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På flugt for troen
Kristne verden over forfølges for deres tro. Situationen i Irak 
har vakt mediernes interesse, men denne er kun toppen af isbjerget   

Kirke af, med og for unge 
FigenBladet har besøgt den nye ungdomskirke på Nørre Allé i Aarhus 
til en snak om, hvordan man laver kirke, der giver mening for unge 

»Evangeliets konsekvens er handling«
Interview med Morten Aagaard, der har brugt sin teologiske 
uddannelse til et arbejde som leder i forskellige sammenhænge 
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NyhEdEr
ILLUSTRATIoN | FACEBooK

Skilsmissekurve knækket
oRD | KIRSTINE RASmUSSEN
Hvor skilsmisseprocenten i Danmark 
de seneste år har været stigende, er 
der en helt anden udvikling i vores 
nordlige naboland. Skilsmissekurven 
er knækket, og tallene viser, at 
antallet af skilsmisser er faldet med 12 
procent på 10 år. Udviklingen skyldes 
sandsynligvis den solide, forebyggende 
satsning, som den norske stat aktivt 
har tilbudt. Forebyggelsen består 

blandt andet i par- og samlivskurser til 
forældre, som tilbydes af det offentlige. 
Når et par ansøger om skilsmisse 
tilbydes der psykologisk rådgivning 
og mægling, hvor danske par i samme 
situation tilbydes en juridisk. Frode 
Thuen, der er professor i psykologi 
ved Senter for kunnskapsbasert 
praksis på Bergen University College, 
udtaler ifølge Kristeligt Dagblad, at 
statens indblanding i nordmændenes 

samliv skyldes stærke kristne værdier: 
»De kristelige strømninger i Norge 
har haft en stor betydning for den 
familiepolitiske indsats. Allerede tilbage 
i 1950'erne hjalp kirken familier med 
samlivsproblemer, og det er denne 
opgave, som nu også myndighederne har 
påtaget sig,« siger professoren. Flere 
partier har i Danmark meldt sig på banen 
med et ønske om at lade sig inspirere af 
den norske skilsmisseindsats. 

Komiker-gud på facebook
oRD |│JOHANNe NøRTOfT THOMSeN
Hvis du ikke allerede gør det, så kan du 
begynde at følge gud på både Facebook 
og Twitter, hvor han kan findes under 
navnet ”God”. Her udtrykker han sine 
holdninger til aktuelle begivenheder, 
hatecrimes og besvarer alle sine følgeres 
spørgsmål i den ugentlige ”ask God”-
session. Du kan for eksempel få at 
vide, at det er satan og ikke gud, der 
bærer crocs, og at gud har leget med 
tanken om ateisme, men som resultat 
begyndte at forsvinde. Hver mandag er 
det ”commandment day”, hvor gud giver 
et nyt bud til samlingen og tirsdag er 

det ”smite day”, hvor gud slår ned på 
uretfærdigheder og på mennesker, der 
fortjener det. I skrivende stund har 
profilen, der er oprettet af en komiker,  
1.745.166 likes. Komikeren tager sin 
opgave meget alvorligt, hvorfor han 
også reagerer med direkte foragt og 
forbandelser, når religiøse skælder ham 
ud for blasfemi på hans væg. Siden 
er ment som et komisk indslag, men 
bruges også af mennesker, som har 
seriøse henvendelser om pågældende 
liv. Blandt andet har han vejledt flere 
suicidale, som har henvendt sig. 

Paven spår om egen død
oRD | KATRINE HARTmANN
Den nuværende Pave Frans har efter 
halvandet år i pavesædet forudset sin 
egen bortgang; paven mener, at han om 
to til tre år vil tage af sted til »Faderens 
Hus«. Udtalelsen skyldes blandt andet 
problemer med nerverne, som fordrer 
behandling. Paven afviser desuden ikke 
at abdicere ligesom sin forgænger Pave 
Benedikt gjorde grundet dårligt helbred. 
Pave Frans vil trække sig tilbage, hvis 
– eller når – han ikke længere føler, at 
han kan leve op til sine forpligtelser 
som pave. Siden den hvide røg steg op 

fra Det Sixtinske Kapel i Rom foråret 
2012 er der dog også sket meget 
for den 77-årige pave. Ud over sine 
mange udlandsrejser, har den hellige 
fader forsøgt at få ændret synet på 
den katolske kirke. Det har han blandt 
andet gennem en klar afstandstagen 
til den overflødige luksus, som mange 
kardinaler har levet i, samt ved at 
italesætte og igangsætte handling imod 
de mange sager om katolske præster, 
der har begået seksuelle overgreb mod 
mindreårige.

FoTo | CASA RoSADA
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NyhEdEr

Kirke af, med og for unge
I februar lød startskuddet til en ny ungdomskirke i Aarhus midtby. Et tre-årigt forsøg er begyndt, hvor folkekirken vil skabe en 
kirke ikke bare for unge, men en kirke hvor unge skal være med til at igangsætte aktiviteter og arrangementer.

ORD | ANNe SOfIe MøLLeR ASKHOLM
På Nørre Allé 23 i Aarhus midtby ligger 
en gammel kirke bygget af røde mursten 
klemt inde mellem høje bygninger 
med lejligheder og butikker. men der 
er i løbet af det sidste halve år sket 
forandringer med bygningen. De gamle, 
tunge kirkedøre er skiftet ud med klare 
glasdøre, og dørtrinnet er høvlet ned, 
så tærsklen er nemmere at komme 
over. Det samme har de gjort i overført 
betydning, som Lars Lindgrav Sørensen, 
som er præst i ungdomskirken, forklarer: 
»Vi vil sænke tærsklen til folkekirken og 
gøre det lettere og mere interessant for 
unge at være en del af kirken.« Kirken 
er ment som et sted, hvor de unge skal 
være initiativtagere og iværksættere 
af de aktiviteter, som de selv mener 
er relevante. Susanne Bach Ramsdal, 
som til daglig er præst i Åbyhøj og 
er en af de præster, der er med i 
samarbejdet omkring ungdomskirken, 
forklarer: »Lige nu har vi blandt andet 
et kor, og der er lige blevet oprettet 
en filmklub. Vi arbejder også på at lave 
nogle temaaftener, hvor vi tager fat i 
forskellige emner, som er aktuelle for 
unge.«

bAg fAcEbooK-fAcAdEN
Den nye ungdomskirke hører under 
folkekirken, men den gamle kirkebygning 
er ejet af KFUm-KFUK’s ejendomsselskab. 
Ved opstarten af projektet blev der 
samlet en styregruppe bestående af folk 
fra forskellige organisationer, blandt 
andre KFUm-KFUK. Ideen er at skabe 
en kirke for unge i alderen 15-35 år. 
Susanne Bach Ramsdal forklarer: »Vi vil 
skabe et folkekirkeligt alternativ til de 
frikirker, som har formået at tiltrække 
unge. Her vil kendetegnet være den 
rummelighed og mangfoldighed, der 
er folkekirkens styrke.« Hun tilføjer, 
at folkekirken har været for langsom 
og bagstræberisk i forhold til de unge. 
Lars Lindgrav Sørensen mener, at kirken 
skal være et sted til diskussioner om 
de tungere eksistentielle emner, og 
hvor spørgsmål, tvivl og forskellige 
holdninger frit kan komme til udtryk.
»Vi er ikke bange for ungdomskultur. 
Det bedste er, hvis man kan få det 
kristne budskab og det eventmæssige 
til at gå op i en højere enhed. Altså 
ikke bare eventet for eventets skyld, 
men hvor det giver mening i en 
kristen sammenhæng,« udtaler Lars 

Lindgrav Sørensen og forklarer, at de 
mest succesfulde kirker er dem, der 
engagerer sig i lokalsamfundet, som for 
eksempel Brorsonskirken i København. 
Dog vil kirken også lægge vægt på, 
at religionen gerne må være i modspil 
til ungdomskulturen. Susanne Bach 
Ramsdal forklarer: »Der har udviklet sig 
en kultur blandt unge, hvor man hurtigt 
føler sig som en fiasko, hvis ikke man 
vejer det rigtige, går i det rigtige tøj 
og går op i de rigtige ting. Her kan 
religionen være med til at sætte fokus 
på mennesket bag facebook-facaden og 
vægte det højere end det image, som 
mange føler, de skal opretholde.«

rUM tIl tro og EKSIStENS
Der er ifølge mie Faarkrog, der 
er teologistuderende og frivillig 
i ungdomskirken, et behov for et 
sted for unge, hvor de kan diskutere 
eksistentielle emner og tro. »Jeg tror, 
der er en slags religiøs blufærdighed 
blandt mange unge. man kan nemt blive 
stemplet som en original, hvis man er 
ærlig omkring sin tro,« udtaler hun og 
tilføjer, at mange mener, at troende 
bør være i stand til at gøre rede for 
troen og religionen ned til mindste 
detalje: »men det er en livsproces at 
finde ud af sin tro,« siger hun. »Jeg 
tror, mange unge hellere diskuterer for 
eksempel politik, for det er lidt mere 
ude i en armslængde. Diskussion om tro 
kommer helt tæt på, og det er meget 
mere personligt og sårbart,« udtaler mie 
Faarkrog og forklarer, at ungdomskirken 
skal være et fristed for unge, hvor de 
både kan få rum til at diskutere de 
tungere eksistentielle emner og et sted, 
hvor de kan arrangere sociale aktiviteter 
af en lettere karakter alt efter, hvad, de 
mener, er relevant.

