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Sjælesorg og langsomhed
Interview med sognepræst i Marmorkirken, Mikkel Wold, om sjælesorg og om afstandtagen til tidens tendens til hurtighed

En missionerende folkekirke?

FigenBladet har set nærmere på den seneste tids debat om, hvorvidt
mission skal være en del af Folkekirken, og hvad det så vil sige?

Frugtbart samarbejde på religionsvidenskab

Projektet Religion i Aarhus 2013 er netop afsluttet, og FigenBladet har
talt med nogle af aktørerne, som er begejstrede for samarbejdet
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Lydspor fra Bibelen
tingene ikke er så eksplicitte. Jeg synes,
der ligger en tynd film med Vorherre
ud over teksten.« Bibelselskabets
generalsekretær Morten Thomsen
Højsgaard udtaler til Bibelselskabet at
han har store forhåbninger til projektet:
»Målet er at gøre Biblen til en åben bog
for andre end de i forvejen interesserede.
Den har indflydelse på vores kultur,
sprog og etik, og det fortæller vi med
musikken som hjælpemiddel og i tidens
toner.«

Grafik | Bibelselskabet

Ord | Johanne Nørtoft Thomsen
Bibelselskabet har i anledning af
sit 200-års jubilæum søsat det nye
projekt Lydspor fra Biblen, hvor 12
populære kunstnere har fået til opgave
at fortolke 12 bibeltekster. Sangene
udkommer løbende henover år 2014, og
allerede nu er Sys Bjerres fortolkning af
Prædikerens Bog 3,1-17, Krig og Fest,
udkommet: »Det er et meget anderledes
inspirationsgrundlag, men en skæg måde
at udfordre sig selv på,« udtaler hun
til Bibelselskabet og forklarer, hvorfor
Gud ikke er skrevet med ind i hendes
fortolkning: »Jeg kan godt lide, når

Multireligiøse kapeller
ORD | ANNE SOFIE MØLLER ASKHOLM
Flere sygehuse landet over foretrækker
religionsneutrale kapeller. De kan være
indrettet med enten et kors, der kan
fjernes, eller med forskellige religiøse
symboler, som kan tages frem afhængig
af afdødes religiøse tilhørsforhold.
Meningerne er delte om den nye
tendens inden for sundhedsvæsenet.
Ifølge Kristelig Dagblad udtaler Lasse
Plougstrup, formand for arbejdsgruppen

bag religionsrummene i det nye sygehus
ved Herning: ”Det kan ikke nytte, at vi
afspejler én del af Danmark, når vi som
hospital samtidig skal være inkluderende
for alle”. Andre har rettet kritik mod
religionsneutraliteten med argumentet
om, at Danmark er et kristent land og
man derfor bør indrette kapellerne med
kristne symboler.
Ifølge lektor i Religionsvidenskab ved
Aarhus Universitet Marie Vejrup Nielsen,

er dette en del af en mere overordnet
diskussion: »Denne debat afspejler
udviklingen i Danmark og en større
diskussion om, hvordan religion skal se
ud i det danske samfund. Det er endnu
et eksempel på diskussionen mellem en
pluralistisk model og så en model, der
holder fast i kristendommen, som en så
central del af det danske samfund, at
det skal afspejles for eksempel i denne
type rum.«

Blasfemiens grimme ansigt
Grafik | G. Hagedorn

Ord | Johanne Nørtoft Thomsen
Religion er rykket ud i cyberspace og
ind på vores smartphones. Igennem
de seneste år er udvalget af religiøse
appikationer steget kraftigt. Dog har
it-koncernen Apple, ifølge Kristeligt
Dagblad, gennem årene måttet fjerne
adskillige religiøse app’s fra deres App
Store grundet ”stødende indhold”. Der
er for eksempel tale om app’s som ”Me
So Holy” – en applikation, der ved
hjælp af telefonens kamera kan sætte
billeder af brugerens ansigt på religiøse
figurers kroppe. På denne måde kan
man komme til at ligne en nonne, en

præst eller sågar Jesus. Allerede i 2009
afskaffede Apple applikationen på
grund af ”indhold, der kunne opfattes
stødende på større befolkningsgrupper”.
Udelukkelsen af de mange applikationer
har medført forundring hos
ophavsmændene bag og samtidig sat
gang i en debat om, hvorvidt det er
Apples opgave at dømme hvad, der er
blasfemisk og anstødeligt for brugerne.
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Præsterne, der blev forbigået
Det Etiske Råd har medlemmer, der fagligt spænder vidt. Tidligere har der siddet præster i Det Etiske Råd, men efter udskiftningen af seks medlemmer i det nye år, har præsterne måttet vige pladserne. FigenBladet ser nærmere på Det Etiske Råd, og på
hvad netop præsterne kan bidrage med.
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foto | Nick Smith

Ord | Katrine Hartmann
Reaktionerne på udeladelsen
af præster i Det Etiske Råd
har været forskellige, for
mens nogle ikke ser det
som et problem, ærgrer det
andre. Blandt sidstnævnte
er Ulrik Becker Nissen,
lektor i Systematisk Teologi
ved Aarhus Universitet.
Han mener, at når omkring
80 procent af den danske
befolkning er medlemmer
af Folkekirken, så bør der
også være præster i Det
Etiske Råd, da rådet skal
være repræsentativt for
befolkningen - herunder
også befolkningens religiøse
Det Etiske Råd skal skabe debat og belyse spørgsmål vedrørende bio- og genteknologi inden for menneskeliv, natur,
tilhørsforhold. Han fremhæver
præsternes styrke inden for
miljø og fødevarer, men de skal ikke nødvendigvis komme til enighed og kan ikke tage reele beslutninger.
etik: »Præsterne sidder i en
række konkrete situationer,
Et udtryk for sekularisering?
rådets arbejde”. Det er netop disse
hvor de kommer helt tæt på de svære
Lars Ahlin, lektor i Religionssociologi
kompetencer, Svend Andersen, professor
livssituationer, som for eksempel
ved Aarhus Universitet, lægger sig i
i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus
pårørende, der skal tage stilling til
forlængelse af Svend Andersen. Lars
organdonation. De taler med mennesker, Universitet og tidligere medlem af
Ahlin mener ikke, det har betydning, om
Det Etiske Råd, ser som det afgørende
der skal tage stilling til de samme
der er præster med i Det Etiske Råd eller
for valget af medlemmer, og ikke
etiske spørgsmål, som Det Etiske Råd
ej, da det ifølge ham handler om noget
hvorvidt der er præster med: »Det er
diskuterer, og derfor bør præster have
andet: »Det primære for Det Etiske Råd
relevant med teologer i Det Etiske
en eller flere medlemspladser.«
bør være, at medlemmerne er dem, der
Råd, da de gennem deres uddannelse
er mest kyndige inden for de aktuelle
har en forudsætning for at overveje
Delte meninger
spørgsmål – ikke om de er præster.« I
Det Etiske Råd, der blev oprettet i 1987, etiske spørgsmål; de har en særlig
Det Etiske Råd er der en stor variation
synsvinkel at bidrage med, til forskel
skal rådgive Folketinget og offentlige
i medlemmernes faglige baggrund,
fra for eksempel filosofferne.« Han
myndigheder i spørgsmål om blandt
indeholdende alt fra en kunstrådgiver
understreger, at det centrale for
andet bio- og genteknologi inden for
til en dyrlæge. Lars Ahlin mener, at den
medlemmerne er at kunne argumentere
menneskeliv, natur, miljø og fødevarer.
nye sammensætning af medlemmer uden
for, og belyse etiske spørgsmål – og
Medlemmerne skal skabe debat om
en præst, kan være et udtryk for noget,
det er ikke givne kvaliteter, blot fordi
og belyse disse emner, men de kan
der stikker dybere: »At præsterne, og
man er præst. Ulrik Becker Nissen er
ikke tage beslutninger. Medlemmerne,
dermed religion og kirke, udelades fra
til dels enig, men han understreger, at
der sidder tre år af gangen og højest
Det Etiske Råd kan være et udtryk for
både teologer og præster er vigtige at
seks år i alt, udpeges af Folketinget
øget sekularisering, idet der sker en
have blandt medlemmerne, da de har
og ministerier, og der skal både være
mindskning af religion i den offentlige
en forskellig tilgang til spørgsmålene:
lægfolk og fagfolk i Det Etiske Råd,
sfære«. Han tilføjer, at der jo ikke er
»Teologen vil være mere teoretisk og
ligesom der skal være ligestilling. De
foretaget en principiel stillingtagen til,
filosofisk, mens præsten kommer med
udpegede medlemmer skal desuden
at præster ikke kan være medlemmer af
praktisk erfaring gennem blandt andet
”have indsigt i de etiske, kulturelle,
Det Etiske Råd, og der sidder fortsat en
sjælesorg«.
samfundsmæssige og andre faglige
teolog.
spørgsmål, der er af betydning for
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Frugtbart samarbejde på Religionsvidenskab
Resultatet af et stort videnskabeligt samarbejde mellem forskere og studerende ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet
er for nyligt blevet offentliggjort. FigenBladet har talt med et par forskere og en enkelt studerende om fordelene ved et sådant
samarbejde.

