx Kingo, Brorson,

læse i Bibelen. Men vælger man frivilligt at

Grundtvig og Ingemann tekster med afsæt

gøre det, fx fordi man kan, så er der fortsat

i Bibelens tanker. I år, hvor det er 200 år

rigtig meget at komme efter – i allerhøjeste

siden, Bibelselskabet blev stiftet, er det

kvalitet og med den dybeste mening.

folk som Anne Linnet, Jonas H. Petersen og
Sys Bjerre, der synger og skriver om den
tro, om det håb og om den kærlighed, som
Bibelen handler om.

Danmarks rødder
er plantet i Bibelen
Pernille
Vigsø
Bagge

Kan politikere bruge Bibelen til no-

politikere fra hver deres fløj, som giver hinan-

også mere for mine børn i børnebibelen,

get i en hverdag fyldt med debatter

den svar på tiltale. Masser af action og mig i

end mine forældre gjorde for mig. Da jeg

og beslutninger om livet i Danmark?

midten – som en vaskeægte Clement Kjers-

blev ældre, begyndte jeg selv at interes-

Det forsøger baptist.dk at undersøge

gaard fra DR – til at styre slagets gang. Men

sere mig for, hvad der står i Bibelen. Nu kan

i dette dobbeltinterview med folke-

det viser sig at være sin sag at koordinere

jeg godt lide at dykke ned i teksterne og hi-

tingspolitikerne Charlotte Dyremose

to Christiansborg-kalendere, og jeg ender

storierne sammen med andre for at snakke

(C) og Pernille Vigsø Bagge (F).

derfor med at mødes med de to kvinder på

om, hvad det egentlig er, der står.

E

hver deres kontor til to helt-nede-på-jorden-

Pernille: Jeg kommer nok fra sådan en ret

[ ] Maria Klarskov, Charlotte
Dyremose og Pernille Vigsø Bagge

samtaler om Bibelen, Danmark og Borgen.

kultur-kristen baggrund. Det var min mor-

[

De svære tekster
Hvad er din historie med Bibelen?

] Per Bækgaard og Folketinget

mor i Vestjylland, som tog mig med i kirke.

gentlig ville jeg gerne have mødtes med

Her oplevede jeg en verden, som var større
end den, jeg kendte til fra min hverdag. Det
blev jeg tidligt fascineret af, og som 18-årig

de to politikere samtidigt og lavet et

Charlotte: Jeg er ikke vokset op med at

startede jeg på teologistudiet på Aarhus

ægte dobbelt-interview à la TV-debatter: To

læse i Bibelen i min barndom. Jeg læser

Universitet. Jeg kan bedst lide at læse de
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Charlotte
Dyremose

dele af Bibelen, som er svære at forstå, og

ikke er det, der gælder i Guds Rige, og så mit

hvor jeg må gå og gruble over, hvad det

valg af politisk ståsted – selvom jeg nok vil

mon betyder.

få ballade for at kalde Jesus marxist eller for
den sags skyld Marx for kristen.

Bibelens værdisæt
Henter du nogle af dine værdier og
holdninger i Bibelen?

Charlotte: For mig er konservatismen at
tage vare på de svageste, netop som Jesus

Pernille: Det kunne jeg godt i en debat,

lærer os det. Og det er en personlig for-

som omhandler kirkepolitik. Ellers vil jeg

dring – ikke noget, der alene kan klares af

ikke bruge Bibelen på den måde. Som

Charlotte: De fleste af vores værdier i Dan-

staten. Fx beder den barmhjertige samari-

evangelisk-luthersk kristen tror jeg ikke

mark generelt er hentet i Bibelen. Vi har

taner ikke andre om at tage sig af manden.

på, at Bibelen er en lovbog. Derfor mener

bare glemt det, fordi det ligger så indbyg-

Han betaler selv for det. Det er forun-

jeg heller ikke, at den giver argumenter,

get i vores kultur og historiske baggrund.

derligt, at andre med det samme kristne

som kan drages ind i en debat omkring fx

Det menneskesyn, som Bibelen fortæller

udgangspunkt kan ende i andre partier

kontanthjælp.

om, er helt naturligt og selvfølgeligt for os,

– med argumenter, der er lige så funderede

Charlotte: Nej, det ville jeg som udgangs-

fordi vi er opdraget i en kultur, der er dan-

i Bibelen som mine.