»Jeg tror, der er en slags religiøs blufærdighed blandt mange unge. Man kan nemt blive stemplet som en 

original, hvis man er ærlig omkring sin tro,« udtaler Mie Faarkrog, der er frivillig i den nye ungdomkirke, 

om behovet hos unge for at have et sted at udtrykke og debattere deres tro.  

fOTO | ANNe SOfIe M
øLLeR ASKH

OLM
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NyhEdEr

retten til hovedbeklædning
Religiøs hovedbeklædning er endnu en gang blevet genstand for en politisk debat om religionsfrihed og religionsneutralitet i 

Danmark, og denne gang er skelnen mellem det religiøse og det politiske statement i centrum. 

oRD | NINNA m. K. REVSBECH
Debatten om religiøs hovedbeklædning 
blev i august atter vakt til live, efter 
Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia 
Kjærsgaard, forholdt sig kritisk til 
muslimske kvinders ret til at bære 
tørklæde i offentligheden. Begrundelsen 
lød, at det muslimske tørklæde, hijaben, 
dels er kvindeundertrykkende, dels er 
udtryk for en politisk manifestation, og 
derfor bør forbydes i skoler og offentlige 
institutioner. Virakken om hijaben 
opstod på baggrund af en anden religiøs 
hovedbeklædning, nemlig den jødiske 
kalot. Denne fik særlig opmærksomhed, 
da den konservative leder på 
Københavns rådhus, Rasmus Jarlov, den 
16. august ledte en demonstration for 
jøders ret til at bære kalot i Danmark, 
og i et større perspektiv demonstrerede 
imod den tiltagende antisemitisme. Pia 
Kjærsgaard udtrykte i den forbindelse 
sin ærgrelse over, at jøder ikke uden 
risiko kan bære kalot i offentligheden. 
I en anden forbindelse udtalte hun, at 
en anden religiøs minoritet, de danske 
muslimske kvinder, burde tage tørklædet 
af, hvis de føler sig utilpasse, når de går 
på gaden. Her opfattes kalotten altså 
som et religiøst symbol, mens hijabben 
opfattes som en politisk manifestation. 
Hvordan kan den ene være religiøs, 
mens den anden er politisk, og er et 
dansk forbud i nærmere sigte?

PolItISK KAlot
For lektor dr.phil. i religionshistorie 
ved Aarhus Universitet, Jeppe Sinding 
Jensen, kan kalotten så vel som 
hijabben udtrykke et politisk budskab – 
det afhænger af konteksten: »Hvorvidt 
det er tilfældet afhænger af, hvor 
den religiøse person bærer sin kalot 
eller hijab; om det er på arbejdet 
eller i moskeen og hjemmet.« Han 
forklarer, at en skelnen mellem religion 
og politik er typisk for et sekulært 
samfund som det danske. »For rigtig 
mange jøder, hinduer, muslimer, og 
også visse kristne, er de to begreber 
mere eller mindre uadskillelige.« Han 

understreger, at sagen om religiøs 
påklædning egentlig handler mere om 
nogle politikeres holdninger, end den 
handler om islam, og at tørklædet 
er blevet gjort til genstand for en 
politisering. Han tilføjer, at det også er 
en pointe i debatten om tørklædet, at 
der er mange danskere, der finder det 
kvindeundertrykkende at bære tørklæde, 
hvilket også kan være en forklaring på, 
hvorfor nogle opponerer mod det. 

fUNdAMENtAlIStISK forANKrINg
»Vi har fået en idé om, at en religiøs 
tradition først er ”rigtig”, når den står 
nedskrevet i for eksempel Koranen. 
Ellers er det blot tradition,« forklarer 
Jeppe Sinding Jensen. Den anskuelse, at 
vi har religion på den ene side, og kultur 
og traditioner på den anden, er egentlig 
en opfattelse, som er skabt af muslimske 
fundamentalister, forklarer han. »Den 
dikotomi er skabt af fundamentalister, 
der vil rense islam for alt, der ikke er 
”rigtig” religion. At tørklædet er politisk 
forankret, er netop den opfattelse, som 
DF slår til lyd for.« På muslimernes 
Fællesråds hjemmeside udtrykkes en 
forargelse 
over at 
debatten 
om retten 
til at bære 
tørklæde 
endnu 
engang 
er blusset 
op. I en 
pressemed-
delese har 
de udtalt, 
at muslimer 
i alle 
aldre, med 
eller uden 
tørklæde, 
alle er 
borgere i 
Danmark, 
og derfor 
forventer at 

blive respekteret af landets politikere 
og beskyttet af landets love mod 
religiøs forskelsbehandling. Endvidere 
står der, at det er en menneskeret i et 
demokratisk samfund at have mulighed 
for at praktisere sin religion uden at 
skulle frygte tilråb eller overgreb.
I Danmark har vi endnu kun forbud 
mod, at dommere ved landets domstole  
må bære nogen former for religiøse 
symboler. om vi i fremtiden vil udvide 
forbuddet til at gælde alle offentlige 
institutioner og skoler, ligesom det er 
tilfældet i Frankrig og indtil sidste år 
også i Tyrkiet, vil fremtiden vise. Jeppe 
Sinding Jensen tror ikke på et dansk 
forbud, nærmere på en mere lavpraktisk 
regel om, at man visse steder, i busser 
eller toge, kan kræve en vis genkendelse 
fra billede til ansigtet bag billedet. »Det 
er problematisk, når beklædning bliver 
til forklædning,« afslutter han.

Er det muslimske tørklæde mere politisk en andre religiøse udtryk?

FoTo | ARKIV
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INdblIK

På flugt for troen
Verdens øjne er i øjeblikket rettet mod Irak, hvor organisationen Islamisk Stat i høj grad har fået mediernes bevågenhed. De 

kristne og andre religiøse mindretal, der er på flugt fra organisationen, får derimod minimal opmærksomhed på trods af, at de i 

tusindvis er jaget fra deres hjem. Irakkerne er dog langt fra de eneste kristne, der forfølges grundet religiøs overbevisning. 

oRD | KATRINE HARTmANN
Islamisk Stat fylder med deres 
fremadstormende adfærd i mellemøsten 
meget i medierne, de skaber frygt over 
hele verden, og de sender tusinder på 
flugt. Islamisk Stat, der også er kendt 
under forkortelserne ISIS, IS og ISIL, 
er en sunnimuslimsk oprørsgruppe 
og terrororganisation, som selv Al-
Qaeda har udtalt er for voldelig. Den 
islamistiske organisation ønsker at 
udbrede sharia gennem den islamiske 
statsform; et kalifat. Islamisk Stat 
opererer særligt i områder i Syrien og 
Libanon og har de seneste måneder også 
vundet frem i Irak, hvor de til stadighed 

kæmper mod irakere og kurdere, kristne 
som ikke-kristne, og disses allierede, 
herunder USA. Her kæmper de blandt 
andet om vand- og olieressourcer i den 
nordlige del af landet, hvilket vidner 
om, at kampene ikke kun handler om 
religion, men også magt – to forhold, 
der kan høre tæt sammen. Peter 
Lodberg, lektor i Systematisk Teologi 
ved Aarhus Universitet, fortæller: 
»I lande som Syrien og Irak hænger 
religion og magt tæt sammen, idet 
religion både er et magtmiddel og en 
vigtig identitetsmarkør; samfundet er 
bygget op efter religiøse tilhørsforhold. 
Når organisationen vil demonstrere, hvor 

sand islam er, 
anses særligt 
de kristne 
som nemme 
ofre, da de er 
et mindretal 
uden fysiske 
magtmidler.« 
Peter Lodberg 
forklarer, at 
der i disse 
lande er en 
sammenhæng 
mellem 
religion 
og medier, 
som kan 
medføre store 
konsekvenser 
for det 
religiøse liv. 
»Islamisk 
Stat er 
ekstremt 
farlig og kan 
blive årsag 
til, at kristne 
forsvinder 
helt fra de 
områder, som 
organisa-
tionen 

kontrollerer,« siger Peter Lodberg. 
Islamisk Stat er dog ikke de eneste, der 
jager kristne på flugt; overalt i verden 
flygter kristne for retten til at tro.

forfølgElSErNES MANgE ANSIgtEr
Ifølge Åbne Døre, en international 
kristen organisation, der hjælper 
verdens forfulgte kristne, bliver 200 
millioner kristne diskrimineret, og mere 
end 100 millioner kristne bliver udsat for 
grove forfølgelser. Jørn Blohm Knudsen, 
der er generalsekretær i organisationen, 
udtaler: »Diskriminationen og 
forfølgelserne af kristne består af 
alt fra fyringer, tilråb, voldtægter til 
henrettelser, og dette finder sted i 
store dele af verden.« At forfølgelserne 
er globale, vidner den såkaldte World 
Watch List om, som hvert år udformes af 
Åbne Døre. Listen udpeger de lande, der 
i størst grad forfølger kristne, og blandt 
de øverste på listen er maldiverne, Irak 
og Nordkorea. Ligesom der er store 
forskelle i de geografiske områder for 
forfølgelserne, er der også stor forskel 
på, hvorfor de finder sted. Peter Lodberg 
forklarer: »Årsagerne til forfølgelserne 
afhænger af, hvor de kristne befinder 
sig. I Nordkorea forfølges kristne, fordi 
de ikke anerkender den nordkoreanske 
kommunistiske ideologi, hvormed kristne 
bliver betragtet som en klassefjende. I 
Pakistan er der en række blasfemilove, 
som er blevet brugt af lokale imamer 
til at forfølge kristne, mens kristne er 
blevet forfulgt i Egypten og Syrien, fordi 
de har støttet tidligere eller siddende 
militærdiktatorer.« Der er derfor også 
stor forskel på, hvem der står bag 
forfølgelserne. Jørn Blohm Knudsen 
uddyber: »Det afhænger af konteksten; 
det kan både være myndigheder, politi, 
forskellige grupper i samfundet – som vi 
lige nu ser med Islamisk Stat – og selv 
familiemedlemmer, der ikke billiger den 
kristne tro.«

Mange millioner kristne forfølges, og der er ikke udsigt til forbedringer. Ifølge Peter 
Lodberg bliver det særligt i Afrika lige nu kun værre. 

