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BESKRIVELSE AF OG REFLEKSION OVER BEFRI GUDSTJENESTEN 
I forbindelse med reformationsjubilæet og Aarhus 2017 gik Aarhus Domkirke og Teatret Svalegangen sammen 
om projektet BEFRI GUDSTJENESTEN – et event, hvori den evangelisk-lutherske højmesses ritualer og 
betydningslag og Martin Luthers reformationstanker blev gentænkt og iscenesat i et kunstnerisk mash-up af 
teatrale og musikalske virkemidler i kirkens rum.  
 
Denne rapport indeholder en beskrivelse af projektet, som det var tænkt, og som det endte med at tage sig ud i 
Aarhus Domkirke i februar 2017. Den indeholder desuden refleksioner over eventets antagelser, visioner 
teologiske og såvel som dramaturgiske og de kunstneriske valg og det kunstneriske udtryk. Flere af eventets 
medvirkende er kommet med input til rapporten, mens eventets dramaturgi og sceniske elementer gennemgås, 
hvori eventets bønner, tekster og prædikener også er gengivet.  

 
EVENTETS PRODUKTIONSFORLØB  
Eventet BEFRI GUDSTJENESTEN har været mange år undervejs. Aarhus Domkirke og domprovst Poul Henning 
Bartholin, har siden Aarhus kom på tale som europæisk kulturhovedstad 2017 været opmærksom på den oplagte 
mulighed og sammentræffet med reformationsjubilæet. Selve samarbejdet mellem Aarhus Domkirke og Teatret 
Svalegangen og den kunstneriske udvikling af eventet startede i foråret 2015 – altså godt 2 år før premieren d. 
18. februar 2017.  
 
Forud for eventet foregik en lang research-fase, hvor projektets dramaturg undersøgte højmessens liturgi og 
analyserede gudstjenesten ud fra performative teorier og dramaturgiske begreber. I løbet af foråret 2016 blev 
der afholdt tre seminarer, hvor eventets instruktør, dramaturg og præst mødtes med indbudte teologer, forskere 
og præster. Der blev diskuteret alt fra gudstjenestens liturgi, gudsbegreb og Luthers reformationstanker til 
ritualernes ordlyde og gestik, præstens funktion og rolle, samt kirkens rolle i samtiden. 
 
Der blev i efteråret 2016 løbende afholdt møder og workshops med eventets medvirkende kunstnere og 
bidragsydere, som blandt andet indebar Den Danske Salmeduo, sanger Mikael Rahbæk Andreasen fra bandet 
Kloster, dansekompagniet Don Gnu, rapper Per Vers, otte rytmiske sangere og Aarhus Gospel Singers. Forskellige 
forfattere og dramatikere skrev nye epistler, mens den aarhusianske Michelin-restaurant Gastromé blev sat til at 
gentænke nadvermåltidet. Eventets præst, Christina Laursen, reformulerede og skrev nye teologiske tekster og 
bønner, ud fra eventets præmis om at gentænke. 
 
I løbet af december 2016 gik prøveforløbet i gang med præsten og de to moderne dansere, de musiklaske 
elementer blev tilføjet, og i januar blev alle medvirkende samlet - først i Teatret Svalegangens teatersal og 
senere i Domkirkens kirkerum, hvor produktionen rykkede ind i slutningen af januar 2017. Eventet havde premiere 
d. 18. februar 2017. 
 
EVENTETS ANTAGELSE 
/ skrevet med input fra domprovst Poul Henning Bartholin  
 
Luther tænkte ikke reformationen som en engangsforestilling, men som en bølge der skulle skubbes i gang i en 
ellers stagneret kristen kirke. Når vi fastsætter reformationen til en specifik måned og et specifikt årstal var det 
sådan set ikke Luthers ønske. Hans ønske var en vedvarende udvikling af den kristne kirke, som altid burde søge 
at forbedre sig og afspejle samfundet omkring sig. Med undertitlen”Hvad er moderne identitet i en verden, hvor 
der ikke kun er én sandhed?” stillede eventet en masse spørgsmål i håbet om at deltagerne ville tage stilling og 
fortsætte refleksionerne uden for kirkerummet. 
 
Hver af de i alt syv events havde et aktuelt tema, som blandt andet ændrede epistlen og prædiken for hvert event. 
Temaerne var formuleret af det kunstneriske team i samarbejde med Poul Henning Bartholin og Allan Aagaard 
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daværende områdedirektør for Danske Bank, Region Midtjylland. De syv temaer var: bæredygtighed, velfærd, vækst og 
forbrug, sundhed, fred og kærlighed, tro, fællesskab. Efter eventet var deltagerne hver aften inviteret til efter-
refleksion over aftenens tema i Danske Banks lokaler sammen med teologer, aftenens prædikant og instruktør Per 
Smedegaard. 
 