Ord | Malik Christian Reimer Larsen
Projektet Religion i Aarhus 2013
var et samarbejde, hvis formål har
været at kortlægge samtlige religiøse
grupperinger i Aarhus. Udgivelsen, der
er tilgængelig som e-bog på Center for
SamtidsReligions hjemmeside, er en
opfølgning på et lignende projekt for 10
år siden: »Vi ville se, hvilke ændringer,
der blandt andet havde været i
medlemstal, teologi, relationer til andre
grupper og krav til medlemmer,« udtaler
lektor ved Religionsvidenskab på Aarhus
Universitet, Lars Ahlin. I ønsket om
at belyse disse spørgsmål, involverede
forskerne omkring 50 studerende, hvis
betydning for projektet, han ikke er
i tvivl om: »De studerende har spillet
en absolut nødvendig rolle. Uden dem
havde vi kun kunnet lave en forholdsvis
overfladisk beskrivelse.«
Tillid er nødvendigt
Lars Ahlin beskriver projektet som et
velkomment afbræk fra den normalt
ellers så teoretiske tilgang, som
religionsvidenskab er kendt for. »Vi
møder hele tiden de studerendes behov

for at komme ud i virkeligheden,«
siger han og fortsætter: »Teorier kan
være meget spændende, men kan også
føles meget fjerne. Jeg tror, det er en
drivkraft for mange studerende ved
religionsvidenskab at komme tættere på
en religiøs gruppe og ikke bare se dem
som tal eller overfladiske beskrivelser.«
Lars Ahlin antager desuden, at det
har virket tiltalende for de studerende
at deltage i noget, der førte til et
videnskabeligt produkt. Studerende ved
religionsvidenskab, Lasse Løvlund Toft,
der medvirkede i projektet, er enig i
Lars Ahlins udmelding og tilføjer: »Vi
kan godt have en tendens til at blive
teoriryttere, men de religiøse grupper
er jo ligeglade med de teorier – "map is
not territory". De fleste er klar over det,
men man mindes om det på en anden
måde end ved auditorieundervisning.«
Studerende på første semester havde
også mulighed for at medvirke i
projektet, men deres akademiske
jomfruelighed bekymrede ikke forskerne:
»Selvom man er ny på universitetet,
er man på universitet – vi skal kunne
stille visse krav til de studerende. Jeg

mener, at det er nødvendigt, at der
findes en tillid«, uddyber Lars Ahlin.
Lasse Løvlund Toft har som studerende
lagt mærke til den udviste tillid: »Det
var virkeligt positivt, at der blev lagt et
ansvar over på os. Man føler, at man er
med til at skabe noget, og dermed øges
engagementet også.«

foto | Lasse b. madsen

Fremtidige projekter
Hvis du som studerende ønsker at
deltage i lignende projekter, bliver
det i fremtiden nemmere. Lektor
ved Religionsvidenskab på Aarhus
Universitet, Marie Vejrup Nielsen,
fortæller, at der i øjeblikket arbejdes
på en hjemmeside, der blandt andet
vil fungere som en opslagstavle
for forskningsprojekter, der søger
studentermedhjælpere. Indtil
da fremhæver hun de forskellige
forskningsmiljøers frokostmøder
og seminarer – for eksempel
kognitionsforskernes eller Center
for SamtidsReligions møder. Andre
muligheder for forskningsdeltagelse er
det årlige projekt Religion i Danmark,
der indsamler information omkring
Danmarks anerkendte
trossamfund, eller
valgfaget Pluralisme
i London. Marie
Vejrup Nielsen
opfordrer slutteligt
til oftere at opsøge
forskerne: »Overvind
jer selv og kom til
frokostmøderne – og
vær ikke bange for at
spørge.«

Det var virkeligt positivt, at der blev lagt et ansvar over på os. Man føler, at man er med til at skabe noget, og dermed øges
engagementet også,« fortæller Lasse Løvlund Toft, som deltog i feltarbejdet.

nyheder | interview| information | debat | fag | underholdning | 5

INDBLIK

Mission med flere betydninger
Er Kjeld Holm, biskop over Aarhus Stift, i færd med at underminere Den Danske Folkekirke, når han afviser at bruge ordet mission om sin opgave i kirken, eller er der i virkeligheden tale om en misforstået debat, der i stedet for at diskutere teologi, er
kommet til at handle om ord.

Missionsdebatten i medierne
I et dobbeltinterview i Kristeligt
Dagblad d. 3. januar bliver
missionsdebatten sat på spidsen, da
førnævnte migrantpræst og Kjeld Holm
spørges til, hvorvidt de mener at »tiden
er til en omvendelsesmission?« De
kommer til at stå over for hinanden
som opponerende repræsentanter for
et ja/nej svar. Kjeld Holm bliver spurgt
hvordan han vil definere mission i
folkekirken og svarer utvetydigt: »Det er
ikke et begreb, jeg bruger.«
FigenBladet har i nærværende
forbindelse spurgt Kjeld Holm ind
til sagen. »For mig at se er mission
og omvendelse livsholdninger, der
ikke længere hører vores virkelighed
til. Der er en forsvindende minoritet
i befolkningen, som har et fast
tilhørsforhold til kristendommen.«
Han forklarer, at mission er et ord
med en tvetydig historie, der for ham
at se er en bevidst anstrengelse for
at få et andet menneske til at tro det
samme som en selv. For Kjeld Holm er
mission og forkyndelse ikke det samme.
»Forkyndelse er at give udtryk for ens
egne holdninger. Det primære er, at
ikke at andre hører det eller deler ens
synspunkt, men at man giver udtryk for
det.«
Hans afstandstagen til missionsbegrebet
står dog kun for egen regning: »For
6 | FIGENBLADET

min skyld må man gerne bruge ordet
mission« siger han og fortsætter,
»Jeg bruger det udtryk, at kirken skal
være til stede som en dimension i
tilværelsen. Den skal være sådan, at
den på forskellige niveauer kan være
tilgængelig for folk.«
Kristen relativisme
Interviewet med Massoud Fouroozandeh
og Kjeld Holm har som nævnt skabt
stor debat i Kristeligt Dagblad. Kjeld
Holm bliver af præstekolleger fra
flere kirkelige fløje kritiseret for at
relativere det kristne budskab. Ifølge
Kristeligt Dagblad d. 14. januar, ønsker
flere ham endda afsat. En af disse
er Torben Bramming, sognepræst i
Ribe, der udtaler »Han dyrker en torumskristendom, hvor han i det ene
øjeblik forkynder en relativisme, der
intet har med kristendom at gøre,
og i det næste står på prædikestolen
og læser op af bønner om, at Gud
er Gud fra evighed til evighed. Det
svarer til, at han arbejder i et bageri,
men ikke vil sælge brød længere.«
Ovennævnte eksempel er blot ét
blandt mange kritiske røster over
Kjeld Holms udtalelse. FigenBladet har
spurgt post.doc. i missionsteologi ved
Menighedsfakultetet, Andreas Østerlund
Nielsen, til debatten, der er fulgt efter
interviewet. »Spørgsmålet om mission
stilles fra Kristeligt Dagblads side meget
skarpt op, hvor ingen af dem får lov til
at nuancere deres svar, men kun kommer
til at kunne svare ja eller nej«.
En dyster fortid
Andreas Østerlund Nielsen forklarer,
at mission oversat fra latin betyder
sendelse og defineres som det at
præsentere og repræsentere evangeliet
for andre. »Mange forbinder i dag
mission som tilhørende Gud. Hvor
mission tidligere lå i kirkens hænder,
opfatter man i dag kirken som en del af
Guds altomfattende mission i verden.
Den består i at genoprette det brud,
der siden syndefaldet har været til

foto | pritvat

Ord | Ninna M. K. Revsbech
Massoud Fouroozandeh, sogne- og
migrantpræst i Sct. Hans Kirke i Odense,
er ikke denne artikels hovedperson.
Alligevel vil udgangspunktet stå ved
ham, da det er hans dåbspraksis, der
har givet anledning til den seneste
tids ophedede debat om mission og
omvendelse i Kristeligt Dagblad. Ved
siden af det folkekirkelige præsteembede
døbte han muslimske konvertitter ind
i sin egen kristne missionsbevægelse,
Church of Love. Sagen om Massoud
Fouroozandeh har foranlediget en anden
debat, der omhandler præsters syn på
mission i folkekirken.