ILLUSTRAITIoN | JoNAS U
H
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INdblIK NyhEdEr

færre forlader folkekirken

oRD | mALIK CHRISTIAN REImER LARSEN
Debatten om homoseksuelle vielser fik i 2012 næsten 
dobbelt så mange til at melde sig ud af folkekirken 
som det gennemsnitlige antal de forrige fem år. 
Noget kunne dog tyde på, at populariteten igen er 
stigende, da de foreløbige tal for 2014 vidner om det 
laveste antal udmeldelser siden 2008. Alligevel mener 
lektor i Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet 
marie Vejrup Nielsen ikke, at man kan tolke meget 
ud af tallene, da de fleste danskere bliver meldt ind 
i folkekirken ved deres dåb, og det derfor ikke er en 
speciel markering at forblive medlem: »Det var ikke 
kernemedlemmerne, der forlod kirken i 2012, men i 
stedet alle dem, som i forvejen sad med udmeldelsen 
i lommen. Enten fordi, at de var utilfredse med 
folkekirkens linje eller fordi, de følte lav tilknytning.« 

UdMEldElSEr SKyldES SvAg tIlKNytNINg
men det er sjældent, at man i Danmark ser store 
udsving i antallet af udmeldelser, og marie Vejrup 
Nielsen mener derfor heller ikke, at udmeldelser 
nødvendigvis skal ses som en følelsesladet reaktion 
på aktuelle begivenheder: »Det er formegentligt ikke 
de store kirkepolitiske spørgsmål, der vælter læsset 
for de fleste, men i stedet en svækket tilknytning.« 
Hvis man hverken selv eller ens familie benytter sig af 
kirkens aktiviteter, føler man til sidst ikke længere et 
tilhørsforhold til institutionen, forklarer hun. 

bEhov for bESKyttElSE
De mange forfølgelser og kristne 
på flugt har ikke tidligere fyldt 
meget i medierne. Først med 
den nuværende situation i 
Irak er der kommet fokus på 
de mange tusinder, der flygter 
grundet deres tro – dog er 
fokus hovedsagligt forbeholdt 
kristne irakere. Den øgede 
opmærksomhed mærkes også 
uden for medierne; blandt 
andre opfordrer organisationen 
Danmission til forbøn, og 
flere kirker holder særlige 
gudstjenester for de forfulgte 
irakere. Ligeledes har flere 
vestlige lande reageret ved at 
sende humanitær hjælp til Irak 
og angrebet landet med kampfly 
og droner. Peter Lodberg 
forklarer denne hjælp med, at 
det internationale samfund er 
forpligtet på at hjælpe dem, 
der er på flugt, og det er netop 
det, der sker i denne situation. 
Han uddyber: »Angrebene 
begrundes med de mange 
overgreb på kristne og andre 
religiøse mindretal, men det er 
ikke de kristnes identitet som 
kristne, der er i centrum. Det er 
den ekstreme, grusomme vold, 
Islamisk Stat udøver i området, 
der har skabt et behov for at 
beskytte mod forfølgelse.«

dyStrE UdSIgtEr
På trods af den stigende 
opmærksomhed på de mange 
forfulgte kristne, er der ikke 
udsigt til bedring – tværtimod, 
mener Jørn Blohm Knudsen: 
»Fokus ændrer sig hele tiden i 
medierne, som vi for eksempel 
ser det lige nu med den øgede 
opmærksomhed på Islamisk 
Stat i Irak, men konflikterne 

er stadig at finde i de samme 
lande som tidligere.« Han 
uddyber: »Nogle af konflikterne 
er meget gamle, blandt andet 
situationen i Nordkorea, hvorfor 
de mister mediernes interesse, 
da nyhedsværdien ikke er stor, 
men det betyder ikke, at der 
er sket forbedringer – lige nu 
er Nordkorea det land, hvor 
forfølgelserne er værst ifølge 
World Watch List.« Der er derfor 
fortsat stor brug for hjælp 
til de kristne, der forfølges 
og er på flugt. Det er blandt 
andre organisationer som 
Åbne Døre, der hjælper. Jørn 
Blohm Knudsen fortæller, at 
organisationen er til stede der, 
hvor der er behov for hjælp. 
De smugler bibler ind i lande, 
hvor de ellers er ulovlige, og de 
hjælper med at drive bibelskoler 
og med at sikre uddannelse. 
Sidstnævnte understreger han 
betydningen af: »Uddannelse 
er yderst vigtigt, da det er 
derigennem man lærer at 
acceptere andre menneskers 
religioner. Det er holdninger, 
der skal ændres – og det er 
en lang proces.« Foruden de 
frivillige organisationer mener 
Peter Lodberg, at forfølgelserne 
er de lokale regeringers ansvar, 
og beskytter og hjælper de 
ikke de kristne, går ansvaret 
videre til det internationale 
samfund, herunder FN. »Der 
skal skabes politisk ro og 
økonomisk udvikling i de lande, 
hvor forfølgelserne finder sted. 
Indtil det sker, må alle lande 
være parate til at modtage 
flygtninge, der er flygtet af 
religiøse årsager,« slutter Peter 
Lodberg. 
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INtErvIEw                             INtErvIEw 

En yderlighedernes mand
Han plejer at sige, at han har arbejdet ti år for de hellige i Bibelselskabet, ti år for de rige i LEGO Fondene og nu tager ti år for 

de fattige som leder af Kirkens Korshær i Aarhus. Morten Aagaard har været vidt omkring med sin uddannelse i teologi i baga-

gen og er kendt som en mand med ambitioner. Nu er han tilbage i den kirkelige verden blandt de mest udsatte i Aarhus. 

ORD | JOHANNe NøRTOfT THOMSeN
Det er fredag morgen, og Aarhus er 
så småt ved at vågne. Der cykles på 
arbejde, soves lidt længe eller siddes 
på café. I Kirkens Korshær på Nørre 
Allé er dette tidspunkt det mest stille 
på dagen. Varmestuen er lukket, og der 
gøres rent efter nattens brugere inden 
der igen åbnes til en ny dag. Jeg møder 
morten Aagaard på trappen – i fuld gang 
med at rydde op. »De kalder mig maude 
hernede – eller den hvide tornado,« 
siger han og smiler, inden vi går ind i 
varmestuen. Han hilser på alle, vi møder, 
og sætter en håndfuld tomme flasker på 
bordet i køkkenet. Siden han begyndte i 
stillingen som leder af Kirkens Korshær 
er han hurtigt blevet en integreret del 
af organisationens hverdag og sørger for 
at hilse og snakke med både personale 

og brugere. Inden for de seneste to år 
er Kirkens Korshær blevet meget mere 
synlig i bybilledet, og som morten 
Aagaard selv udtrykker det, så har 
visionen været at skabe en ny identitet 
for Kirkens Korshær: »Jeg er meget, 
meget ambitiøs – hvis man ikke vil gå til 
yderlighederne, så kan man ligeså lade 
være med at gå. Det har jeg forsøgt at 
tage med mig ind i arbejdet for Kirkens 
Korshær, hvor udfordringen har været 
at skabe et nyt syn på organisationen 
blandt befolkningen og samtidig skabe 
en større respekt for det arbejde, vi 
udfører,« siger han og fortsætter: 
»Indtil videre er det en succes, og det er 
altid sjovt at være med til at skabe en 
succes.«

INgEN oPlAgt KArrIErEPlAN
Som søn af dr. 
theol. Anna marie 
Aagaard og dr. 
theol. Johannes 
Aagaard, havde 
morten Aagaard 
altid svoret, at 
han aldrig skulle 
være teolog. men 
det gik hverken 
værre eller bedre 
end at han endte 
på teologistudiet, 
uddannede sig på 
Pastoralseminariet 
og begyndte sin 
karriere med at 
være højskolelærer 
i etik og religion 
på Rønde Højskole: 
»På et tidspunkt 
blev nogen nødt 
til at overtage 
undervisningen i 
økonomi, regnskab 
og organisation,« 
siger han og 
fortsætter: 
»Som den nyligst 
ankomne blev 

det mig – men jeg ønskede at få en 
uddannelse, hvis jeg skulle undervise. 
Det betød at jeg uddannede mig 
samtidigt med undervisningen og 
underviste om torsdagen i dét, jeg 
lærte om tirsdagen.« Uddannelsen i 
økonomi, regnskab og organisation 
skulle sidenhen komme ham meget til 
gavn, først som generalsekretær for 
Bibelselskabet og derefter som direktør 
for LEGo fondene, og det er ham stadig 
en gåde, hvorfor han ikke i forbindelse 
med sin uddannelse i teologi fik 
uddannelse i lederskab med fra hverken 
universitet eller fra pastoralseminariet.