punkt ikke. Jeg mener ikke, at jeg kan

net under indflydelse fra mennesker som

Pernille: Jeg bærer Bibelens værdisæt

bruge Bibelen til at overbevise en politisk

Luther og Grundtvig.

med mig som baggage i min rygsæk. I de

modpart om rigtigheden af mit synspunkt

Pernille: Ja, mange. Det tror jeg faktisk,

konkrete spørgsmål, jeg som politiker skal

– medmindre debatten handler specifikt

at de fleste på Christiansborg gør. Det er

tage stilling til, tænker jeg ikke bevidst

om kirken og dermed Bibelen. Det ændrer

bare ikke noget, vi taler om. Bibelens og

over det, men Bibelen og kristendommen

dog ikke på, at vores tænkemåde og sprog

den kristne kirkes indflydelse på det danske

har formet mig som menneske. Det har jeg

også i politisk sammenhæng er præget af

samfund er helt grundlæggende for vores

med mig overalt.

Bibelen.

tilgang til værdier som fx menneskesyn. Per-

»

sonligt ser jeg mange tråde mellem Bibelens
fortællinger om, at denne verdens hierarki

Det foruroliger mig ofte, at

troen og Bibelen er så tabubelagt
på Christiansborg.
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Ikke nogen lovbog
Er der noget i Bibelen, du kunne finde
på at bruge som et argument i en politisk debat?

Pernille Vigsø Bagge
•
•

Charlotte Dyremose

39 år, gift og mor til to

•

36 år, gift og mor til to

Medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti siden 2005

•

Medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti siden 2001

Cand. theol. fra Aarhus Universitet 2004

•

Cand. scient. pol. fra Københavns Universitet i 2004

Formand for Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe 2011-12

•
•

«

•

Tidligere kirkepolitisk og uddannelsespolitisk ordfører

Kirke-, handicap- og socialordfører

•

Nu bl.a. ligestillings- og kirkeordfører

Formand for socialudvalget og sidder bl.a. i kirkeudvalget

•

Sidder desuden i udvalget vedrørende Det Etiske Råd

•
•

»

Det kan ikke lade sig gøre at

fjerne religion fra det offentlige

«

Fårene fra bukkene
Får Bibelen nogensinde plads i den
aktuelle politiske diskussion?

religion fra det offentlige rum i Danmark,

drage i politiske debatter. Vi beskæftiger os

for kristendommen er en del af vores

som politikere meget lidt med samtaler og

tænkemåde – om vi er klar over det eller ej.

debatter om grundlæggende værdimæs-

Men derfor kan vi godt give plads til andres

sige spørgsmål. Politik på Christiansborg

Charlotte: Jeg husker, da Anders Fogh Ras-

religiøse overbevisninger. Fordi religion er

handler 100 % om økonomi, og det er rigtig

mussen satte gang i debatten om at fjerne

til stede i vores kultur og samfund, betyder

ærgerligt. Det virker for mig så forkert, at

religion fra det offentlige rum. Her måtte

det ikke, at det fylder det hele. Vi har lært

Christiansborg er det sted i Danmark, hvor

jeg trække på smilebåndet, da han skrev,

af Grundtvig at være menneske først, så

vi taler mindst om kristendommens betyd-

at det bl.a. var med henblik på at ›skille

kristen.

ning for vores kulturs og samfunds historie

fårene fra bukkene‹. Det er jo Bibelens ord,

Pernille: Det foruroliger mig ofte, at troen

og baggrund. Jeg tænker nogle gange, at

og det understreger meget fint, at det var

og Bibelen er så tabubelagt på Christians-

Christiansborg er et af de mest åndløse

en meget svær manøvre, han argumentere-

borg. Vi taler nærmest aldrig om tro, og det

steder i Danmark.

de for. Det kan ikke lade sig gøre at fjerne

bliver slet ikke anset for gangbart at ind-
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rum i Danmark.

Alene i Athen
I marts 2014 mødte fem personer fra Roskilde Baptistkirke nogle af de uledsagede børn og unge, der kommer til Athen
i håb om et nyt liv i Europa. Sårbare og fremmede kommer de, ofte efter en farefuld og kostbar flugt fra Afghanistan,
Libanon eller Syrien. Det opløftende er, at der nu er kristne, som vil tage sig af dem – og tre danske baptistmenigheder
støtter dette arbejde.