»For mig at se er mission og omvendelse
livsholdninger, der ikke længere hører vores
virkelighed til.« udtaler biskop over Aarhus
Stift, Kjeld Holm.

stede i verden.« Mission har gennem
tiden fået tillagt sig mange negative
konnotationer, og man har længe forsøgt
at undgå det. Andreas Østerlund Nielsen
fortæller at når vi taler om mission giver
det associationer til imperialisme og
kolonialisme, hvilket der ifølge ham dog
kun til dels er en sandhed i. »Mission
fik så dårligt et ry, at der til sidst blev
udråbt et moratorium over begrebet.«
I forlængelse deraf fortæller Professor
Emeritus i Systematisk Teologi på
Aarhus Universitet, Viggo Mortensen,
til FigenBladet, at mission er blevet
synonym med kulturødelæggelse. Det er
blandt andet forårsaget af de overgreb,
der er sket i kristendommens navn.
»Så det er sådan set en gammel nyhed,
at mange i kirken forsøger at undgå
ordet mission. Til erstatning har man
forsøgt sig med alle mulige forslag lige
fra ’dialog’ til ’følgeskab’.« I dag har
missionsbegrebet oplevet en renæssance
fortæller Andreas Østerlund Nielsen:
»Inden for de sidste 10-15 år er man
begyndt igen at turde tale mission. Det
skyldes dels, at der er kommet mange
ikke-kristne indvandrere til Danmark, og
at der i dag er flere, som ikke er medlem
af Folkekirken.« Et alternativt begreb
til mission er missional. »Flere har
erstattet ordet ”mission” med begrebet
”missional” for bedre at kunne tale om
sagen uden de negative konnotationer,

Nyheder

Ny kandidatuddannelse

der har hægtet sig til mission,«
siger han og fortsætter »Begrebet
”missional” peger på, at mission er
en identitet og en væren, før det er
en aktivitet ”at missionere”. Der er
en missions-identitet i at være kirke
og at være kristen.«

ORD | ANNE SOFIE MØLLER ASKHOLM
Nyligt er en kandidatuddannelse blevet tilføjet
kataloget på Aarhus Universitet. Fra september
2014 kan bachelorer i blandt andet teologi,
professionsbachelorer i diakoni og 3K læse en
kandidatgrad i diakoni. Uddannelsen er også åben
for studerende fra andre studieretninger.
Uddannelsen kombinerer kompetencer
inden for ledelse med kristen diakoni og
menneskeforståelse. Post.doc. i Teologi ved
Aarhus Universitet, Jakob Egeris Thorsen,
understreger potentialet for de kommende
kandidater: »De kirkelige organisationer vil blive
mere tydelige i velfærdsstaten. Derfor er det
vigtigt, at uddanne gode ledere, som også kender
og teologisk kan argumentere for de kirkelige
organisationers kristne menneskesyn«.

bisperne rykker sammen og nye
alliancer skabes.« Andreas Østerlund
Nielsen giver ligeledes udtryk for,
at debatten har drejet sig væk fra
væk fra det væsentlige, og at vi må
kigge på sagen, der ligger bagved.
»Debatten bør komme ind til sagen,
der handler om, på hvilken måde
kristendommen giver os noget, som
vi ikke kan lade være med at give
videre til andre. Det er det vigtige
og aktuelle spørgsmål.«

foto | arkiv

foto | Kirstine rasmussen

Ord eller teologi
Selv om Kjeld Holm er blevet
kritiseret for sine holdninger i
denne debat, bakkes han samtidig
op af flere af sine bispekolleger.
Det kommer til udtryk i Kristeligt
Dagblad, der har talt med flere af
landets biskopper. En af disse er
Marianne
Christiansen,
biskop i
Haderslev
Stift, der
udtaler: »At
bruge andre
ord end
mission og
omvendelse,
betyder ikke,
at man tager
afstand fra
ordenes
indhold.«
Viggo
Mortensen
mener også,
at debatten
er kommet
til at handle
mere om ord men også om
handlinger.
»Når
missionen
og dens
logik sættes
i centrum,
som det sker
med Massoud,
så skilles
vandene,
hierarkierne
På billedet ses munken Ansgar (801-861) foran Marmorkirken i Købenryster,
havn. Ansgar var missionær og gjorde et forsøg på at kristne danerne.

Den religiøse dimension
Ifølge lektor i Teologi ved Aarhus Universitet,
Peter Lodberg, vil NGO’er i fremtiden komme til at
spille en større rolle i omsorgsarbejdet: »Staten er
ved at trække sig tilbage fra det omsorgsmæssige
område. Her kommer de kirkelige organisationer
til at spille en vigtig rolle. Disse kan udrustes, så
de kan stille betingelser for omsorgsarbejdet og
ikke blot agere statens forlængede arm« siger han
og fortsætter: »Velfærdsstaten har overset den
kulturelle og religiøse dimension i mennesket.
Denne dimension vil vi gerne bringe i fokus«.
Ifølge Peter Lodberg er den specifikt kristne
tilgang til det sociale arbejde ikke problematisk
i et efterhånden flerkulturelt samfund, fordi
den religiøse dimension tages alvorligt:
»Undersøgelser viser, at hvis man vedkender sig
sit religiøse udgangspunkt, ikke for at skabe en
barriere i forhold til andre, men for at vise, at man
har en fælles referenceramme, har man lettere ved
at møde andre religiøse mennesker, fordi man har
troen til fælles«.
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Lov til langsommelighed
Sognepræst ved Marmorkirken i København, Mikkel Wold, tager ugentligt imod mennesker, som har brug for en snak. FigenBladet har
mødt en af Danmarks mest erfarne sjælesørgere.

Ord | Kirstine Rasmussen
Mikkel Wold byder velkommen på sit
kontor i Marmorkirkens vestlige fløj.
Han tilbyder en kop espresso fra den
blanke maskine i hjørnet, som er noget
iøjnefaldende i den gamle smukke kirke.
Mikkel Wold forklarer, at det er ganske
velovervejet, det med kaffemaskinen:
»Når folk kommer her hos mig, skal de
føle sig velkommen. At jeg byder dem
på en god kop kaffe, og ikke blot et glas
vand, er med til at vise dem det. De skal
mærke, at jeg vil dem det godt.« Hver
især tager vi plads i de behagelige stole
ved et lille cafebord i præsteværelset,
som så ofte før har dannet ramme om
de mange eksistentielle samtaler om
tilværelsens erfaringer. Han forklarer, at
det for ham er vigtigt, at det teologiske
træder frem: »I en god sjælesorgssamtale
vil jeg først og fremmest lytte. Og når
jeg så har en forståelse for, hvordan
det hænger sammen, så kan jeg træde
mere frem som præst. Det er jeg ikke
bange for,« siger han og fortsætter:
»Folk forventer, at jeg også taler om det
teologiske med dem, så længe jeg ikke
gør det på en arrogant og docerende
måde. De ved godt, at de kommer til
præsten og ikke psykologen. Og det er
ikke bare small-talk, jeg er der for.«
Når livet falder på plads
Kirken var ikke en del af opvæksten i den
socialdemokratiske fagforeningsfamilie
på Nørrebro: »Vi smed kirkebladet ud
ulæst. Men i de ældste klasser af skolen
begyndte jeg at gå i kirke hos Gurli Vibe
Jensen i Helligåndskirken i København, og
det ændrede min indstilling fuldstændigt.
Jeg begyndte at læse Det Ny Testamente
og da havde jeg oplevelsen af, at noget
faldt på plads for mig. Den oplevelse har
jeg stadig.« Mikkel Wold følte sig draget
af troen, og blev døbt i en alder af sytten
år, idet han slet ikke kunne afholde
sig fra at tro. Selvom han opfattede
folkekirken som fyldt af smålighed og
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med en forstillelse, som på mange måder
frastødte ham, begyndte han at studere
teologi i København til familiens store
undren. I studietiden var det dog ikke kun
teologien, som interesserede ham: »Under
min studietid tog jeg en uddannelse i
psykoterapi i Hamborg ved et institut,
som havde udgangspunkt i den østrigske
professor Viktor Frankls teorier. Frankl
kritiserer Freud og er åben over for det
teologiske og det religiøse.« Mikkel
Wold tog altså ikke den strømlinede vej
gennem studierne, og han holder fast i,
at det ikke er mere effektivt at presse
folk hurtigere gennem studierne: »Udover
psykoterapeutuddannelsen fandt jeg det
enormt berigende at gå til forelæsninger
på dansk og filosofi. Og det må være
abstrakt tænknings betingelse at trække
vejret og for en stund kigge sig omkring i
nabodisciplinerne,« understreger han.
At dvæle ved livet
Når Mikkel Wold i sit arbejde skal tale
med sin menighed, fornemmer han en
klar åbenhed over for det religiøse, og
er ikke tilbageholdende med at bruge
store teologiske begreber: »Nogle præster
vil tænke, at hvis man bruger ordet
synd, så løber folk skrigende bort. Så de
undlader helt at tale om det, måske for
de – meget forståeligt – vil distancere
sig til en forenklet og overfladisk brug
af ordet. Men fænomenet, som begrebet
dækker over, det har de fleste erfaret i
tilværelsen, og så opdager de, at der er
et ord for det, som blot skal oversættes,
lukkes op og forklares. Kirken skal ikke
være bange for at bruge de store ord, og
vi lader folk i stikken og forsømmer vores
embedspligt, hvis vi blot ignorerer det
klassiske.« Det er netop derfor, Mikkel
Wold sætter en dyd i at være autentisk
og lukke begrebernes betydning op med
den nøgle, som kristendommen er for
ham. »Folk tager afstand til, hvis jeg
taler hen over hovedet på dem eller ikke
står ved, hvad jeg mener. Hvis jeg til