Lighederne mellem kirke og teater - mellem gudstjenesten og teaterforestillingen - er mangeartede. Den ene 
følger en liturgi, mens den anden følger en dramaturgi. Begge spiller de op til den menneskelige 
forestillingsevne. Historisk udspringer de i dag så adskilte institutioner sig også fra samme behov for at forklare 
og markere uforklarlige hændelser og overgangsriter. Gudstjenesten er viklet ud af det dramatiske genspil af 
mytens drama. Myten kan fortælle om reelle farer og risici. Gudstjenesten fortæller om overvindelsen af 
menneskets grundangst og døden ved et menneske, som Gud er inkarneret i og handler igennem. Alt dette er på 
en gang i gudstjenestens selvforståelse skjult og åbenbaret. Forestillet og virkeligt. 
 
Mens det vestlige teatrets handlinger og fortællinger kan siges at have mistet deres rituelle og guddommelige 
funktion, søger kunsten alligevel ligesom religionen at tilbyde en transcendent virkelighed, hvori mennesket kan 
opleve noget større end sig selv, blive konfronteret med imaginationer, manifestationer og billeddannelser; få en 
fortælling at læse deres eget liv ind i og forhåbentligt gå forandret derfra.  
 

 
 
PROGRAMMETS FORORD 
/ Skrevet af Per Smedegaard, direktør og kunstnerisk chef v. Teatret Svalegangen  
og Poul Henning Bartholin, domprovst v. Aarhus Domkirke  
 
Gennem tiden har mange mennesker haft holdninger til gudstjenesten, dens form og indhold. I 2017 er det 500 
året for Martin Luthers reformation og hans vision om at skabe en mere direkte relation mellem mennesket, og 
den Gud han troede på. Han oversatte blandt andet kirkens salmer fra latin, og lod sig inspirere af datidens 
populære melodier for at skabe en større tilgængelighed og relevans for datidens kirkegængere. Det var 
banebrydende på hans tid.  
 
Grundtvig skrev om Luther: ”Ja, mine Venner, jeg er ingenlunde af dem, der mener, at vi skal staa stille ved hvad 
Martin Luther gjorde for 300 Aar siden; thi kun Døden staaer stille, Livet er altid i Bevægelse.” 
 
Det du skal overvære i dag er hverken en gudstjeneste eller en teaterforestilling menet event, der gentænker 
gudstjenesten. Aarhus Domkirke og Teatret Svalegangen har med dette event forsøgt at afprøve nogle af de 
mange holdninger, der er til gudstjenesten: ”Hvorfor skal man spise en tør papkiks under nadveren?” ”Hvorfor 
skal al musik og salmer spilles på orglet?” ”Kan man ikke synge popsange i kirken?” ”Hvad betyder 
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præstekjolen?” ”Hvorfor er det kun præsten, der kan forestå en prædiken?” 
 
Vi postulerer ikke at have opfundet et nyt format til den danske folkekirke, men vi er glade for – med Luthers 
Reformationsjubilæum som anledning og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 som mulighed - at lave dette 
eksperiment hvor hvert enkelt element i gudstjenesten er gentænkt. Noget vil falde i smag, og noget vil ikke. 
 
Det er vores ønske, kære publikum, at I fortsætter som Luther og Grundtvig med at have holdninger til det I 
oplever både i aften til BEFRI GUDSTJENESTEN og efterfølgende til gudstjenester men mest af alt til det 
samfund, som omgiver jer. For refleksion og nye tanker er altafgørende i en evig foranderlig verden, hvor der ikke 
længere kun er én sandhed. 
 
EVENTETS DRAMATURGISKE FORLØB OG KUNSTNERISKE UDTRYK 
BEFRI GUDSTJENESTEN var et live-event, der gentænkte gudstjenesten. Det var et scenekunstnerisk bud på en 
alternativ iscenesættelse af nogle af de centrale elementer i den danske højmesse. De forskellige liturgiske 
elementer blev altså gentænkt og teatraliseret frit ud fra højmessens traditionelle forløb (jf. Den danske 
Højmesseordning fra 1992). Mange af betegnelserne for de enkelte dele blev bibeholdt, men der blev udvalgt og 
udeladt elementer, nogle brugt med andet indhold end det egentlige, og der blev rykket rundt på rækkefølge og 
ændret på det visuelle indhold såvel som det auditive og tekstlige. 
 