[ ] Lars Lausten Mortensen

Skaber tillid

Motivation

[

Der er nu fodboldskole to gange ugentlig

Roskilde Baptistmenighed har følgende

] Claus Bækgaard

for flygtningedrenge i alderen 10-18 år,

tanker med dette missionsprojekt:

atricia Kirk præsenterede os for de

primært fra Afghanistan. Træningsbane

•

samarbejdspartnere, som danner net-

og omklædningsfaciliteter er udlånt af en

P

værk, støtte og inspiration for det danske

lokal græsk fodboldklub. Støvler og spille-

International Aid Service, IAS, og det nye

dragter er sponsoreret fra Danmark.

projekt i hjertet af Athen. Der er skabt nære

Som kirke definerer vi os gennem
diakoni og mission.

•

For en massiv strøm af flygtninge er
Grækenland det første modtagerland i

Vi oplevede spilleglæden og fælles-

Europa. Det er hele Europas problem!

relationer til en lokal evangelisk kirke,

skabet på nært hold, da vi spillede med i

Roskilde Baptistkirke er udfordret og

Græsk Flygtningehjælp, andre hjælpeorga-

2. halvleg! Træner og coach Vahid gør et

kaldet også i vores egen ›baghave‹:

nisationer og centrale ledere fra migrant-

fantastisk arbejde med drengene – skaber

Meget tæt på os ligger et hus med

kirker i Athen. De arbejder i gåafstand fra

tillid, viser omsorg og indgyder håb. Han

uledsagede flygtningebørn og -unge!

de pladser og parker, hvor flygtningebørn

er uddannet journalist og god til at spotte,

ofte søger hen som det første sted.

hvem der har brug for en samtale.

Kom bare ind

Personlige handleplaner

Den centrale base i projektet bliver et

Det er meget vigtigt, at det enkelte barn

»Drop-in center«, der snart kan åbne. Her

har papirerne i orden, kender sine mulighe-

arbejde, båret af en stærk længsel efter

skal flygtningebørnene kunne modtage

der og indvilliger i en samtale, så der kan

at se evangeliet om Jesus forvandle

rådgivning. Der vil være café, værksteder,

udarbejdes en personlig handleplan. Dette

hjerter og give håb – og praktisk hjælp

lidt sprogkurser samt ikke mindst voksnes

arbejde ledes af Danae, en græsk social-

for morgendagen!

nærvær – de vil skabe relationer og vise

rådgiver. Hun er også en gave til projektet

Kristus-kærlighed.

og en god sparringspartner for Patricia.

•

Det er muligt at sende unge fra kirken
til Athen som frivillige/volontører for en
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periode. Afstanden er overkommelig og
økonomien rimelig.
•

Det er et gadeplans- og storbymissions

Fakta
•

Roskilde Baptistkirke, Regen og City Kirken er engageret i projektet

•

Et projekt for uledsagede flygtningebørn i Athen

•

International Aid Service (IAS) står bag

•

Patricia Kirk er ansat i IAS og koordinator på Athen-projektet

Nogle af drengene på fodboldskolen. Her bl.a. med gamle jyske fodboldtrøjer og lånte støvler.

Fodboldtræner Vahid og den græske socialarbejder Danae ser på
en nyankommet drengs papirer. Drengen flygtede som 13-årig fra
Afghanistan via Tyrkiet og er nu, mere end tre år efter, kommet til
Athen.

Det kommende Drop-In center i
Den primitive overnatning i Alex
Athen, som snart forventes indviet. andra Park i den centrale del af
Athen, hvor mange af de uledsagede drenge bor.

Om at bruge Bibelen
3 af vore præster deler deres
syn på Bibelen med os.
[

] Bent Hansen (bibelbilleder)

Bibelen kan læses på 70 forskellige
måder – én for hvert år man lever, siger
rabbinerne1.
[ ] Lasse Åbom, præst i Immanuelskirken, Aarhus

M

in måde at læse Bibelen på og min
forståelse af det, jeg læser, har æn-

dret sig meget gennem årene – ligesom jeg
har ændret mig. Men jeg er stadig fascineret.
Bibelen er fyldt med skønhed og visdom,
udfordringer og modsigelser. Den er et glimt
ind i menneskers årtusindlange kamp for at
forstå, formulere og relatere til det guddommelige og til det at være menneske.