gengæld er troværdig så gør det ikke
noget, at jeg bruger nogle ord, som de
ikke kender, hvis jeg bare oversætter
dem til nutidssprog, »forklarer han og
uddyber: »Et ord som tro, kan illustreres
med tillid, at noget »står til troende«
eller at noget er »troværdigt«. Dermed
gøres det mindre abstrakt for folk.« Mikkel
Wold forklarer, at i sjælesorgen er folk
ikke så bange for de store begreber som
skam og dom. Sidstnævnte er han dog
tilbageholdende med at bruge, men det er
vigtigt at tale om fænomenet. Han mener,
det er naturligt at tale om dom med folk
i en moden alder og med døende, da de
fleste ofte da vil holde regnskab over
livet. »Jeg kan introducere, at de ikke
er alene om at holde regnskab. At Guds
måde at holde regnskab på er ledsaget af
barmhjertighed, som den måske ikke er
hos den pågældende,« fortæller han og
fortsætter: »Fænomenet dom lader sig
ikke viske væk, og derfor skal vi prøve at
tale om de store ord, men vi skal passe
på med at vide, hvilken sammenhæng, vi
taler ind i, og vi skal have et nærvær og
en bekymring med, for ellers bliver det en
arrogant samtale, hvor man smider store
ord i hovedet på folk, og så kan de selv
om resten.«
Den teologiske ballast
I kraft af, at Mikkel Wold har beskæftiget
sig så indgående med sjælesorg, har han
gennem de seneste seks år undervist
præster i sjælesorg på Teologisk
Pædagogisk Center i Løgumkloster, hvor
der er stor søgning til kurset. Det undrer
Mikkel Wold, at man på universiteterne
ikke prioriterer den praktiske teologi
højere, da det er en stor del af den
teologiske pakke. Det er ifølge ham dog
vigtigt, at sjælesorgen medtænker den
systematiske disciplin: »Det er ikke nok
at lytte i sjælesorgen. Man skal byde
ind med noget teoretisk. Og det ligger
der en stor opgave i, at få fremelsket
noget mere og finde den teologiske

																												 interview	

Forandringsfordring
Mikkel Wold er ikke sen til at påpege,
at megen moderne tale om sorgfaser er
yderst forenklende, og han ser det som en
underkendelse af, hvor voldsom en sorg
kan være, hvis man blot skal efterlade
den døde blandt de døde. »Man skal
selvfølgelig ikke dyrke de døde, men man
skal integrere dem i sit liv som afdøde.
Man må tage minderne med sig videre
og gøre dem til en del af sin base. Og
med den rigdom kan man efterfølgende
gå ud og møde livet. Men man skal ikke
nødvendigvis igennem en eller anden

skematisk proces. Det er desværre ofte
omgivelserne, der presser på, og gerne
vil at den sørgende skal hurtigt videre.«
Mikkel Wold ser det som en klar tendens i
samfundet, at stilstand er blevet farligt,
og hurtighed er en dyd. Det vil han
gerne gøre op med: »Langsomhed er en
betingelse for det gode liv. Hvis jeg skal
erkende det væsentlige, kan jeg jo ikke
have travlt.« Mikkel Wold vil fortsætte
sin sjælesorgspraksis og mener, at der er
gode muligheder for at sjælesorgen bliver
opprioriteret i folks bevidsthed, når det
jagede liv tynger.
foto | Kirstine rasmussen

ballast, som ligger gemt og venter på
at folde sig ud.« Udover den teologiske
dimension af sjælesorgen, mener han,
det er vigtigt at være i dialog med
nabovidenskaberne. »Det ville være
uforsvarligt ikke at integrere den viden
man får fra blandt andre psykologien. Men
efter min opfattelse skal man passe på,
ikke at blive forført deraf. Man må gøre
sig sit grundlag og tradition bevidst for
at kunne gå i dialog.” Ifølge Mikkel Wold
opdager sjælesorgen i løbet af det 20.
århundredes begyndelse psykoterapien,
men der sker ikke blot en integration af
de psykologiske
erkendelser. I visse
tilfælde overtager
det terapeutiske
så meget, at det
teologiske glider
ud af sjælesorgen.
Derfor ligger der en
stor udfordring for
nutidens præster
i at føre den
terapeutiske viden
og den systematiskteologiske
viden sammen,
fortæller han.

»I en god sjælesorgssamtale vil jeg først og fremmest lytte. Og når jeg så har en forståelse for,
hvordan det hænger sammen, så kan jeg træde frem som præst. Det er jeg ikke bange for,« fortæller
sognepræst Mikkel Wold.
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Økumenisk Prisopgave 2014
Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aarhus Stift inviterer studerende i teologi til at indlevere
deres bacheloropgave, kandidatspeciale eller uafhængige afhandlinger af tilsvarende niveau
indenfor økumenisk teologi til Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aarhus Stift, der uddeler en
pris på 10.000 kr. for den afhandling, som på et højt fagligt niveau behandler et emne indenfor
økumenisk teologi.
Emnet er valgfrit, men mulige problemformuleringer kan være:
-

En komparativ analyse af Den danske evangelisk-lutherske Folkekirke og Den 		
anglikanske kirkes syn på embedsteologi.
En komparativ analyse af de forskellige kirkesamfunds syn på kvindelige præster og
biskopper.
En analyse af kirkesamfundene i Mellemøsten i lyset af det arabiske forår.
En komparativ analyse af to definerede kirkesamfunds gudstjenesteformer og hvordan
deres teologi kommer til udtryk heri.

Opgaverne skal have en størrelse på 10-15.000 ord.
Afleveringsfristen er 15. september 2014.
Afhandlingen bedes sendt til:
Formanden for Mellemkirkelige Stiftsudvalg
Hanna Broadbridge
mail@broadbridge.dk
Det er ikke et krav, at de indsendte afhandlinger er blevet vurderet på forhånd.
Kontaktperson på Aarhus Universitet: lektor dr. theol. Peter Lodberg.
information

Seminar om BRORSONS SALMER – DENGANG OG NU
v. adj. Professor Jørgen Kjærgaard

Med udgangspunkt i Den Danske Salmebog 2002
drøftes H.A. Brorsons salmer.
Salmebogsversionen konfronteres med
originalteksterne i et forsøg på at indkredse
salmernes teologi og funktion, såvel ved
deres fremkomst, som i nutidig brug.
Deltagerne vil blive udfordret til at fremlægge
egne studier af enkeltsalmer undervejs, ligesom seminaret
vil kunne danne afsæt for senere specialestudier.

Undervisningen foregår i 1453-415 kl. 12.15-14.00
d. 12. februar, 12. marts, 9. april og 14. maj
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Information

De tre næste foredrag i Religionsvidenskabelig Forening
Tirsdag d. 18.2 ”Karabin og evangelium” ved tidl. feltpræst Victor Greve, nu sognepræst i Sydslesvig
Tirsdag d. 12.3 ”Kristendom(me) i dag – nogle udfordringer til forskningen i samtidsreligion” ved Marie
Vejrup Nielsen, lektor i Moderne Kristendom ved Religionsvidenskab
Tirsdag d. 23.4 ”Den senmoderne stenalder. – Kropssyn, mytologisering og ritualisering i nutidige
sundhedstrends.” ved Anna Aulin-Christoffersen, stud.mag. Religionsvidenskab på Institut for Kultur og
Samfund
Alle foredragene foregår fra kl. 18.30 i aud.2 på Tåsingegade 3.
Der vil også i dette semester trækkes lod om en boggave til hvert foredrag blandt de deltagende, der er
indehaver af et semesterkort.

information

Teologiens Døgn søger frivillige
I forbindelse med Teologiens Døgn 2014 den 4.-5. april søger vi frivillige til at præsentere foredrag
og hjælpe til med det praktiske under selve døgnet.
Har dette interesse, så skriv til teologiensdogn@gmail.com, så holder vi et møde i marts.
information