Gudstjenestens fire hoveddele INDLEDNING, ORDET, NADVER og AFSLUTNING var således bibeholdt i eventets 
dramaturgi, mens de to midterste dele byttede plads under BEFRI GUDSTJENESTEN. Tanken var, at først spiser vi 
et fællesskabsdannende måltid, og mindes at vi er tilgivet i udgangspunktet, og derefter sætter vi os og lytter til 
’ordene’ sammen. 
 

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 

 
 
OVERSIGT OVER BEFRI GUDSTJENESTEN 
INDLEDNING (FOREGIK STÅENDE I TVÆRSKIBET)  
 

/ ANKOMST ved Den danske Salmeduo og Sangere 
/ INDGANGSBØN ved præst Christina Laursen  
/ PRÆLUDIUM af Den Danske Salmeduo 
/ VELKOMST ved præst Christina Laursen 
/ FADERVOR ved Dansekompagniet Don Gnu 
/ SALME: ”Pas din tid” af Per Vers  
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NADVER (FOREGIK GÅENDE) 
 

/ INDSTIFTELSESORD ved præst Christina Laursen 
/ NADVER af Restaurant Gastromé 
/ LUTHER-MEDLEY af Den Danske Salmeduo og Sangere 
 
ORDET (FOREGIK SIDDENDE PÅ I MIDTERSKIBET) 
 

/ SALME: ”Altid frejdig når du går”  
/ EPISTELLÆSNING ved præst Christina Laursen 
/ SALME: ”Jeg har en angst som aldrig før” af Mikael Rahbæk Andreasen, Kloster  
/ PRÆDIKEN af aktuelle meningsdannere 
/ SALME: ”Når dagen synker ned i knæ” af Mikael Rahbæk Andreasen, Kloster  
/ TEOLOGISK REFLEKSION af præst Christina Laursen 
/ TROSBEKENDELSE af præst Christina Laursen 
 
AFSLUTNINGEN (FOREGIK SIDDENDE PÅ I MIDTERSKIBET) 
 

/ SALME: ”Fix you” 
/ VELSIGNELSEN ved præst Christina Laursen og Århus Gospel Singers  
/ UDGANGSBØN ved præst Christina Laursen 
/ POSTLUDIUM af Den Danske Salmeduo 
 
GENNEMGANG AF EVENTETS SCENISKE ELEMENTER 
Her følger en beskrivelse af de enkelte scener og refleksioner over eventets elementer – fra de bagvedliggende 
antagelser og intentioner til de kreative ideer, som blev fulgt af kunstneriske valg, der førte til de enkelte 
elementers iscenesættelse og i sidste ende BEFRI GUDSTJENESTENS endelige kunstneriske (såvel som 
teologiske) udtryk og mening. 
 
INDLEDNING 
/ ANKOMST ved Don Gnu, Den Danske Salmeduo og sangere 
 
 

    
Foto: Per Bille                                           Foto: Anders Teibel/Montgomery                  

Eventets ANKOMST var en gentænkning og udvidelse af højmessens traditionelle INDGANG. Eventets deltagere1 
ankom i løbet af 15 min til kirkerummet, hvor de gik igennem en rød tunnel i våbenhuset, mens dybe toner fra 
orglet lød i både tunnel og kirkerum. Otte sangere var placeret i hver side af kirken, hvor de sang strofer af 

                                                      
1 Eventets publikum betegnes som deltagere. En forklaring af dette kan findes i rapporten under ’Efterskrift’. 
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danske popsange i en form for messende medley, hvor stemmerne, ordene og melodierne blendede sammen i 
kirkens akustisk. Kirkeklokkerne ringede 10 minutter inden eventstart. 
 
Det scenografiske element og ændringen af våbenhuset udsprang af ideen om at skabe en overgang til et 
anderledes rum, helt bogstavelig talt, men også at påvirke deltagerens mentale tilstand; en afritualisering og en 
renselse. Med den stærke røde farve dannedes et nyt våbenhus, som skabte en anden stemning og varslede 
eventets samlede scenografiske udtryk, hvor farven rød var gennemgående for alle de scenografiske elementer. 
Lydbilledet understøttede denne transcendente overgang og symbolske forvandling af både rum og sind, da man 
i første omgang kun hørte dybe toner fra det forventelige orgel i kirkerummet. Når deltagerne kom længere ind i 
kirkerummet, kunne de høre de otte sangeres messende stemmer blande sig med orgeltonerne.  
Deltagerne blev for enden af tunnelen mødt af Luther-citatet: Det dit hjerte hænger ved, det du stoler på, det er 
egentlig din gud. Et citat og et udsagn, taget ud af en anden kontekst, men valgt idet den var sigende for 
eventets antagelse om, at der ikke kun findes én sandhed i en moderne virkelighed, og du skal derfor mærke 
efter, hvor din tillid og tryghed ligger. Hvad er din gud? 
 