Bibelen skal ikke kun læses bogstaveligt
Som om teksten kun har én dimension og
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kan reduceres til en enkelt betydning – som
vi kan kalde Guds vilje og bruge som ammunition mod mennesker, der har en anden
holdning! Vores egen tolkning er ikke den
eneste sandhed. Vi må gå til teksten bevidste om, at enhver læsning af Bibelen – også
vores egen – er en fortolkning.

1) Jødiske teologer

Hvis vi tror, at Bibelen taler om Gud – og det

Bibelen må tolkes

gør jeg – må vi også erkende, at den taler

Ikke mindst historikken bag tilblivelsen og

om det ubegribelige. Vi er ved grænsen af

sammensætningen af det, vi i dag kalder
Bibelen, taler for vigtigheden af, at jeg

sproget, og derfor er vi nødt til at vende
tilbage og blive ved med at forsøge at
udlægge de dybder og perspektiver, der
ligger i den. Vi har ikke retten til det sidste

Bibelen er Guds Store Fortælling
– om hvordan han satte det hele i gang
og om menneskets oprør.

ord, men vi er inviteret med i en samtale,
der spænder over årtusinder.

At være tro over for Bibelen?
Det kan undertiden lyde, som om man skal
tro noget bestemt om Bibelen: At den er
ufejlbarlig, at den er Guds Ord, og at den

Afgørende er det stadigvæk, at Bibelen
er Guds ord og tale til mig og derfor en
autoritet, som kalder til både forståelse og

[ ] Lars Midtgaard, præst i Bethelkirken, Aalborg

M

efterfølgelse. Også den nutidige relevans
er naturligvis vigtig: Hvad betyder dette

en Bibelen er også fortællingen
om Guds store ›modsvar‹ i form af

skriftsted for nutidens mennesker?
Men det er for mig lige så vigtigt, at jeg

selvopofrende kærlighed, som resulterer i

bliver ’draget ind i’ Den Store Fortælling: At

forløsning, genoprettelse og fuldendelse!

søge at forstå, hvor og hvorledes mit liv har

har en ganske bestemt holdning til kvinde-

Det er Guds store fortælling om, at et

lige ledere, homoseksuelle eller abort. Det

folk, Israel, er udvalgt til at være redskab

er alt sammen emner, der – hvis de over-

og rollemodel for udførelsen af hans plan,

hovedet er nævnt – i bedste fald er ganske

om at det hele sammenfattes i Kristus,

perifere i Bibelens tekster.

og om at kirken er udvalgt til at fortsætte

De emner, som Bibelen har fokus på,

finder ud af, hvad dette ord vil mig i dag.

Kristus’ gerning her på jorden indtil den

er: Hvordan behandler vi de fattige? Hvor-

dag, hvor det bliver synligt for enhver, at

dan møder vi mennesker, der er fremmede

Gud har sammenfattet alt i Kristus!

sin plads i Guds fortælling.

»

Bibelen er også fortællingen

om Guds store ›modsvar‹ i form af
selvopofrende kærlighed.

«

søger fred? Og sådanne emner diskuterer

Bibelen er også Guds ord

vi alt for sjældent i kirken.

I de bibelske tekster åbenbarer Gud på for-

»

skellige måder og gennem forskellige tider
sig selv, sin vilje og sin kærlighed. Bibelen

Bibelen er fyldt med skønhed

og visdom, udfordringer og
modsigelser.

«

rummer en troværdighed og et kald til
efterfølgelse i tro, lære og livsførelse.
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for os? Hvordan håndterer vi konflikter og

»

Bibelen er en kærlighedser

klæring fra Gud til mig.

«

læsning består af 3 skridt i åbenhed: Læsning, meditation og bøn.

Læsning
Sådan bruger jeg Bibelen
– og sådan bruger Bibelen mig.

Jeg læser teksten, sådan som den står. Der
er masser, jeg ikke forstår, men det gør
ikke noget. Guds kærlighed afhænger ikke

[ ] Poul A. Beck, præst i Silkeborg Baptistmenighed og freelance

J

af forståelse og viden. Tværtimod.