Nyt studienævn på teologi
I efteråret 2013 blev der, afholdt valg til de forskellige råd og nævn på universitetet. På teologi var der valg til
studienævnet, hvor to lister var opstillet. De to lister var Konservative Teologer og Teologisk Fællesliste.
Valget gik godt, og var uden de store problemer. På hele universitetet var stemmeprocenten 19,6%. Et flot resultat, som
er noget højere end sidste års 14%. På teologi var stemmeprocenten 36,49%, hvilket må siges at være en succes.
I studienævnet er der 3 pladser til de studerende, og de valgte blev:
Julie Bostrup, Simon Jylov og Søren Jensen.
De nye medlemmer er tiltrådt deres pladser i studienævnet fra den 1. februar.
På første møde i studienævnet blev Peter Lodberg genvalgt som formand og Simon Jylov som næstformand.
De nye studenterrepræssentanter har til hensigt, at mødes før hvert studienævnsmøde, og gennemgå dagsordenen. Dette
møde vil være åbent for alle, der måtte have interesse, og det vil blive annonceret både i FigenBladet og på facebook
(Siden hedder ”studienævnet for teologi”).
Det er studienævnets opgave at sikre uddannelsen på teologi ved at udarbejde forslag til studieordninger, at sikre at der
bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen og at godkende eksamensplaner. Desuden tager studienævnet sig af
dispensationsansøgninger.
Studienævnets studenterrepræsentanter glæder sig til et nyt og spændende år.
af Simon Jylov, på vegne af studienævnet.
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Studiekreds i Etik & Religionsfilosofi
Som noget nyt vil faggruppen for fagene Etik og Religionsfilosofi i foråret 2014
starte en studiekreds for interesserede studerende på alle årgange.
Modellen vil være, at en forsker fra faggruppen tager initiativ til et emne per
semester, hvor man læser og diskuterer litteratur inden for det område, som
vedkommende forsker i aktuelt.
Målgruppen er engagerede studerende på alle årgange, som har lyst, tid og
overskud til at deltage i en lidt anderledes sammenhæng end den almindelige
undervisning. Planen er, at der vil være plads til dialog og diskussion, og at
denne skal finde sted på baggrund af læste tekster og et oplæg, som ofte (men
ikke nødvendigvis) holdes af initiativtageren.
I foråret 2014 vil emnet være ”Det tidlige Tidehvervs eksistensteologi”.
Vi vil læse tekster af tidlige tidehvervsteologer som K. Olesen Larsen, Gustav
Brøndsted, N.O. Jensen og K.E. Løgstrup. Dette skulle give mulighed for et indblik
i en del af dansk teologi, som det ellers kan være svært at komme ind på i det
almindelige uddannelsesforløb, og samtidig vil det vise træk hos Løgstrup, som
man let overser.
Emnet er valgt, fordi det ligger inden for det forskningsprojekt, som jeg arbejder
på i de kommende tre år, og som du kan læse en smule mere om her:
http://projekter.au.dk/logstrupkierkegaard/
Har du lyst til at deltage i studiekredsen, og har du evt. nogen spørgsmål, så
send en mail til
Bjørn Rabjerg, bjr@teo.au.dk.
Vi vil mødes tre gange i løbet af semesteret, og møderne vil ligge i begyndelsen
af marts, april og maj om aftenen på en ugedag. De konkrete datoer er ikke
fastlagt endnu.
Disputatsforsvar

Disputatsforsvar på Aarhus Universitet
”Between Universality and Specificity. A Study of Christian Social Ethics with Particular
Emphasis on Dietrich Bonhoeffer’s Ethics”
v/lektor Ulrik Becker Nissen
Aarhus Universitet, AIAS (Aarhus Institute of Advanced Studies), Høegh-Guldbergs Gade 6B, 8000 Aarhus C,
bygning 1632, lokale 201.

Fredag den 7. marts kl. 13.00
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leder

Et nyt semester med nye fag og nye
bekendtskaber er nu skudt i gang, og det er
med bæven, jeg skriver min første leder her
i FigenBladet. På dette nye forårssemester
har jeg stiftet bekendtskab med faget Etik
og Religionsfilosofi vol. 2. I introlektionen
åbnedes debatten om, hvorvidt der er brug for
mennesker med en teologiuddannelse i bagagen
- og dermed et overblik over de forskellige
etiske standpunkter præsent - i Det Etiske Råd.
Debatten er ligeledes taget op i denne udgave af
FigenBladet.
Med mit ståsted som universitetsstuderende
burde jeg måske argumentere for at teologer
i allerhøjeste grad skal være i rådet. Men
ærligt, så synes jeg samtidig, det er udtryk
for akademisk snobberi at mene, at mennesker
med en universitetsuddannelse skulle være
mere egnede til at overskue og træffe valg i
forhold til etiske dilemmaer, blot fordi man
kan en masse teori? Grundlæggende er jeg i
tvivl om, hvor klogt et menneske man egentlig
bliver af en universitetsuddannelse – også
teologiuddannelsen?
Jeg vil vove den påstand, at der findes en
fælde på universitetsvejen. En fælde, hvor
man mister jordforbindelsen her på det studie,
hvor vi beskæftiger os med de højere luftlag.
Og derfor vil jeg opfordre kraftigt til, at du
som studerende bruger noget af din dyrebare
tid på at bringe alt dét, du tilegner dig, i spil
i andre sammenhænge. I studiejobs, frivilligt
arbejde - selve rammen er egentlig ikke
betydningsfuld. Dét, der betyder noget er, at du
ikke udelukkende læser dig til klogskab. Der er
flere veje til den sande dannelse, og du er først
rigtig klog, når du kan løsrive sig fra bogen og
bruge din viden i den virkelige verden.

af Johanne Nørtoft Thomsen

Dovne studerende? Alkoholret,
fremdriftsreform
og klare linjer i
uddannelsen
Af Marie Vejrup Nielsen
Når man er underviser på
universitetet, føler man sig
selvfølgelig berørt af de diskussioner,
der opstår med jævne mellemrum
om ”studerende nu om dage”. Denne
diskussion har været aktuel både på
baggrund af spørgsmålet, om det
var for let at gå til eksamen på visse studier, og igen nu i forhold
til spørgsmålet om fremdriftsreformen. Weekendavisen har i de
seneste uger plæderet for, hvor dygtige, målrettede og engagerede
studerende kan være med den rette underviser, der formår at skabe
den helt rette formel for at give studerende viden samt plads til
selvstændighed. Politiken valgte modsat at fremhæve en anden
side af nutidens studerende i artiklen ”Studerende er forargede over
alkoholforbud i hverdagen” (Politiken, 26. januar). Og omtalte her,
hvordan ”tørstige studerende” kæmper for deres ”alkoholret”.
Når man underviser, vejleder, og samarbejder med studerende på
forskellige forskningsprojekter, så har man rigtigt mange positive
oplevelser med studerende, som lægger en kæmpe indsats og et
stort engagement i studiet. Men samtidigt er det klart, at man også
oplever det modsatte. At forberedelsen til undervisningen ikke altid
står mål med underviserens forventninger. At der ikke ydes den
indsats, man kan forvente.
Så hvad er svaret på det store spørgsmål? Er ”studerende i dag”
hårdtarbejdende, målrettede væsener, eller ølprioriterende, dovne
samfundsnassere? For mig ligger svaret et helt andet sted. Ikke i at
følge mediernes karikaturer af studerende, som enten mini-genier i
en hemmelig verden, eller som ligeglade overfladevæsener, som er
uden for pædagogisk rækkevidde. Studerende er selvfølgelig ikke en,
eller uforandrede igennem den tid, der tilbringes på universitetet.
Der er en lang række faktorer, der spiller ind på, hvad man yder og
får ud af undervisningen. Og det er vanskeligt at finde den perfekte
undervisningsform, som tager højde for alle disse faktorer og
udfordringer.
Men for mig som underviser er det helt centralt, at vi bliver bedre
til at formidle, hvordan vi, som forskere og undervisere, arbejder og
hvordan vi forventer, at vores studerende arbejder. Der er ikke noget
mere demotiverende end følelsen af, ikke at kunne knække koden,
selv efter at have læst og læst. Det betyder ikke, at niveauet skal
sænkes i uddannelsen. Men det betyder, at der ligger en udfordring
til studerende og undervisere i fællesskab, og den udfordring er
særligt tilspidset i forhold til fremdriftsreformen. Udfordringen
bliver at klarlægge, hvilke krav, der ligger i det enkelte
undervisningsforløb og på det enkelte studium, så alle studerende,
uanset baggrund og situation, får så ens vilkår som muligt for at
studere.
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Foto | medieafdelingen Moesgaard

Akademisk snobberi?

klummen

KRONIKKEN

Blind økonomi?
Universiteterne, og dermed også Aarhus Universitet, er i disse år under et voldsomt pres fra politikere og erhvervsfolk, der udelukkende tænker pengeøkonomi ud fra en bestemt nytteværdi-tænkning, der ikke levner plads til de værdier og økonomier, som
humanistisk og samfundsfaglig tænkning repræsenterer.