MANglENdE lEdElSE I folKEKIrKEN
Når morten Aagaard ser sig om i det 
folkekirkelige landskab oplever han, 
at det er kendetegnet ved at være 
fragmenteret og præget af en svag 
struktur: »Som præst fungerer du 
jo i mange henseender som leder 
i det sogn, du kommer ud i. men 
lige nu giver uddannelsen dig ingen 
praktiske forudsætninger, og det skaber 
frustrationer ude i sognene – for hvem 
skal så lede, når præsten ikke gør 
det?« siger han. Professionalismen på 
det organisatoriske plan mangler, og 
der er meget lidt samarbejde mellem 
de forskellige underafdelinger i kirken. 
Det er samtidig hans opfattelse, at 
man i folkekirken er meget bange 
for professionel organisation og 
ledelse: »Tanken i kirken er, at den 
fragmenterede ledelse og decentrali-
serede organisering er dét, der giver 
bedst mulighed for rummelighed og 
forskellige holdninger. Der er en angst 
for at miste rummeligheden og fremme 
ensrettetheden – men professionel 
ledelse og organisation skaber ikke 
sekterisme og ensrettethed. Tværtimod 
styrker god ledelse og god organisation 
mangfoldigheden og skaber gode 
resultater, et stærkere fællesskab og 
arbejdsglæde for alle. Det vil styrke 
kirken,« forklarer han. 

»Evangeliet er med til at skabe en klar forståelse i Kirkens Korshær for 
hvorfor vi gør, som vi gør,« siger Morten Aagaard om sammenhængen mel-
lem det sociale arbejde og kirken i Kirkens Korshær. 
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dEt godE lIv SKAbES Af godE 
rElAtIoNEr
I det daglige arbejde i Kirkens Korshær 
er det morten Aagaards oplevelse, 
at mange af de brugere, der kommer 
i varmestuen, har oplevet brudte 
familierelationer ofte sammenholdt med 
en opvækst i ressourcesvage familier. 
med hans ord er det statistisk set kun 
fem-syv procent, der er mønsterbrydere. 
De fleste af os får et liv, der minder 
om vores forældres. Hvis vores forældre 
boede i parcelhus, kommer vi højest 
sandsynligt også til det, og bliver 
vores forældre skilt, er der en meget 
større risiko for, at vi også bliver det. 
Ifølge morten Aagaard er de mange 
skilsmisser i dag meget problematiske: 
»For det betyder, at vi som samfund er i 
gang med at skabe en generation, som 
har svært ved at stifte og bibeholde 
de nære relationer, fordi de ikke har 
lært det hjemmefra,« forklarer han. 
Han påpeger, at der er en skrigende 
diskrepans mellem, hvad vi siger, har 
størst betydning i vores liv, og hvad 
der rent faktisk får vores tid og energi. 
»Hvis du spørger mennesker, hvad der 
er mest betydningsfuldt i deres liv, er 
svaret oftest familien. men når man 
undersøger, hvad de bruger mest tid 
på, så kommer karrieren først.« morten 
Aagaard synes, kirken forsømmer sit 
ansvar for de brudte relationer: »Vi 
er i folkekirken i berøring med så 
mange familier til dåbssamtaler og 
vielsessamtaler. Det ligger lige til 
højrebenet at følge samtalerne op med 
tilbud, der understøtter den adfærd, der 
hjælper mennesker til at holde sammen.  
Det ville være at give Danmark en 
gave, at hjælpe mor og far til at kysse 
lidt mere på hinanden og være gode 
forældre,« siger han.  

KAldEt tIl 
ArbEjdEt I KIrKENS KorShær
Ifølge morten Aagaard er der en særlig 
stemning i Kirkens Korshær, fordi det 
arbejde, der udføres, er så meningsfuldt. 

Han bruger sin teologibaggrund i 
hverdagen – men siger samtidig, at 
Kirkens Korshær ikke er kendetegnet 
ved at være særligt forkyndende i 
ord, men i stedet i handling; »Blandt 
personalet taler vi ofte om matt. 25,35-
46; hvor Jesus spørger: ”Hvor var du, 
da jeg var sulten, tørstig og led nød?" 
Evangeliet er med til at skabe en klar 
forståelse i Kirkens Korshær for, hvorfor 
vi gør, som vi gør.« Det mener han, 
at kirkerne kunne lære lidt af, og vise 
evangeliets konsekvens i mere konkrete 

handlinger end alene i ord. »ord er 
fine – men ord uden konsekvens bliver 
til gold retorik. Kirkeligt socialt arbejde 
behøver ikke være andet end at man tør 
møde de socialt udsatte og give dem 
et rum til bare at være i og turde være 
i rummet sammen med dem. En kirke, 
der både i ord og handling forkynder 
evangeliet er mere troværdig og lettere 
at komme i berøring med. Tro, håb og 
kærlighed skal kunne mærkes og erfares 
– ikke kun høres i en prædiken søndag 
formiddag,« slutter morten Aagaard. 

»En kirke, der både i ord og handling forkynder evangeliet, er mere troværdig og lettere at 
komme i berøring med. Tro, håb og kærlighed skal kunne mærkes og erfares – ikke kun høres i 
en prædiken søndag formiddag.«
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hvorfor skrev luther salmer?
ved adj. Professor jørgen Kjærgaard

I Salmebogens forfatterregister præsenteres martin Luther som "professor i Wittenberg og 
kirkens reformator". Den ene betegnelse siger for lidt, den anden måske for meget. men 
Luthers navn står altså også i Salmebogen under en række ganske forskellige salmer. Hvorfor 
og hvordan blev salmer en del af Luthers og Reformationens projekt? Seminaret vil drøfte en 
række salmer af Luther – i originalform og i Salmebogens – med henblik på at studere, hvordan 
teologiske indsigter formidles poetisk i den evangeliske menighedssalmesang før og nu.
Seminaret vil give mulighed for såvel deltageroplæg som evt. udarbejdelse af specialestudier.
 
lokale: 1451-518
datoer:
24. september
29. oktober
26. november
 
tid: kl. 13.15-15.30

INforMAtIoN

INforMAtIoN

Ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet

Fristen for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i foråret 2015 med semesterstart den 
27. januar er den 15. november 2014.

Der gøres opmærksom på, at afsluttet kandidateksamen er en forudsætning for at deltage i 
Pastoralseminariets undervisning.

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.praesteuddannelse.dk

Pastoralseminariet kan kontaktes på telefon 5858 3000 (mandag til fredag 9.00 – 14.00)
eller e-mail: fuv@km.dk

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Pastoralseminariet i Aarhus
Skt. Markus Kirkeplads 1, 1.,
8000 Aarhus C
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dEbAtINdlæg

henrik Stubkjær – hvorfor dog? 
Af stud.theol. Hans Nørkjær

Jeg følger med nogen interesse med i bispevalgkampen 
i Viborg Stift. Det gør jeg, fordi jeg mener, at det er 
vigtigt, hvem der sidder rundt på bispestolene i Den 
Danske Folkekirke. 
Der har lige været første valgrunde, og reglerne er 
sådan, at hvis der ikke er én kandidat, der samlet kan 
skrabe minimum 50% af stemmerne sammen til sig 
selv, så går valget videre i en anden runde med de to kandidater, der har fået flest stemmer, som så 
skal kæmpe videre om at få flest stemmer i anden runde. Og i denne ombæring er vi endt ud i en ny 
valgrunde. 

Den kandidat, der fik flest stemmer i første runde, er en mand, der hedder Henrik Stubkjær. Han er en 
nydelig mand, der har et meget fint job som generalsekretær for folkekirkens Nødhjælp. Han hjælper, 
hvor hjælpes kan rundt om i verdens brændpunkter. Et rigtig godt menneske, forstår man. 

Av, min arm, hvor ville Viborg Stift da bare være heldige, hvis de kunne få sådan en verdensmand til 
at hjælpe med at administrere. Han mener jo, at det hele skal bæres oppe på det meget pæne ”kristne 
værdigrundlag”, hvad det så end indebærer?