Meditation

eg elsker at læse Bibelen meditativt: Som

Når jeg kan beretningen næsten udenad,

en kærlighedserklæring fra Gud til mig.

mediterer jeg. Prøver at forestille mig situa-

Ordene bliver levende, og fortællingerne

tionen, landskabet, vejret, stemningen osv.

træder frem. Beretningerne når umiddel-

Jeg bruger alle de sanser, Gud har givet

bart mit hjerte og ikke kun mit hoved.

mig. Alt bliver levende, som er det en film,
jeg ser. Det kan vi (næsten) alle gøre – med

Samlet om det centrale

lidt øvelse.

Det sker gennem meditativ bibellæsning.
Det centrale er Jesus Kristus, Det levende

Bøn

Ord, der blev som os for at tale med os som

Noget bliver særlig vigtigt. Ofte ét ord fra

ven til ven. Sådan taler Jesus i dag til os

beretningen, fx ›Frygt ikke!‹ Så hviler jeg

gennem Bibelen ved Helligåndens hjælp.

i bønnen ved det ord. Jeg taler med Jesus
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og fortæller ham om alt det, jeg frygter. Så

Skrevet ved Helligåndens hjælp

sker det fantastiske. Han taler til mig! Hans

Det vidste de første kristne. Derfor læste

ord bliver levende.

de Bibelen på samme måde. Det er enkelt

Derfor er det vigtigste ved guddomme-

og genialt. De kaldte det Lectio Divina,

lig læsning at lytte! Jeg hører, at han trøster

guddommelig læsning. Der er altid mindst

mig eller fortæller mig, hvilken vej jeg skal

to om at læse: Helligånden og dig. Denne

gå; ofte en anden end den vej, jeg selv vil

gå: En mere kærlig vej. Det er rigt, når de
gamle bogstaver bliver levende ved Helligånden.
Sådan bruger jeg Bibelen, og sådan
bruger Bibelen mig.

Svar på Bibelquiz

Muslimsk fange

1) Kaste perler for svin
– Matthæus-evangeliet 7,6

I menigheden er vi vant til, at Bibelen

han uden hjælp fra andre at blive kristen.

skal tolkes. Giver det så mening blot

Personalet forstod ikke, hvad der var sket.

at uddele Ordet til mennesker og

Fangen, der før havde stor negativ indfly-

overlade det til dem selv at tolke det?

delse på afdelingen, var helt forandret. Han

Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres
perler for svin, for at de ikke skal trampe dem
ned med deres ben og så vende sig om og
sønderrive jer.
2) Hastværk er lastværk
– Ordsprogenes Bog 21, 5
Den flittiges planer fører til gevinst, men enhver,
der har hastværk, kommer til at lide mangel.
3) Han skal ikke få lov at dø i synden
– Johannes-evangeliet 8,21
Atter sagde han til dem: ›Jeg går bort, og I skal
lede efter mig, men I skal dø i jeres synd; hvor
jeg går hen, kan I ikke komme‹.
4) Hver dag har nok i sin plage
– Matthæus-evangeliet 6,34
Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen;
dagen i morgen skal bekymre sig for det, der
hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
5) Hovmod står for fald
– Ordsprogenes Bog 16,18

hjalp med at holde ro, og medfangerne
[ ] Mogens Andersen

blev positivt påvirket af ham. Nu var der
ro i afdelingen, der havde været fængslets

E

mest urolige. Da han blev løsladt, tog han

lisabeth arbejdede i Vestre Fængsel,

hjem og fortalte om troen til sin familie. De

hvor en muslimsk fange sad i den

er i dag alle kristne.

hårde afdeling, hvor der ofte var ballade.
En dag bad han om at låne en Bibel. »Hvad
te fængselsbetjenten. »Jeg vil bare se, hvad

Giver det mening blot at uddele
Ordet?

der står i den bog«, lød svaret. Han be-

Ja! Der findes mange beretninger om, at

gyndte at læse i den og blev grebet af det.