Foto | medieafdelingen Moesgaard
Af Else Marie Wiberg Pedersen
Regeringen bestående af Venstre og
Konservative i 2001-2011 og den
daværende Videnskabsminister Helge
Sander indførte et økonomisk princip
eller system ”Fra forskning til faktura”.
Det var ud fra den typiske utilitaristiske
og liberalistiske ide, at ”det skal være
til nytte” eller ”det skal kunne betale
sig”. Hvis ikke der var en klar nytteværdi
af universiteterne og deres forskning
for erhvervslivet (læs: et pekuniært
afkast), så kunne der heller ikke gives
støtte til dem. Og ja, Helge Sander er
den Videnskabsminister, der af nogle
mistænkes for at have blandet sig
i Det Frie Forskningsråds uddeling
af midler i 2009 på foranledning af
den bedrageridømte, nu tidligere
hjerneforsker og eliteforsker ved
Københavns Universitet, Milena
Penkowa.
Fra forskning til fordybelse
Da regeringen bestående af
Socialdemokratiet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti tog over i
2011, erklærede den ny Minister for
Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser Morten Østergaard (nu
afløst af Sofie Carsten Nielsen, hvis
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politik vi endnu ikke kender), at han
ikke ville videreføre Helge Sanders
politik ”Fra forskning til faktura”, men
lægge vægt på innovation og fordybelse.
I en kronik i Politiken den 16. marts
2012 skrev Morten Østergaard, at også
han mente, at universitetet er til for
samfundets skyld. Han ville arbejde for
en afbureaukratisering og deregulering
af universitetsområdet. Ministeren
bedyrede, at de frie basismidler ville
blive opprioriteret, og at der skulle
være fri udfoldelse, så forskerne kunne
få optimale arbejdsvilkår frem for at
spilde tiden på administration. Et
vigtigt budskab i kronikken fra 2012
var desuden, at den humanistiske og
samfundsorienterede forskning var
væsentlig både som ”holdningspåvirker
og bidrager til vores selvforståelse
og forståelse af menneskets ansvar
og medansvar.” Østergaard var ikke
mindst fra samtalen med kollegerne i
EU blevet klar over, at humaniora og
samfundsvidenskab blev set som stærke
aktører for en række ’grand challenges’ i
den fælleseuropæiske satsning ’Horizon
2020’.
Fra faktura til bundlinje
Men undervejs fra 2012 til 2013
glemte Morten Østergaard sig selv.
Pludselig i november 2013 landede
helt uden varsel eller debat den
såkaldte Studiefremdriftsreform på
universiteternes bord. Som læserne af
denne kronik vil vide, står forslagene
i denne reform i skarp modsætning til
de tidligere udmeldinger om frihed og
afbureaukratisering. Med reformen vil
man tvangstilmelde alle studerende,
så de skal tage 60 ECTS-point om
året, hvorfor de automatisk meldes
til eksamen i de kurser, de melder
sig til. Dermed stilles der også krav
om, hvor mange fag og eksamener
de studerende tager, og hvornår de
gør det. De studerende skal hurtigere
igennem, mente den nu forhenværende
minister, ellers er de en byrde. Udspillet

lød, at reformen allerede skulle
implementeres den 1. september 2014.
Dette er nu blevet udskudt et år på
grund af protest fra universiteterne
mod den administrationsbyrde og
bureaukratisering, reformen vil medføre.
Sammen med kravet om studiefremdrift
er stillet to andre krav, der ganske
tydeligt er et resultat af, at den
minister, der selv brugte ni år på sin
uddannelse, har talt med Dansk Industri
og Dansk Erhverv. For det første det
vanlige krav om mere undervisning, hvor
universiteterne og især humaniora i alt
for generaliserende termer beskyldes
for at have brugt midler givet til mere
undervisning til andet. Jeg ved, at dette
i hvert fald ikke har været tilfældet
på Teologi og Religionsvidenskab
på Aarhus Universitet. Men det er
en beskyldning, som Dansk Industri
og Erhverv har gentaget bevidstløst
i flere år. For det andet fulgte det
paradoksale krav om, at ”universiteter
og andre læreanstalter” skulle udbyde
færre uddannelser. Begrundelsen
herfor lød, at både studerende og
arbejdsgivere er forvirrede over ”de alt
for mange uddannelser”, som fører til
arbejdsløshed. Ministeren blev bakket
op af netop Dansk Industri og Dansk
Erhverv. Det paradoksale er bare, at
universiteterne har fulgt kravene fra
regering og ministeriet, samt at de
nye uddannelser alle er godkendt af
statens egen akkrediteringsinstitution.
I samme omgang langede Østergaard
også ud efter taxametersystemet
(endnu et politikerskabt system – fra
Bertel Haarders tid som minister), som
han mente fik universiteterne til at
lokke studerende til af hensyn til deres
økonomi. Denne økonomi vil Dansk
Erhverv vende til et afstraffelsessystem
over for humanistiske og
samfundsorienterede fag: universiteter,
der uddanner til lav ledighed og høje
lønninger (!) skal belønnes. Der har
i et par årtier været en kamp om de
videregående uddannelser mellem
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de kritisk samfundsorienterede og
erhvervslivet, sidstnævnte ud fra
hårdtslående økonomiske incitamenter.
Denne har nået sit højdepunkt med
Produktivitetskommissionens krav om,
at universiteterne skal tjene flere penge,
og et Kvalitets- og Relevansudvalg,
der i dette forår skal give anbefalinger
til forbedring af danske uddannelsers
kvalitet og relevans. Kontrol og
økonomi har taget totalt over. Man
kan kun håbe, at den nye Minister for
Forskning og Uddannelse Sofie Carsten
Nielsen vil vende tilbage til sund
fornuft, løsrive sig fra erhvervslivets
indoktrinering og tænke ud fra et bredt
samfundshensyn. For universiteterne
er til for hele samfundets skyld,
og ikke kun for erhvervslivet og en
indskrænket kassetænkning. Derfor skal
der på et universitet også forskes og
uddannes i kulturelt-åndelige værdier og
kundskaber.

Fra frelsesøkonomi til kaosøkonomi
På Aarhus Universitet er økonomien i
allerhøjeste grad også på dagsordenen,
og det ser sort ud. Aarhus Universitets
ledelse i form af rektorat og bestyrelse
har pålagt de decentrale organer
at effektuere diverse nedskæringer
og besparelser. For os, der kom
fra ti års lean og en gennemtænkt
”frelsesøkonomi” på det tidligere
Teologisk Fakultet til den kaotiske
økonomi på Arts, har det været
surrealistiske år. I godt to år har vores
sympatiske institutledelse rykket for
et regnskab og et budget, men først
ultimo 2013 modtaget et budget UDEN
et regnskab.
Blind økonomi
Man kan med føje sige, at universitetets
ledelse, efter et overforbrug til en
ikke tilstrækkelig gennemtænkt
transformation, lader de decentrale
organer føre sparekniven ud fra en

blind økonomi. Da rektor bebudede
besparelser på omkring 200 mio. den
18. november, var det uden et budget.
Da budgettet kom, var besparelsen sat
til 225mio, og der er ikke givet en reel
begrundelse herfor, skønt rektor taler
om nødvendighed grundet finansloven
og et prognosticeret! underskud i
2014 på godt 150 mio. Det sidste er
interessant, da fakta fra Altinget af 14.
januar angiver Aarhus Universitets 2014
underskud til at være 60 mio. Topscorer
i underskud, Københavns Universitet, vil
få et underskud på 200 mio, og rektor
herfor fastslår, at underskuddene er
”udtryk for den tryghed, universiteterne
har fået med tre-årige bevillinger på
forskningsområdet”, som ”nu slår
igennem i form af en mere ekspansiv
budgetlægning”. Hvad er det Aarhus
Universitets ledelse har misforstået?
Hvilken økonomi tænkes her ud fra?
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Boganmeldelse

Den kristne paria i Mellemøsten
Journalist Klaus Wivel spurgte i et brev i år 2011 udenrigsministeren Villy Søvndal, hvad regeringen ville gøre for de forfulgte
kristne i de arabiske lande, men han fik intet svar. Han rejste derfor selv til Mellemøsten for at høre de sidste kristnes egne
historier.

Af stud.mag. Katrine Hartmann
Klaus Wivel, der er mellemøstkender,
forfatter og journalist/korrespondent,
rejser til Israel, Egypten, Libanon og
Irak for at møde de sidste kristne. Han
rejser derned med ét spørgsmål til de
kristne - han ønsker at finde svar på,
hvorfor de kristne forlader netop de
lande, som kristendommen er blevet
til i. Det er disse mennesker og deres
historier, bogen omhandler. Han møder
mennesker, der er flygtet, men også
mennesker, der har valgt at blive i eller
flytte til udsatte områder for at kæmpe
videre for deres rettigheder og for at
hjælpe de mennesker, der nødtvungent
bor i Mellemøsten trods de farlige
forhold, der er for kristne.
Forfulgt i eget land
Bogen, der løbende bringer de enkelte
landes mere eller mindre nutidige
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historie, ligger
dog fokus på de
krænkelser, de kristne
selv har været, og
fortsat er udsat, for.
De dækker over både
uretfærdig behandling,
vold, afpresning,
kidnapninger,
bombninger, trusler
og drab – endda mod
betaling - udført
af ekstremistiske
grupper, og altsammen
gjort mod mænd og
kvinder såvel som
børn. Det bliver
hurtigt tydeligt, at de
kristne er fremmede i
deres egne lande, og
at de søger væk for
at overleve. I flere af
landene er de kristne
ikke engang beskyttet
af myndighederne
– diskriminationen
kommer fra oven, og
er kristne kritiske over
for islam, risikerer de retsforfølgelse.
Demokrati findes ikke i disse lande, som
Klaus Wivel besøger, og deres holdninger
og livssyn ligger så langt fra det danske,
som det kan. Det kommer blandt andet
til udtryk, når en egyptisk tv-prædikant
roser Hitler for at sætte jøderne
på plads og hylder palæstinensisk
selvmordsterrorisme. Det er dog ikke
alle, der deler denne holdning og
modvilje, og mange gange i bogen
berettes der om muslimer, der kæmper
og demonstrerer for og med kristne.
Mens bogen handler om de kristne,
bliver der dog plads til at fortælle, at
muslimer ofte ikke er mere sikrede end
kristne – kampen mellem sunni- og
shiamuslimer betyder, at også mange
muslimer både forfølges og udvandrer.
Manglende interesse fra Vesten
Det er særligt de sidste ti år, der har