Jeg undrer mig imidlertid over, hvad sådan en mand vil med et bispeembede i Den Danske Folkekirke. 
Nuvel, manden er jo opstillet. men hvordan kan en person uden nogen særlig præsteerfaring med nogen 
som helst form for autoritet sætte sig på en så væsentlig taburet i folkekirken? Hans sidste stilling som 
præst rækker helt tilbage til omkring midten af 90’erne. Det var før 
det forrige bispevalg i Viborg og i et embede som studenterpræst. og 
nu vil manden så være biskop...  

man kalder med rette biskoppen for præsternes præst; for biskoppen 
skal blandt andet være vejleder og rygstøtte for alle de præster, han 
har under sig i stiftet. Hvordan har Stubkjær mon tænkt sig at være 
det? Har han tænkt sig på bedste virksomhedsvis at videresende 
henvendelser til den nærmeste ledige medarbejder under sig? Har han 
tænkt sig at udlicitere ordinationen af nye præster, fordi han selv er 
for rusten i den kirkelige liturgi? Hvad vil han gøre, når den erfarne 
præst ringer til ham og beder om råd til, hvordan man håndterer en 
konflikt med det nyvalgte menighedsråd? Vil han afværge sig med et: 
”Hvorfor spørger du mig, jeg har jo mindre præsteerfaring end dig…” 
eller vil han foreslå et dialogkursus? måske tilbyde præsten en nødhjælpspakke? 

Jeg har selv mødt Henrik Stubkjær, og han er en rigtig venlig mand. men jeg mener, at han er gået galt 
i byen ved at ville være biskop over Viborg Stift. Han har hverken tilstrækkelig erfaring eller en solid 
nok teologi til at kunne være inspirator og teologisk fyrtårn i Den Danske Folkekirke. 

Jeg modtager meget gerne bud på, hvorfor han skulle være så god en kandidat, som nogle hævder, og 
som den første stemmeafgivning – indrømmet! – lader antyde. Forslagene kan man jo så skrive til mig 
som indlæg i FigenBladets oktoberudgave! Jeg glæder mig til at læse jeres bud og vil i øvrigt tage det 
som udtryk for, at jeg har ret, hvis der ikke kommer nogen bud. Vi tales ved, kære medstuderende!
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fEltProjEKt

lidt felt og meget projekt
Kandidatuddannelsen på teologi giver mulighed for at tage et semester ud af den “normale” studieform, og i stedet lave et teo-

logisk feltprojekt. Sidste semester gik jeg i felten for at undersøge, hvordan præster forstår deres egen rolle i sjælesorgsarbejdet.

AF STUD.THEoL BENJAmIN WüRTz 
KNUDSEN
Jeg har brugt mit forrige semester på 
at lave et feltprojekt, som det er muligt 
på den teologiske kandidatuddannelse. 
I udgangspunktet ville jeg undersøge 
noget om sjælesorg, fordi jeg syntes 
det var spændende og noget, jeg 
kunne se mig selv arbejde med, når jeg 
bliver færdig. At skrive et feltprojekt 
om sjælesorg er på den ene side ret 
u-teologisk, da man jo kommer udenfor 
teologi, og endda udenfor universitetet, 
hvad mine egne studieår i hvert fald ikke 
har båret særlig meget præg af. men så 
på den anden side er det über-teologisk 
på den måde, at man i sandhed kommer 
til at forholde sin teologiske dannelse til 
noget udenfor universitetets fire væge; i 
den “virkelige” verden.

ProjEKtEt
mit feltprojekt er i sidste ende kommet 
til at bære den lidt lange og akademiske 
titel: “Præsters selvforståelse i 
sjælesorg. En undersøgelse af præsters 
selvforståelse i sjælesorg set i lyset af 
modernitetens autoritetsforandringer og 
sjælesorgens udvikling i det 20. årh”. Jeg 
har med andre ord undersøgt, hvordan 
præster forstår deres rolle i deres 
sjælesorgsarbejde. Grunden til, at netop 

dét er interessant, er for det første, 
at der de sidste 50 år er sket et skift 
i synet på præsten som en autoritet. 
Nogle siger, at det moderne samfund er 
et autoritetsløst samfund, mens andre 
taler om en autoritetsforskydning. 
Altså at autoriteten de sidste 50 år har 
forskudt sig fra at hænge på præstens 
videns- og embedsautoritet til at knytte 
sig til præstens karismatiske autoritet; 
præstens autoritet står og falder 
altså i højere grad med personen end 
embedet i sig selv. For det andet er det 
interessant, fordi sjælesorgslitteraturen 
har gennemgået en længere udvikling 
de sidste 50 år. Groft sagt havde 
1940‘ernes kerygmatiske paradigme 
inden for sjælesorgen meget fokus 
på forkyndelsen i sjælesorgen og 
tog udgangspunkt i teologien. Hér 
havde konfidenten (den, præsten 
sjælesørger, red.) havde risiko for at 
glide i baggrunden. Dette paradigme 
blev afløst af 1970'erne og 1980'ernes 
konfidentorienterede paradigme, der 
tog sit sjælesørgeriske udgangspunkt 
i psykologien, men derved mistede 
fokus på det teologien i sjælesorgen. 
med det narrative paradigme som 
mellemstation kommer vi så til nutidens 
trinitariske sjælesorgsforståelse, der 
forsøger at forene det bedste fra de to 
forudgående paradigmer ved at betone 
et samspil mellem trinitetsteologi, 
psykologi og spiritualitet. 
Her er sjælesorgen 
kommet tilbage til at 
tage udgangspunkt i 
teologien, men inddrager 
samtidig psykologien 
som hjælpedisciplin og 
tænker spiritualitet som 
en erfaringsdimension 
i sjælesorgen gennem 
for eksempel bøn og 
velsignelse.

fEltEN
men hvad har jeg 
så fundet ud af? På 
baggrund af al min 

teori interviewede jeg seks præster, 
der alle arbejde med sjælesorg til 
dagligt. Formålet med interviewene 
var at finde ud af, hvor de placerede 
sig i forhold til den ovenfor skitserede 
sjælesorgslitteratur. meget kort 
sagt fandt jeg ud af, at præsterne 
generelt placerede sig indenfor 
det trinitetsteologiske paradigme. 
Der var altså en overensstemmelse 
mellem præsternes selvforståelse 
i deres sjælesorgsarbejde, og den 
nyeste sjælesorgslitteratur! De fleste 
præster anvendte psykologi i deres 
sjælesorgsarbejde, mens de havde en 
klar teologisk selvforståelse og inddrog 
spiritualitet som en erfaringsdimension 
i sjælesorgen gennem bl.a. bøn. Noget 
af det, der kom allermest bag på mig 
var netop, at alle præsterne i høj 
grad inddrog ritualer såsom bøn og 
velsignelse i deres sjælesorgsarbejde.

EN EftErtANKE
Som det fremgår ovenfor og af titlen 
foregik meget af mit arbejde på 
læsesalen, ikke blot med at læse, men 
i høj grad også med transskribering og 
databehandling. Jeg brugte ikke mere 
end en formiddag på at afvikler hver af 
de seks interviews. Ikke desto mindre har 
processen været en kæmpe fornøjelse, og 
jeg vil varmt anbefale enhver at give sig 
i kast med “empirisk teologi”.
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åndens tempel
AF ANDERS KLoSTERGAARD PETERSEN

Kære nye studerende. 
Drag Jeres sko 
af, for I betræder 
hellig grund. med 
Jeres optagelse 
på universitetet 
er I trådt ind i en 
helligdom, minervas 
eller visdommens 
tempel. 

Til forskel fra det 
religiøse rum, hvor 
man ikke må røre 
det hellige, er det 
anderledes i åndens 
tempel. Her ikke 
alene må I, men I 
skal berøre og lege 
med det hellige. Er I først trådt ind, kommer I heller ikke 
uforandret ud, sådan da. Universitetet vil mærke Jer for 
livet. Her skal I stille spørgsmål om og til alt. Her skal I 
sætte Jer selv og Jeres forudfattede meninger på spil, så 
I udfordres til nye tanker og anderledes måder at forstå 
verden på. I skal ikke læse og gengive, hvad der står i en 
bog, eller reproducere, hvad Jeres lærere siger. 

I skal selv tage livtag med problemstillinger og på en 
klar og kvalificeret måde skabe Jer en platform, som 
I for en stund kan stå på, inden I skal videre mod nye 
horisonter. Det er hårdt; men det er også frugtbart og 
givende. Nogle gange må man miste sig selv for at kunne 
genvinde og atter finde sig selv. I skal tage imod og gøre 
Jer fortrolige med den nedarvede lærdom, som stammer 
fra flere tusinde års tænkning og fra mange forskellige 
kulturer. men målet med universitetet er ikke at gøre 
Jer til papegøjer. I skal ikke efterplapre, hvad I i arv 
har modtaget fra traditionen. I skal først og fremmest 
selv kæmpe med den for at fastholde den på en ny og 
anderledes måde, som modsvarer og videreudvikler det 
samfund og den kultur, I lever i. 

Nogle af Jer skal afløse os, som sidder på stillingerne 
i dag. Andre af Jer skal sendes ud i verden. men alle 
skal I tage universitetet og dets traditioner med og til 
Jer. I skal afsløre fordomme og vanetænkning, for selv 
at formulere nye og bedre måder at tænke verden på. 
Det lyder stort, og er det også. men heldigvis har I en 
række undervisere, fra stipendiater til professorer, som er 
klar til at give Jer med- og modspil. Brug dem. Tal med 
dem, og hold Jer ikke tilbage. Velkommen til en fager ny 
verden!

leg nu med
og det blev atter september måned, hvor 
universitetet på ny summer af liv og håbefulde 
miner. Selv for de velbevandrede studerende er denne 
måned forjættende med ny lærdom i vente og nye 
udfordringer. 