Guds ord forvandler mennesker – også i

Efter nogle måneders læsning besluttede

vores tid.

skal du med den, du er jo muslim?« spurg-

Hovmod går forud for ulykke, overmod går forud
for fald.
6) Som en tyv om natten
– 1. Thessalonikerbrev 5,2

Og fristeren kom og sagde til ham: ›Hvis du er
Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til
brød‹.
8) Sanke gloende kul på hans hoved
– Romerbrevet 12,20
Men ›hvis din fjende er sulten, så giv ham noget
at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at
drikke; for gør du det, samler du gloende kul på
hans hoved‹.
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For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
7) Stene for brød
– Matthæus-evangeliet 4,3 eller 7,9

Så forskellige – og dog så ens
[ ][

] Lone Møller Hansen

kunne se forskel på os, siger Christian.
– Så langt er vi ikke, siger Thomas, men

T
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homas og Christian har lært hinanden

sommerstævnet, hvor de unge får et kick.
MBU har sin styrke i lejrene, som er for-

han medgiver, at de to organisationer sup-

delt over hele året: ›Vi er vilde med lejre! Vi

plerer hinanden godt.

har 50 ledere, der brænder for at lave lejre

meget bedre at kende det seneste år.

for teenagere og unge. Til gengæld har vi

De er begge formænd i henholdsvis MBU

BBU – stærk lokalt

ikke noget særlig godt fungerende lokalt

og BBU.

BBU har sin styrke i de lokale foreninger,

arbejde‹.

– For min skyld kunne vi lige så godt slå

hvor der foregår et rigtig godt arbejde hver

Det er to veje til samme mål – at unge

de to organisationer sammen. Hvis det ikke

uge. Nogle steder er det en magnet for

mennesker skal vokse i troen på Jesus. Det

lige hed MBU og BBU, ville ingen udefra

unge fra et stort opland. Hertil kommer så

nationale og det lokale er vigtigt på hver

sin måde. Men det er svært at have begge

finder sted. Som eksempel på sin egen

på nationalt plan. MBU har brugt to år på

dele, fordi lederne brænder ud.

mobilitet siger Christian, at han jo tog toget

at formulere et ›værdipapir‹. Thomas siger

fra Aarhus til Aalborg for at mødes med

om arbejdet med værdipapiret: ›Vi har haft

Thomas til dette interview!

nogle sindssygt gode snakke, også selvom

BBU har ledere, der laver lejr to-tre år,
så stopper de. ›Jeres ledere holder længe-

nogle har været meget uenige. Det var en

re‹, siger Christian til Thomas, der svarer: ›I
MBU får lederne venner på landsplan. Ven-

Nyt fælles projekt

god proces. Og det er vildt fedt at være

skaber fra lejre, som holder hele livet. De

Begge organisationer har Jeremias, der er

lejrchef bagefter – man er blevet rustet!

vil lige så gerne holde nytårsaften i Thisted

ledertræning for unge. Og begge har hhv.

Dokumentet er nu sendt ud til lokalfor-

eller på Amager med venner fra MBU som

Lead og Follow for teenagere: ›Det er cen-

eningerne. Vi håber på masser af spæn-

med kolleger eller skolekammerater‹.

tralt at oplære unge ledere‹, siger begge

dende tilbagemeldinger‹.

formænd. For første gang i mange år laver

›Der hvor MBU var for to år siden, er

MBU – 50 lejrdage pr. år

de to organisationer en fælles teenagelejr,

BBU nok i dag‹, konstaterer Christian, og

Men Thomas indrømmer også, at det er

Playground. Her er tale om fire dage med

uddyber det:

et slid: ›Vi har i alt ca. 50 lejrdage på et

sport og musik. Et tiltag, hvor de håber, at

år, plus planlægning‹. ›Ja‹, kommenterer

de unge tager deres venner med. Men det

enige om, at vi er uenige om en masse

Christian, ›det engagement lægger de

ser ud til at være svært at løbe i gang.

ting, bl.a. tolkningen af Bibelen.‹

lokalforening, og så har de ikke kræfter til

Nyt fokus på værdier

at vi som kristne ikke dømmer hinanden.

det nationale‹.