ændret og formet de arabiske lande til
det, de er nu – og en del af skylden
for den nuværende situationen i
Mellemøsten kan tillægges Vesten.
Et eksempel i bogen er Muhammedtegningerne. Mens vi herhjemme stod
fast på at bruge vores ytringsfrihed, var
det de kristne i Mellemøsten, det gik
ud over, idet krisen udløste voldsom
vold mod dem. Det er de kristne i
Mellemøsten, det går ud over, når Vesten
kommer i unåde. Samtidig mener flere
kristne i de arabiske lande, at der er en
manglende interesse for dem fra Vestens
side. En kristen mand i Israel siger om
den manglende interesse fra Vesten
og modgangen fra araberne: »I Vesten
opfattes vi som arabere; i de arabiske
lande betragtes vi som kristne. Vi taber
på begge fronter.« Den sidste nadver
fortæller en lang række uretfærdige og
frygtelige historier, der samtidig virker
så vigtige, at det er på tide, der skrives
om dem, hvis situationen i disse lande
skal kunne ændres. Når der findes en
irakisk hjemmeside, der opgør daglige
mord i Irak, så må det være et signal
om, at dette er et emne, der skal lægges
langt større fokus på. Det gør Klaus
Wivel. På en letlæselig og beskrivende
måde fortæller han om racismen mod
det kristne mindretal, og selv om bogen
til tider giver stik i maven af ubehag,
er det tankevækkende og spændende
læsning.
Den sidste nadver.
En rejse blandt de efterladte kristne i den
arabiske verden
Klaus Wivel
Kristeligt Dagblads Forlag, 2013
320 sider
300 kr

boganmeldelse

Aagaards kapitler om hellighed
Anna Marie Aagaard har i denne bog samlet sine artikler om hellighed og søger med sit finurlige sprog og sine fængende overskrifter at kaste lys over, hvordan et helligt liv kan se ud. Men også kun ”kan”, for ifølge forfatteren selv er et helligt liv bundet
til kroppen i konkret kristen praksis.

Af stud.theol Iben albeck henriksen
Med den aktuelle situation, hvor et
helligt kristent liv ligger langt fra
vores Nordeuropæiske protestantiske
kristne kultur, og google-buddhismen
i stigende grad er virkeligheden for
mange, sætter Aagaard fokus på,
at der også i kristentro findes et
personligt trosliv og forskellige former
for gudserfaring. Aagaard påpeger
i den forbindelse forskellen på de
to former for spiritualitet, hvor den
subjektive spiritualitets opfattelse
af åndelighed er uløseligt bundet til
subjektets eget indre. Dermed plæderer
subjektivitetstesen ofte for, at der
ikke er grobund for en kristen tro og
praksis i vores moderne Nordeuropæiske
kultur. Det opponerer Aagaard i denne
bog imod: " ...og der er ikke noget
principielt umuligt ved at holde fast i, at
hellighed medieres af et trosfælleskab.
Et helligt levned kan godt være bundet
til en kollektiv trospraksis - til kirken,
Kristi legeme".
En elskværdig rodebutik
Førend jeg går i detaljer med bogens
indhold, vil jeg kort dvæle ved dens
opbygning. Bogens overordnede agenda
udformes i indledningen. Aagaard
nævner det selv som henholdsvis ærinde
og anledning. Det giver et fint overblik,
at der kort bliver kastet lys over bogens
fokuspunkter, kapitel for kapitel.
Dette overblik bliver dog allerede
i kapitel 2 og det efterfølgende
forvandlet til et mindre kaos. Det er
med ambivalens, at jeg påpeger det,
da jeg samtidigt både beundrer og
holder meget af Aagaards umiddelbare
og skæve sprog, men jeg savner nogle
opsummeringer, da jeg ellers farer vild.
Derfor er det blot en påpegelse, hvormed
jeg vil nævne, at man skal holde tungen
lige i munden, mens man læser.
Kapitler om hellighed
Indledningsvis tager Aagaard i de

fire første kapitler fat på hellighed,
hellige mennesker og en hellig kirke.
I modsætning til så meget andet
litteratur, om hvorvidt et skabt
menneske kan helliggøres, retter hendes
synsvinkel sig imod den hellige Gud som
al helligheds Giver, der i den kristne
liturgi og trosfortælling bekendes som
underfuld i sine hellige. Derefter vender
Aagaard sig mod en konkretisering
af den flydende kristne spiritualitet,
der er blevet udfoldet i de fire første
kapitler. Dette med trosindlæring og
trostradition, som ifølge Aagaard skal
til for at bede til den kristne Gud - det
er netop dét spiritualitet står for. Med
trosindlæring og trostradition griber hun
fat i askese, som et kristent vidnesbyrd.
Ud fra spørgsmålet om, hvorvidt
skabte mennesker kan være hellige,
beskæftiger hun sig i det efterfølgende
med pilgrimsfærd,
hvor spørgsmålet
lyder, om også steder
kan være hellige.
Alt dette for at vise,
at hellige steders
hellighed afhænger
af troens konkrete
omgang med dem.
Aagaard finder det
logisk at beskæftige
sig med mission,
fordi meget nutidig
missionsteologi
forstår mission som
kristnes praktiske
trosvidnesbyrd i en
konkret kontekst.
I mission er
udfordringen for det
kristne vidnesbyrd i
dag, at opfattelsen
af selvet har
ændret sig markant.
Konsekvensen heraf
leder Aagaard til
overvejelser over
økumenisk praksis.

Åndelig sans
De sidste to kapitler slår en rigtig fin
sløjfe på Aagaards indledende kritik
af den subjektive spiritualitet. Hun
fokuserer på åndelig sans i den tidlige
oldkirke, som åbner op for en forståelse
af hellighed, der undgår reformationens
tryk på subjektets tro. Den åndelige
sans fokuserer her på Guds nærvær og
realitet. Sagt med Aagaards egne ord:
"Det er muligt at være hellig og således
repræsentere kristen tro, fordi Gud er
underfuld i sine hellige".
Mod til at tro - kapitler om hellighed
Anna Marie Aagaard
Forlaget Anis, 2013
310 sider
299 kr
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rejsebrev

Rejsedagbog fra Israel
Og det skete i de dage, da der var efterår i Danmark, at 29 studerende pakkede deres sydfrugter og flygtede til Israel. Men se
hvilket stort udbud af sikkerhed der var i Ben Gurion. To blev tilbageholdt, da der var tvivl om deres disciplin, og at de ville
blive i landet resten af deres dage.

Foto | lasse b. madsen
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blev brugt i
Betlehem, hvor
scenen var en
flygtningelejr
fra 1949. På
0.31 km2
boede der op
til 21.000
mennesker.
Især børnene
gjorde et
indtryk, da de
fleste legede
på gaden selv
med forstuvede fødder.
Al Quds og alle dens helligdomme
Overalt lurede den høje betonvæg
og de oplyste studerende vandrede
igennem checkpoints for at komme
tilbage til Israel og rengjorte gader.
Denne aften i Israel oplevede de
studerende fejringen af sabbath, hvilket
involverede sang, dans, bønner og
hatte lavet af filt. Ved vestmuren var
der stor ståhej og det første møde
med muren virkede meget opstemt og
mindre grædende. I Jerusalem gik de
studerende Jesu vandring, som startede
ved Opstandelseskirken og afsluttedes
ved Gravkirken. Derunder blev der
nydt kulinariske indtryk som falafler
og granatæblejuice. Den aften lærte
de studerende hvordan selv indkøb af
øl var en politisk holdning. Var man
til Goldstar
og Maccabee
drak man gode
israelske øl,
mens Taybeh kom
fra vestbreden.
Heldigvis var
vinen mindre
politisk og
utroligt
velsmagende.
Men se, der var
folketælling på
Tempelbjerget og