Jeg modtog i min digitale indbakke i sidste måned 
en ganske særlig mail fra Aarhus Universitet, hvori 
jeg blev præsenteret for et link, som kunne lede mig 
til offentliggørelsen af den studiemiljøundersøgelse, 
som blev foretaget i foråret af Aarhus Universitet. 
På trods af en knap så overbevisende deltagelse 
fra de studerendes side, så er der dog flere af de 
behandlede områder, som springer i øjnene. 
først og fremmest glæder det mig, at de fleste synes 
at være ganske tilfredse med den på dette sted 
givne undervisning, som i både forberedelse og selve 
undervisningsforløbene for de fleste giver mening i 
forhold til de beskrevne læringsmål. 

Hvad jeg dog her særligt vil rette opmærksomheden 
mod, er de pågældende svar til spørgsmålet om 
prioriteringen af sociale arrangementer. Ifølge 
undersøgelsen er der en afgørende forskel på 
vores to fag: Hvor omkring 68% af de adspurgte 
religionsvidenskabsstuderende erklærer sig enige i, at 
de prioriterer de sociale arrangementer. Tilsvarende 
svarer kun omkring 30 % af de teologistuderende 
samtykkende på denne formulering. 

Jeg påstår naturligvis ikke, at man ikke kan trives et 
sted, hvor man ikke deltager i det sociale liv. men 
at vi er sociale væsener er nærmere svært at komme 
udenom, og min erfaring, hvad angår netop sociale 
arrangementer, har kun været positiv: Disse har i 
mit tilfælde kun affødt større lyst til at dykke ned 
i studierne, fordi det sociale liv ofte afstedkommer 
spændende diskussioner om vedkommende 
spørgsmål. Derudover er det nu også rart at få 
humøret løftet af et venligt smil på gangen en grå 
torsdag eftermiddag fra hende, som man talte med 
ved sidste foredrag.

Det siger sig selv, at de studerende selvfølgelig 
må tage ansvar for dem selv, men der skal lyde en 
opfordring herfra: Tag del i dit studie og det liv, som 
leves omkring det.  

Kirstine Rasmussen
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den dumme krig

AF PETER LoDBERG
I min familie har Gaza altid spillet en 
særlig rolle. min onkel var i midten 
af 1960’erne udstationeret som FN-
observatør i Gaza, og det var med 
misundelse, at jeg i breve og billeder 
kunne følge med i alt det, som min 
fætter fik lov til at opleve i den lille 
enklave ved middelhavet. Tænk sig at 
få lov til at bade i de blå bølger hver 
eneste dag og lege sammen med de 
andre børn på stranden. Gaza blev for 
mig indbegrebet af et herligt liv med 
sol og sommer hele året rundt. Senere 
fik jeg selv mulighed for at besøge 
Gaza. Det var for ca. 10 år siden, og nu 
var billederne på nethinden nogle helt 
andre. Det var som at besøge et åbent 
fængsel. Først skulle jeg ansøge om 
tilladelse hos de israelske myndigheder 
til at komme ind i Gaza. Dernæst blev 
jeg lukket ind i et ingenmandsland, 
hvor jeg skulle gå igennem flere porte, 
inden jeg til sidst blev lukket ud på 
den anden side og var inde i enklaven 
med hegn på 3 sider og middelhavet på 
den fjerde. I første halvdel af 00’erne 
havde Israel fortsat bosættelser inde i 
Gaza, og fra de store flagstænger kunne 
jeg rundt omkring i landskabet se det 
israelske flag vaje, mens turen gik ind til 
Gaza by. Senere skulle premierminister 

Ariel Sharon under stor tumult lukke 
bosættelserne og flytte mange af 
bosætterne til nye bosættelser uden for 
Betlehem. 

KrItISKE StEMMEr
Formålet med mit besøg i Gaza var bl.a. 
at besøge Raji Sourani, der er leder af 
en lille organisation, som kalder sig 
for The Palestinian Center for Human 
Rights. med økonomisk støtte fra bl.a. 
Danmark dokumenterer organisationen 
menneskerettighedskrænkelser i Gaza 
og har kontakt til internationale 
organisationer som fx FN og Human 
Rights Watch. Netop Raji Sourani er én 
af de mest kritiske stemmer i Gaza, når 
det gælder om at bedømme den krig, der 
i løbet af sommeren har raset mellem 
Gaza og Israel. »Jeg kalder den for en 
dum krig«, udtaler Sourani til Time 
Magazine (August 25, 2014). »Den er 
formålsløs«, hævder han og peger på, 
at begge sider kæmper en krig, der kun 
går ud på at udmatte hinanden, fordi 
ingen af parterne kan opnå det, de vil. 
Israelerne vil stoppe Qassam-raketterne 
og Hamas’ terrorisme, mens Hamas 
og indbyggerne i Gaza vil stoppe den 
israelske besættelse af Palæstina. Begge 
dele er urealistiske, og kun udmattelse 
vil ifl. Sourani være i stand til at 
stoppe krigen. Kun én ting er sikker. 
Antallet af civile ofre stiger – mest 
dramatisk på den palæstinensiske side, 
mindre på den israelske side af hegnet. 
militæranalytikere kalder krigen for en 
asymmetrisk krig.

EN glEMt by
Iagttagere har peget på, at krigen i 
sommerens løb har været en gentagelse 
af Israels angreb på Gaza i julen 2008, 
hvor formålet var at standse Hamas’ 
Qassam-raketter fra Gaza mod den 
israelske by Sderot og dens 19.000 
indbyggere. Byen, der ligger meget 
tæt på Gaza, illustrerer alt for tydeligt 
baggrunden for konflikten. Sderot 
ligger på det sted, der tidligere var 
en arabisk landsby med navnet Nadj. 

Før 1948 havde byen 12.500 arabiske 
og 495 jødiske indbyggere. Den blev 
besat d. 13. maj 1948 af den israelske 
Negev Brigade, og byen blev jævnet 
med jorden. I dag minder kun stærke 
kaktus-træer og en lille mur om byens 
forhistorie. De arabiske indbyggere 
blev fordrevet til Gaza by. I 1951 
blev der på Nadjs jorder anlagt en 
gennemgangslejr kaldet Gevin-Darrot, 
der tog imod jødiske flygtninge med 
kurdisk og persisk baggrund. Sderot 
blev grundlagt i 1953 på området og 
fik et stort tilskud af flygtninge fra især 
marokko og Rumænien. mindet om Nadj 
og den israelske hærs udslettelse af 
byen lever fortsat blandt indbyggerne 
i Gaza, hvor ca. 70 procent af de 1.8 
millioner indbyggere tæller sig selv som 
flygtninge. 

dørNøglEN tæt På KroPPEN
for flygtningene er dørnøglen blevet 
symbolet på det hus, de forlod, men 
også udtryk for drømmen om at kunne 
vende tilbage, når den israelske 
besættelse ophører, selvom der ikke er 
noget at vende tilbage til. Som regel 
er det den ældste mand i familien, der 
har dørnøglen viklet omhyggeligt ind 
i en plasticpose. Han bærer dørnøglen 
tæt på kroppen og har ansvaret for, 
hvordan den opbevares. Det er mit 
indtryk, at det er dørnøglen og dens 
store symbolske betydning for drømmen 
om at vende tilbage, der kan forklare, 
hvorfor indbyggerne i Gaza ikke bare 
giver op. De ved jo af bitter erfaring, 
at de hver eneste gang, der affyres 
raketter mod Israel, får sendt endnu 
flere raketter tilbage fra helikoptere 
og fly, der hænger lavt ude over 
middelhavet. Liv bliver ødelagt, huse 
smadret og infrastruktur tilintetgjort, 
indtil det hele bliver bygget op igen 
med hjælp fra især EU, hvorefter det 
hele gentager sig i løbet af 3-5 år. men 
selvom krigstrætheden breder sig blandt 
Gazas indbyggere, så giver de ikke 
op og overgiver sig. Ifølge Politikens 
seniorkorrespondent Herbert Pundik, 

Konflikten mellem Israel og Palæstina har stået på længere end nogen kan huske, og efter den på ny blussede op i sommeren 

2014, ligger byer nu igen i grus og mennesker er på flugt.  
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har Israel i denne omgang regnet med, 
at de vedholdende bombardementer af 
mål i Gaza kunne så splid mellem Hamas 
og befolkningen i Gaza, så en krigstræt 
befolkning ville vende sig imod den 
islamistiske terrororganisation, men 
det er ikke sket (Politiken d. 24.8.14). 
I stedet er kampviljen intakt, og den 
er næsten øget i takt med stigningen 
i antallet af civile ofre. Hamas og 
befolkningen i Gaza står tilsyneladende 
tæt sammen i ønsket om at forsvare sig 
mod israelsk besættelse og luftangreb.

dEN UUNdgåElIgE oPtrAPNINg
Indtil denne sommer var det lidt som 
om, at det såkaldte arabiske forår var 
gået uden om Israel og Palæstina. 
Israel formåede at kontrollere 
utilfredsheden blandt palæstinensere 
på Vestbredden, og de amerikansk 
ledede fredsforhandlinger fik en chance. 
Hamas var i knæ, fordi den traditionelle 
opbakning fra Iran og Egypten svigtede, 

og bevægelsen erklærede d. 2. juni, 
at den var indstillet på at udnævne en 
palæstinensisk enhedsregering sammen 
med Fatah på Vestbredden. 10 dage 
senere kidnappede Hamas-soldater 3 
israelske teenagere på Vestbredden, hvor 
de studerede jødisk teologi i én af de 
mere end 200 bosættelser, der findes i 
området. Israel svarede hårdt igen og 
finkæmmede Vestbredden. I Jerusalem 
begik israelske borgere selvtægt og 
brændte en 16-årig palæstinenser fra 
østjerusalem i levende live. Resten 
kender vi. Kampen blev forlagt til Gaza, 
og voldens spiral tog sig et par ekstra 
omgange. også Israel og Palæstina er 
præget af vold lige som så mange andre 
dele af mellemøsten i disse dage. 