Det seneste år har de mærket en voksende

Samtalen er utrolig vigtig.‹

fleste aktive unge baptister så i deres

Alligevel blev det fælles sommerstævne

›I BBU’s ledelse kan vi lige nu kun blive

Thomas kommenterer: ›Det er vigtigt,

kritik af, hvem der får lov til at være leder

en stor succes, fordi det i 2013 lykkedes
at finde en god kombination af ledere til
kirkesamfund skulle lave hele lejren, havde
det ikke hængt sammen. Det er Thomas og
Christian enige om.
De første to år gav det problemer, at
MBU arrangerede en teenagelejr lige inden
sommerstævnet: ›Vi opfattede Crossroad
som en konkurrent‹, siger Christian. ›Men
det er det ikke. De fleste deltagere tager
videre på sommerstævnet. Det fik vi talt

Thomas Kolsta
d

• 28 år, afdelin
gsleder
i byggebranche
n
• Bor i Brønde
rslev
• Bethaniakirk
en i
Aalborg
• Formand for
ungdomsdelen af
MBU (13-30 år
ige)

Christian Bylun
d

• 24 år, læser

• Bor i Aarhus

• Aarhus Bapt
istmenighed
• Formand for
BBU

godt igennem sidste sommer‹.
Både Thomas og Christian er nordjyder
– men synes, det er sløvt, hvis nordjyder
ikke vil tage turen til Efterskolen Lindenborg på Sjælland, hvor sommerstævnet

MBU
Missionsforbu
ndets
Børne- og Ungd
omsorganisatio
n:
Ca. 750 medle
mmer
14 ungdomsfor
eninger

teologi

BBU
Baptisternes
Børne- og Ungd
omsorganisatio
n:
Ca. 900 medle
mmer.
21 børne- og un
gdomsforenin
ger
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de forskellige aldersgrupper. Hvis det ene

Diarré af dårligt drikkevand
De små katastrofer i Myanmar
kommer ikke på CNN. Men de har
stadigvæk store konsekvenser lokalt
og slår benene væk under folk i
de små landsbyer. Derfor støtter
BaptistKirken katastrofe-forebyggelse
i Chin staten igennem baptisterne i
Myanmar.

staten. Det var ledende medarbejdere fra

ret og få dem til at opleve, at de kan gøre

Myanmar Baptist Conventions udviklings-

noget og sammen løse noget af det, de

afdeling, der afholdt kurset – med hjælp

umiddelbart har brug for. Opleve at små

og deltagelse fra Folkekirkens Nødhjælps

projekter virker, så de får mod på at arbej-

roblemet i vores landsby er diarré.

programmedarbejder. Nu er alle repræsen-

de sammen«, siger Allan Duelund Jensen,

Der var en ny omgang, da jeg tog

tanterne fra landsbyerne taget hjem for at

leder af Folkekirkens Nødhjælps kontor i

afsted til denne træning«. U Htay Nyunt er

bruge den viden og de metoder, de har lært.

Myanmar. »Så følger alt det andet efter!«

bonde i landsbyen Ma-kyee-san i Chin sta-

Næste trin er, at landsbybeboerne i fæl-

[ ] Jørgen Thomsen, Regional Koordinator Asien, Folkekirkens Nødhjælp
[ ] Mikkel Østergaard, Jørgen
Thomsen og Signe Leth.

»P

ten og en af 25 deltagere fra i alt 16 lands-

lesskab analyserer, hvad der er de største

forebyggelse – er en tilgang, der virker over

byer i det første lokale træningsforløb.

trusler mod deres landsby, hvilke mulighe-

hele Asien. Det fortalte Marissa Espeneli

»Problemet hænger sammen med, at vi
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Denne tilgang – lokal-styret katastrofe-

der de selv har for at imødegå dem, og hvad

og Wilson John Barbon fra organisationen

ikke har ordentligt drikkevand. I monsun-

der skal til, for at de sammen kan skabe en

IIRR1 på Filippinerne, da de en måned tid-

regntiden bliver drikkevandsdammen

løsning og forebygge, at de små katastrofer

ligere trænede de ledende medarbejdere

forurenet af mudder og blade«. Om som-

sker igen. Hvad enten det er oversvømmel-

fra Myanmar Baptist Convention i metoden

meren er problemet det modsatte: da er de

se, invasion af rotter, der æder kornet, eller

i hovedstaden Yangon. IIRR har mange års

alt for kraftige regnskyl afløst af tørke.

jordskred forårsaget af skov-afbrænding og

erfaring fra hele Asien med at sætte gang i

efterfølgende monsun-regn.

det, som dybest set er landsbyernes egne

Hvad kan vi selv gøre?

evner til at organisere sig og sammen ruste

De fire dages kursus fra 18.-21. marts fandt

Mod på meget mere

sig mod følgerne af små-katastrofer og

sted i byen Falam i den nordlige del af Chin

»Det vigtige er at få landsbyerne engage-

klimatiske ændringer.