Foto | Lasse b. madsen

Af stud. Theol Michelle Holst &
stud. Mag Laura Thygesen
Galilæa var fyldt med pilgrimme,
kirker og bjerge. Pilgrimsturister
fra nær og fjern kom til Kapernaum
og Salligprisningernes Bjerg, hvor
danskere var et eksotisk folkefærd og
dokumenteret af andre. Heldigvis var
flugten nær og der var rig mulighed
for at klatre op ad stejle bjerge og
bade i tempererede søer. Ingen viste
Jesus-tendenser under badningen og
alle mærkede de bløde sten under deres
fødder. Fra de højeste bjerge så man
Libanon og Syrien, hvilket også var
tydeligt i den militære tilstedeværelse.
Derfra drog vores utrættelige studerende
til Betlehem, hvor de gik på jagt efter
stjernen. Den lod vente på sig, og
i stedet oplevede de hverdagen for
de mindre priviligerede studerende
på Bethlehem University. Det var et
kulturchok, men også en behagelig
oplevelse, da vores værter var utroligt
positive over deres situation.
Videre gik jagten på stjernen, og de
studerende fandt stedet for Jesu fødsel.
En udbrydergruppe havde hørt den
glædelige nyhed, at udgangen var den
hurtigste indgang. Der var ingen plads
på herberget, men heldigvis for de
trætte studerende var der plads på et
hotel. Der blev hurtigt skabt forskellige
alliancer, da de studerende skulle
sove på Paradise Hotel. Næste dag

de stakkels studerende skiftede modetøj
ud med lange gevandter og lærte at
tørklæder er nødvendigt når man står i
bagende sol. Efter flere timers venten
var det i sidste øjeblik at danskerkortet
blev trukket, og de studerende så
den sagnomspundne klippekuppel og
pladsen, hvor det gamle tempel lå.
Den mytiske ruin og det døde hav
Men færden var ikke overstået, og de
utrættelige studerende tog en bus
til det mytiske Masada hvor jødiske
oprørere holdt stand mod den grumme
romerske hær. Efter en tur op ad det
700 m høje bjerg i en luftgynge så de
studerende den prægtige udsigt hele
vejen til Jordan. Den hårde tur ned ad
bjerget på gåben blev belønnet med
wellness i det døde hav. Efter ti dage
var sikkerhedscirkuset i Ben Gurion
næsten voldsommere og de trætte
studerende arbejdede hårdt for at
komme til lille Danmark. Det skete også,
da Turkish Airlines landede ti minutter
tidligere end planlagt. De tre faggrupper
har lært utroligt meget og oplevet
tværfagligheden i bedste forstand.
Som en klog mand sagde: ”I er nu gået
igennem en liminal fase og vil opleve
at i nu har et ubrydeligt bånd efter
reintegrationsfasen. ”

underholdning

FigenBladet afslører: Folkekirken til salg
samvittighed, som en
kirkebøsse frembringer,
forhindrer dem i at dyrke
deres eget gudsforhold,«
udtaler Bente R. Rask
til FigenBladet. De unge
præster er selv klar over,
at der er visse farer
forbundet med at sælge
folkekirken. Bente R.
Rask forklarer: »Noget
af den kritik, som er
blevet rejst internt på
innovation camp'en
omhandler frygten for,
om Goldman Sachs
måske kunne finde på at
sælge folkekirken videre
til en anden kirke.«
De unge præster er imidlertid blevet
enige om, at selvom folkekirken skulle
blive solgt videre, er det ikke noget,
de danske kirkegængere ville opdage.
Bente R. Rask tror ikke, der bliver de

grafik | inge N.

Af Inge N.
Halvfjerds unge præster tog i januar
på en Innovation Camp for at komme
med deres bud på, hvordan fremtidens
folkekirke bør se ud. Udbyttet af lejren
har Kirkeministeriet opsummeret i
fem punkter, men FigenBladet kan nu
afsløre et sjette punkt, som hidtil
har været forholdt offentligheden.
Inspireret af salget af DONG, foreslår
de unge præster, at folkekirken skal
sælges. Sognepræst Bente R. Rask, som
deltog i innovation camp'en, udtaler
til FigenBladet: »Hvis vi kan sælge
kirken til Goldman Sachs, kan de skyde
nogle milliarder ind i foretagendet, og
så slipper vi til gengæld for at spilde
skatteborgernes penge på velgørenhed.«
De unge præster forestiller sig også, at
man med salget vil få penge nok til at
fjerne kirkebøsserne fra kirkerummet:
»Som det er nu, er der måske nogen
af kirkegængerne, der afholder sig fra
at komme i kirken, fordi den dårlige

store vanskeligheder med at få forslaget
om salget vedtaget: »Vi forestiller os,
at vi kan lægge det nu i slipstrømmen
af DONG salget, så er der alligevel ikke
rigtigt nogen, der lægger mærke til
det.«

figenbladet spørger

Skal mission have en plads i kirken?
Foto | Marie bohn olsen

Anne Nielsen, stud. mag. , specialestuderende:
»Mission bør holdes inden for
kirken, fremfor at blive presset ned
over andre. Hvis folk vil tro, må
det stå dem frit at opsøge troen i
kirken, og ikke få den påtvunget af
en missionær der kommer til dem
uopfordret.«

Janne Sneistrup, stud. theol. 2.
semester
»Det ligger i evangelietanken, at kirken
skal missionere, men mission skal møde
folk, hvor de er, og ikke presses ned
over dem.«

Marie Møller stud. rel. 2. semester:
»Nej. Folk må tro, hvad de vil, og
bør ikke have trukket tro ned over
hovederne på dem.«
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Arrangement

Beskrivelse

18.

12.00 13.00

Frokostseminar

Tiltrædelsesoplæg v/post.doc. Jakob Egeris
Thorsen og adjunk Henrik Reintoft Christensen Ahlin, Center for SamtidsReligion (CSR)
(lok. 415, bygn. 1453)

18.

18.30

Foredrag

'Karabin og evangelium' v/tidl. feltpræst
Victor Greve, Religionsvidenskabelig Forening
og Teologisk Forening (aud. 2, bygn. 1441)

27.

19.30

Foredrag

'Thomas Mann -pessimistisk realist eller
humanistisk utopist' v/Søren Fauth,
Studenterkredsen (Richard Mortensen Stuen,
Studenternes Hus)

28.

13.00 17.00

Ph.d.-Forsvar

’Religion og religiøsitet på Færøerne i det
21. århundrede: Betwixt and Between ’ v/
Janna Egholm Hansen (bygn. 1451, lok. 319)

arrangement

beskrivelse

marts
5.

13.15 15.00

Seminar

’Talmud’ v/Dr. Karin Hedner-Zetterholm,
Lund, CSAC, Centre for the Study of Antiquity
and Christianity (bygn. 1453, lok. 415)

6.

19.30

Foredrag

’Islamisme - en orientalsk totalitarisme’
v/Mehdi Mozzafari, Studenterkredsen (Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus)

7.

15.00

Vidensdeling

’Gnist’ v/Foreningen ILD (Nobelbiblioteket,
1461)

12.

12.00 14.00

Seminar

’Brorsons salmer - dengang og nu’ v/ adjunkteret professor Jørgen Kjærsgaard (bygn.
1453, lok. 415)

12.

18.30

Foredrag

’Kristendom(me) i dag – nogle
udfordringer til forskningen i
samtidsreligion’ v/Marie Vejrup Nielsen,
Religionsvidenskabelig Forening (aud. 2,
bygn. 1441)

18.

19.30

Foredrag

’Frans -Et år med den nye pave’ v/Jakob
Egeris Thorsen, Teologisk Forening (bygn.
1453, lok. 116)

18.

12.00 13.00

Frokostseminar

’Kirkestatistik’ v/Sidsel Vive Jensen, Center
for SamtidsReligion (bygn. 1453, lok. 415)

21.

15.00

Vidensdeling

’Debat-Gnist-Arrangement’ v/Foreningen
ILD, (Nobelbiblioteket, 1461)

Spændende
arrangementer
Karabin og evangelium
Hvad vil det sige at være feltpræst?
Tidligere feltpræst Victor Greve
vil fortælle om at stå frem i
ord og handling blandt soldater
med bekymringer, angst og
ængstelse, hvordan døden som
livsvilkår dagligt må behandles,
og om det fællesskab, og den
menighed, som soldaterne danner.
Og hvordan fører man som
præst en fortrolig og troværdig
sjælesærgerisk samtale, hvor den
forkyndelsesmæssige autoritet
bevares? Kom til fællesforedrag
i Religionsvidenskabelig- og
Teologisk Forening.
Tirsdag d. 18. februar, kl. 18.30,
aud. 2, bygn. 1441
Frans -et år med den nye pave
Det har været et hektisk første
år med Pave Frans. Post.doc.
Jakob Egeris vil forsøge at gøre
teologisk og kirkepolitisk status.
Igennem en analyse af Frans’
baggrund, symbolske handlinger,
ord og skrifter ser foredraget på
betydningen af hans virke for: den
katolske kirkelige selvforståelse,
sociallære og kirkeligt
samfundsengagement, muligheden
for reform af struktur og lære, samt
den katolske kirkes økumeniske
engagement. Og hvad venter der
sig for kirken med det populære
overhoved?
Tirsdag d. 18. marts, klokken 19.30,
lok. 116, bygn. 1453

http://studerende.au.dk/studieliv/
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