At KlIPPE græSSEt
I det teologiske fagfelt er der god 
tradition for at arbejde med at 
afmontere voldsspiraler, at indlede freds 
– og forsoningsprocesser, respektere 

menneskerettighederne og opfordre 
parterne til at nedlægge våbnene. Alt 
det – og meget andet – virker ikke i 
øjeblikket. Gaza er ikke en Hollywood-
film, hvor det ender lykkeligt til sidst. 
Forsoning er alt for stort et ord til 
at kunne bringes i anvendelse, men 
derfor kan man jo godt håbe på, at 
forsoning vil finde sted en dag. frygten 
for hinanden er for stor, drømmen om 
at kunne have sit eget i fred for den 
anden er for stærk, og de historiske 
eksempler på uretfærdighed er for 
mange. Den israelske hær taler om, at 
de rutinemæssige operationer i Gaza 
er ”som at klippe græsset”. Tør man 
håbe på, at græsset får lov til at gro på 
begge sider af hegnet, så vores billeder 
af Gaza og Sderot ikke er ruinhob eller 
ødelagt legeplads, men børn der igen 
kan bade og lege uden frygt? måske er 
det alligevel for meget Hollywood? 
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jødernes danske historie
Historien om jøder i Danmark er et ofte overset emne, men er ikke desto mindre vigtig at have indblik i. Bogen fortæller et 

stykke historie, som minder én om, at det er værd se sin egen historie i øjnene og huske.

Af ANNe SOfIe MøLLeR ASKHOLM
I bogen ”Jøder og kristne i Danmark” 
beskrives den historiske udvikling i 
kirkens opfattelse af og forholdet til 
jøder i Danmark fra middelalderen 
og frem til nyere tid. Forfatteren bag 
er martin Schwarz Lausten. Bogen 
er baseret på seks tidligere udgivne 
bøger og er en sammenfatning af 
dem. I bogen beskrives det, hvordan 
opfattelsen af jøder påvirkes kraftigt 
allerede før, der er jøder i landet. martin 
Luthers forandring og forråelse i tone 
og holdning til jøderne får konsekvenser 
i Danmark gennem kirken. Både under 
kongestyret og senere efter enevældens 
afskaffelse var kirken tæt forbundet med 
staten. Kirken, der var meget påvirket af 

Luthers opfattelser 
og teorier, har 
påvirket statens 
tilgang til jøder 
i lovgivning og 
magtudøvelse.

dEt vElKENdtE 
og dEt 
UKENdtE
Alle kender til 
historien om 
nazismen og 
det nazistiske 
styre i 
Tyskland, 
og hvordan 
denne 
ideologi 
og krig 
påvirkede 
Danmark 
og de 
danske 
jøder. 
man 
forfærdes 
over de 
grusom-

me historier hver gang, 
man læser om det, hører om det eller 
ser endnu en af de utallige sort-hvide 
dokumentarer på DR2 om emnet. men 
mange glemmer, eller kender måske 
slet ikke til, de forhold, jøder levede 
under allerede inden den nazistiske 
ide kom til udtryk og handling. Ifølge 
bogen beskrives jøderne nærmest som 
Europas syndebukke. også i Danmark 
blev de behandlet anderledes end resten 
af befolkningen. Gennem lovgivning 
og restriktioner i forhold til religiøs 
praksis holdt staten styr på jøderne og 
sørgede for, at de ikke havde indflydelse 
eller rettigheder, som gjorde dem til 
ligeværdige borgere.

fordoMME og MytEr
I bogen præsenteres man løbende for 
opfattelser og fordomme, som man 
stadig den dag i dag kan støde på. For 

eksempel myten om, at alle jøder var 
meget velhavende og udnyttede de 
kristne økonomisk. Forfatteren beskriver, 
også med tal, hvordan en stor del af de 
danske jøder levede i fattigdom eller 
hørte til middelklassen, og således 
hvordan det var én blandt mange myter, 
som blev brugt til at skabe en bestemt 
holdning blandt befolkningen i forhold 
til jøderne. også inden for kunstens 
verden blev det tydeliggjort, hvad 
den kirkelige holdning til jøderne var. 
Beskyldninger om, at det udelukkende 
var deres skyld, at Jesus blev henrettet, 
og at det var jøder, der udførte 
henrettelsen portrætteredes i kirker og 
billeder rundt om i Danmark. 

vorES EgEN hIStorIE
Bogen følger kronologisk udviklingen 
gennem kapitler, der dækker forskellige 
tidsperioder. Det er letlæseligt og 
letforståeligt, og giver et overordnet 
indblik i jøders forhold og den måde, de 
blev taget imod og opfattet på gennem 
historien. Det kan overraske, hvordan et 
enkelt folk kan møde så meget modstand 
over en så lang periode. Bogen lægger 
også vægt på, at der var mennesker 
med en positiv eller i hvert fald mildere 
holdning til jøder i Danmark. men 
fordi danske teologer, og dermed også 
kirken, var så påvirket af Luthers ideer, 
blev disse ideer omsat til handling og 
lov. Det har ikke været nemt at være 
jøde i Danmark, hvis man skal tro 
Laustens beskrivelser. Det har taget 
flere hundrede år at blive accepteret 
som ligeværdige mennesker med lige 
rettigheder og muligheder. Det er værd 
at kende til denne historie og se sin 
egen kulturhistorie i øjnene.

Jøder og kristne i Danmark - fra 
middelalderen til nyere tid
Martin Schwartz Lausten
ANIS, 2012
352 sider
299 kr. (e-bog 179 kr)
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hunden jesus!
Bernhard Lang har begået en vovet nytænkning af Jesus’ liv og lære, set i lyset af den kyniske filosofi. Desværre er værket præ-

get af stor forfatterisk frihed og fremstår ikke uden problematiske konklusioner. 

Af STUD.MAG. SIMON NøRGAARD IVeR-
SEN
”Hvis ikke jeg var Alexander den Store, 
så ville jeg være Diogenes”. Sådan 
skulle Alexander eftersigende have sagt 
efter sit møde med den kyniske filosof 
Diogenes, som havde bedt Alexander 
om at flytte sig, idet han skyggede 
for solen. Den kyniske filosofi stod i 
antikken som en praktisk antitese – 
filosofi i antikken var mere praksis end 
teori – til ønsket om magt og begær i 
almindelighed. Kynismen (afledt af det 
græske ord for hund) var en filosofi, der 
var så normafvisende og provokerende, 
at selv den mægtigste erobrer lod 
sig fascinere. filosofien spredte sig 
i antikken og havde indflydelse på 
utallige personer og strømninger. Dette 
har fået den anerkendte tyske professor 
i Det Gamle Testamente Bernhard Lang 
til at undersøge om ikke også Jesus 
skulle være påvirket af denne filosofiske 
retning. 

jESUS – EN KyNISK ProfEt
Bernhard Langs tese er, at Jesus 
ikke blot var en del af den jødiske 
profettradition, men at han også 
repræsenterede en kynisk-filosofisk 
retning. Bogen er således todelt, hvor 
den første del redegør for den jødisk-
profetiske tradition med rødder tilbage 
til Elias og Elisa, og herefter knytter 
Jesus sammen med denne tradition. 
Derefter starter anden del, hvor 
Bernhard Lang gennemgår de forskellige 
elementer i kynisk filosofi. Det er her, 
Lang i særdeleshed bliver modig, da 
han ikke blot forsøger at påvise kyniske 
strømninger i Det Nye Testamente, men 
også argumenterer for den historiske 
Jesus’ faktiske kyniske tilhørsforhold. 