1) IIRR: International Institute of Rural Reconstruction

Og lykkes det, så lykkes pludselig også så

Allan Duelund Jensen, leder
af Folkekirkens Nødhjælps
kontor i Myanmar.

meget andet: At løse konflikter – fx om for
lidt landbrugsjord, at sætte lokale myndigheder stolen for døren og få deres ret, og
ikke bare at afværge katastrofer, men også
fra Myanmar Baptist Conventions udvik-

Fakta

lingsafdeling vil i de kommende måneder

Katastrofeforebyggelsesprojektet er et sam-

bilæumsindsamlingen. Det kan støttes på

mødes med landsbyerne, løbende følge op

arbejde mellem Baptistkirken i Danmark,

konto 3201 10042879 mrk. Myanmar.

og bistå dem, så noget af alt dette kan ske.

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) og Myanmar
Baptist Convention (MBC). Indsamling til

FKNs medarbejdere i Myanmar står sam-

projektet begyndte i 2013 og projekt-akti-

men med MBCs udviklingsafdeling for

viteterne i Chin staten begyndte 1. januar

gennemførslen af projektet.

2014 og løber frem til udgangen af 2015.
Baptistkirken i Danmark har en projektVi har som mål at indsamle 375.000 til

gruppe, der følger projektet, bestående af

projektet. De første 100.000 kr. blev samlet

repræsentanter fra de forskellige burme-

ind, inden projektet gik i gang, og de er

siske grupper i Danmark, Integrationsud-

sendt af sted. Projektet er i BaptistKirkens

valget, BaptistKirken og menighedsrepræ-

projektfolder og er samtidig en del af ju-

sentanter.
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at sætte udvikling i gang. Medarbejderne
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Klummen

Koen på bænken
I min entré sidder der en ko og læser avis, som køer nu gør. Iført et gråt jakkesæt, en hvid nystrøget skjorte og et stribet slips sidder han med det ene ben over

[ ][

] Mads Lindholm

sjældent og for dårligt i Bibelen. Jeg havde
også hang til at tage avisen før apostlene, og

D

nogle har stillet spørgsmålstegn ved priorite-

et er ikke en hvilken som helst ko,
forstås. Hans navn er ›Verdensborge-

ren‹, og siden jeg for nogle år siden fik ham
foræret, har vi fået mange gode snakke.

»Start dagen med bibellæsning!« sagde
de. Hvor er det svært, når man, som koen og
jeg, holder tre morgenaviser. »Har

Efter hans eget ønske har jeg placeret

du travlt, så brug en time ekstra

bænken, han sidder på, oven på

på bøn!« sagde andre, men det

Bibelen og en salmebog. Så

har jeg aldrig rigtig haft tid til.

sidder han højt og ser med sine

Koen kan heller ikke finde

koøjne ud på verden. Altid optaget

ud af det. Og jeg tror, det

af dagens avis.

er derfor, vi har det så godt

Bibelen og salmebogen
har han læst. Nogle
gange, når avislæsningen
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ringen.

sammen.
Med sin bænk fast plantet
på Bibelen og salmebogen

og dagens øvrige sysler

kunne det måske virke,

er færdige, synger han

som om han ikke læser

en salme og læser et

i nogen af dem. Men tag

stykke i Bibelen. Og det

ikke fejl. De er hans fun-

foregår som regel i den

dament – hans klangbund.

rækkefølge. Først dagens nyheder.
Sidenhen drøvtygger han åndelig føde.
Jeg er blevet så glad for hans rækkefølge.

Han kender begge bedre end
de fleste – i hvert fald bedre
end jeg – og jeg øver mig i at få

For jeg har brugt en del tid på at have dårlig

Bibelen og salmebogen lige så godt placeret

samvittighed over, at jeg læste for lidt, for

under mit livs bænk, som koen har det.
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det andet og læser opmærksomt.