ProblEMAtISKE SlUtNINgEr
Der er ingen tvivl om, at Bernhard Langs 
tese er et friskt pust i forskningen af 
den historiske Jesus, men den er det 
desværre ikke uden vanskeligheder. Til 
bogen er der nemlig knyttet en række 
store problemer. For det første er det et 

problem, at Bernhard Lang insisterer på 
at tage sit udgangspunkt i den faktiske 
Jesus, om hvem vi ved meget lidt. Lang 
tager sig store friheder i forhold til 
Jesus’ liv og følelser, og psykologiserer 
sig frem til kausalforbindelser mellem 
Jesus og hans valg af den kyniske skole. 
med den begrænsede viden, vi har om 
Jesus, er det også problematisk, at 
Bernhard Lang forsøger at gøre Jesus 
til en faktisk kynisk filosof. De kyniske 
tanker har været udbredt på Jesus tid, 
men det har andre filosofiske skoler 
også, hvilket leder hen til det andet 
kritikpunkt. Bernhard Lang synes 
ikke at differentiere meget mellem 
forskellige filosofiske skoler i antikken. 
Således skriver han ”I det mindste i den 
romerske kejsertid anbefalede kynikerne 
og deres tilhængere 
kærlighed til 
fjender. musonius 
Rufus, Seneca, 
Epiktet og marcus 
Aurelius taler 
om kærlighed til 
fjender” (s. 162). 
Problemet er her, 
at ingen af disse 
er kynikere, men 
derimod stoikere. 
Alt for tit bruger 
Bernhard Lang 
stoikere som 
vidnesbyrd for 
Jesus’ kyniske 
tilhørsfor-
hold, og trods 
ligheder 
holder det 
simpelthen 
ikke. Hvis 
man 
insisterer 
på at sige 
noget 
om den 
historis-
ke Jesus 
kan det 
derfor højest være, 

at han var blevet påvirket af græsk-
romersk filosofiske tanker. Bernhard 
Langs insisteren på at gøre den 
faktiske Jesus til konkret repræsentant 
for amalgameringen mellem jødisk 
profetisme og kynisk filosofi ville have 
egnet sig bedre i romanform. Når alt 
dette er sagt, er bogen dog et letlæst 
og interessant tankeeksperiment 
udi antikkens tankers florerende og 
indbyrdes gensidighed. Ex nihilo nihil 
fit, intet kommer trods alt af intet.

Jesus – en jødisk kynikers liv og lære
Bernhard Lang
Forlaget Univers, 2012
301 sider
249 kr.
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Sommer med sol og sirener
I sommers tog min veninde og jeg til Israel og Palæstina, på det, der blev en noget anderledes ferie. I 27 dage var luftalarmer, 

raketter og et øje på nyhederne døgnet rundt vores virkelighed, men det var også et møde med et imødekommende folk, et 

smukt land og en utrolig historie.

AF STUD. mAG KATRINE HARTmANN
»Tør I godt være her?« Det spørgsmål 
blev min veninde og jeg stillet et utal 
af gange denne sommer, da vi rejste 
rundt i Israel med besøg i Palæstina. 
Spørgsmålet var desværre ikke 
ubegrundet. Denne sommer blussede 
konflikten mellem Israel og Palæstina 
endnu en gang op, og den nåede nye 
højder sammenlignet med de senere år. 
Spørgsmålet gik dermed på, om vi turde 
være der under demonstrationer, kampe 
og raketter? Det turde vi. Vi turde det 
lidt mere, efterhånden som vi oplevede, 
hvor godt Israel er beskyttet.
 
AlArMEr og bESKyttElSESrUM
Vi sad på taget af vores hostel i 
Jerusalem den første gang, vi hørte 
luftalarmen. Den lød præcis som den 
øvelse, vi hører herhjemme den første 
onsdag i maj hvert år. Alligevel var vi 
ikke i tvivl om, at dette ikke blot var en 
øvelse. Der var sendt raketter fra Gaza 

mod verdens 
helligste by. 
Vi blev alle 
gelejdet ned 
i kælderen, 
der også fun-
gerede som 
beskyttelse-
srum. Vi sad 
der næppe 
i mere end 
10 minutter, 
men jeg må 
indrømme, 
at det – 
denne første 
gang – føltes længere. På det tidspunkt 
kendte vi ikke til omfanget af den skade, 
en raket kan forårsage, og vi kendte 
ikke til Israels militære sikkerhed. 
Vi fandt senere ud af, at så længe 
vi fulgte instruktionerne om at gå i 
beskyttelsesrum, kunne vi være sikre. 
Vi fik fortalt, at der var større risiko, 

for at være med i et 
trafikuheld, end der 
var for at blive ramt 
af en raket. og man 
kan tilsyneladende 
vænne sig til meget, 
for efter at have 
hørt alarmerne nogle 
gange, blev det 
blot en kort pause 
i, hvad end vi nu 
foretog os. Alarmerne 
var dog ikke den 
eneste påmindelse 
om den konflikten, 
der foregik så tæt 
på. overalt var der 
bevæbnede soldater, 
og fra stranden i Tel 
Aviv så vi militærfly 
komme fra Gaza. 
Alligevel følte vi os 
sikre og oplevede 
både  mere og andet 
end konflikten.

bESøg I bEtlEhEM
Vi var hovedsagligt i Israel, hvor vi 
med busser og rejste fra nord til syd. 
Vi besøgte byer, hvor muslimer og 
jøder lever fredeligt side om side, vi så 
moskeer, kirker og synagoger, levede 
af falafler og humus, flød i Det Døde 
Hav og snorklede i Det Røde Hav. Som 
studerende på Religionsvidenskab 
skulle vi naturligvis også rundt og se 
helligsteder, og det førte os til Nazareth, 
Jerusalem og Betlehem. overalt mødte 
vi hjælpsomme og imødekommende 
mennesker, der var med til at give et 
indblik i den konflikt, der bogstaveligt 
talt fløj over hovederne på os. en af 
dem, der gjorde særligt indtryk på os, 
var den 23-årige palæstinensiske osama, 
vi mødte i Betlehem, og som inviterede 
os hjem til den flygtningelejr, han bor 
i. Her fortalte han os om sit syn på 
konflikten og sit liv inden for den høje 
grå mur. Han fortalte om dengang, 
han blev arresteret uden grund af det 
israelske militær, og om dengang han 
flygtede over muren for at kunne få 
lov at se vandet. Det var svært ikke at 
blive berørt at disse mennesker og deres 
historier – både på den palæstinensiske 
og den israelske side – og de var alle 
med til at gøre denne sommer til en helt 
særlig oplevelse. 
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SEPtEMbEr ArrANgEMENt     bESKrIvElSE

18. 18.30 - Foredrag ’Knausgård og problemer i autofik-
tion – findes virkeligheden?’ v/lektor i 
nordisk sprog og litteratur, Hans Hauge, 
Studenterkredsen (Mødelokale 2, Studen-
terhus Aarhus)

23. 12.00-
13.00

Frokostseminar 'New religions in turkey' v/Till Luge, 
Center for SamtidsReligion (bygn. 1453, 
lok. 415) oplægget afholdes på engelsk.

26. 09.00- 
02.00

Semesterstarts-
fest

’Semesterstartfest ved religionsviden-
skab og teologi’ v/Aarhus Universitet
(bygn. 1441, aud. 3 og bygn. 1482, 
nobelsalen) 

29. 14.15 -
17.15

ph.d-forsvar ’formens funktion i salmesang: Melo-
poetisk metode i sanganalyse med 
særligt henblik på salmer med tekst af
N.f.S.grundtvig’ v/Lea maria Lucas Wie-
rød (Mødelokale 2, Konference Centret, 
Frederik Nielsens Vej 4, Aarhus C)

30. 12.00 - 
13.00

Frokostseminar 'valarkult og selvidentificerede Elvere: 
religion baseret på j.r.r. tolkiens 
fantasybøger' v/markus Davidsen, Center 
for SamtidsReligion (bygn 14453, lok. 
415)

30. 18.30- Foredrag 'filmfremvisning: babettes 
gæstebud' v/Hans Jørgen Lundager, 
Relgionsvidenskabelig forening (bygn 
1441, aud. 2)

oKtobEr

2. 18.30 - Foredrag ’forførelse og forkyndelse – Kunst 
og kristendom hos Mozart’ v/lektor i 
kirkehistorie, Nils Holger Petersen, Stu-
denterkredsen (Richard Mortensen-stuen, 
Studenternes Hus)

7. 12.00 - 
13.00

Frokostseminar ’Mindfulness og sundhed’ v/Lone Fjor-
back, Center for SamtidsReligion (lok. 
415, bygn. 1453)

9. 18.30- Foredrag ’opstandelsen hos dostojevskij’ v/ 
Monica Papazu, Studenterkredsen (Møde-
lokale 2, Studenternes Hus)
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Spændende  
arrangementer

SEMEStErStArtfESt På tEologI 
og rElIgIoNSvIdENSKAb

Kl. 9.00 Gudstjeneste i Skt. 
Johannes Kirken
Prædikant: Johannes Nissen
Kl. 10.15 morgenmad i 
Studenterloungen Axis mundi
Nobelparken, bygn. 1451

ProgrAM for tEologI
Kl. 11.00 Semesterstart i 
Nobelauditoriet i Nobelparken
Fællessang og velkomst 
v/afdelingsleder Peter Lodberg
Oplæg 
v/ ole Høiris: Kristendommens 
verdenssyn
Replik 
v/ lektor David Bugge: Sejrsherren 
skriver historien

ProgrAM for 
rElIgIoNSvIdENSKAb
Kl. 10.40 Fælles vandring fra Axis 
mundi til Aud. 3 i bygning 1441
Velkomst 
v/lektor marie Veirup Nielsen i 
Auditorium 3, bygning 1441
Nyt fra afdelingen
v/afdelingsleder Lene Kühle
Festforelæsning
v/lektor Tim Jensen, 
religionsstudier, Syddansk 
Universitet
”En studerende har ordet”
v/Astrid Høegh Tyrsted
markering af årets kandidater
v/ Lene Kühle samt afslutning

Kl. 12.00 Pølsegilde for alle
I gården mellem byg. 1451/53

Kl. 18.00 Fest for studerende og 
ansatte i Nobelkantinen