Foruden at få uddelt et program med en oversigt over eventets forløb samt hovedtekster og sangtekster, blev 
deltagerne også mødt af eventets to kirketjenere, som var to moderne dansere fra dansekompagniet Don Gnu. De 
viste folk op langs sideskibene, mens de hilste og viste dem en lille simpel gestik, som ville blive gentaget 
senere i eventet. 
 
 

  
Foto: Per Bille                                                               Foto: Per Bille         
 
 
I sideskibene var opstillet røde lysende buer, som steg i højde for at forstærke følelsen af det storslåede 
kirkerum, som langsom åbnede sig for deltagerne, mens de bevægede sig op langs sideskibene. Under røde 
lysende cirkler, som symboliserede en form for glorie sad fire sangere placeret synlige og tætte på deltagerne. 
Deltagerne kunne nu høre brudtekster af de akustiske popsange, som spændte over linjer fra Søs Fengers 
Inderst Inde, Nik og Jays En Dag Tilbage og til Skrig Det Til Træerne af De Eneste To. I alt lød uddrag af 16 
forskellige popsange. Sangene var valgt ud fra deres universelle temaer og almengyldige budskaber. Sangenes 
tekster flød ind og ud mellem hinanden i et improviseret potpourri, som klingede i kirkerummets akustik og 
understøttede den ophøjede men rolige ankomst til kirken og introduktion til kirkerummet. 
 
Til sidst samledes deltagerne i domkirkens tværskib, hvor to røde og lysende ordtromler lydløst drejede rundt og 
kastede nutidige buzzwords - udvalgte universelle ord - blandet med bibelcitater og de syv eventafteners 
forskellige temaer op på væggene og gulvet. 
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Foto: Per Bille 

Lyden fra orglet og sangernes stemmer lød via forstærkning med skiftende intensitet i tværskibet, hvor ideen var 
at skabe en form for ventesal med mulighed for at lade tankerne og sanserne samle sig i det store smukke 
lyssatte kirkerum inden eventstart. 
 
Da alle var samlet i tværskibet forstummede de dybe toner fra orglet, og sanglinjen ”Skrig Det Til Træerne” 
klingede som det sidste i kirkerummet. Her efter satte Den Danske Salmeduo i med et musikalsk arrangement af 
Fra Himlen Kom En Engel Klar som indikerede eventets start og opfodrede til fokus på et rødt podie bygget op 
ved gitterindgangen til kirkens kor. Eventets kirketjenere kom sammen med saxofonisten til syne inde fra koret 
og ud på podiet, mens eventets pianist og organist satte i fra sin plads over for podiet. Saxofonisten bevægede 
sig ned over podiet og gik gemmen deltagermængden ned til pianisten, mens musikken lød.  
Herefter kom eventets præst også til syne på podiet i sorte bukser og en hvid skjorte med en fortolkning af den 
kendte præstekrave syet ind som en naturlig forlængelse af skjortens halsåbning. Hun modtog sin jakke fra 
kirketjenerne ved sin tilsynekomst, men smider den efter lidt overvejelse på gulvet og musikken stopper brat. 
 
/ INDGANGSBØN ved præst Christina Laursen  
 

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
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INDGANGSBØN 

Jeg er bange, mit bryst er beton. 
Nakken naglet til halen. 
Det blæser, jeg kan smage stormen i mine stive led.  
Jeg har lukket alle døre og vinduer. Lagt sandsække ud, fældet de nærmeste og ældste træer. 
Jeg hiver efter vejret, men får ingen ilt.  
Herinde i stuen står luften stille.  
Jeg tænker på mine børn, som sover. 
Jeg tænker på mig selv. 
Gud, Hvem er jeg? 
Et brægende, forvildet får på din mark. 
Lammets tid er for længst forbi. 
Jeg bilder mig ingenting ind. 
Jeg drømmer om fald og dybe kløfter, 
Om naturkatastrofer og sagn om stærke mænd og kvinder. 
Jeg vil noget andet og mere.  
Men mine ord runger og larmer som tomme dåser. 
Jeg længes efter det sted jeg ikke kender, 
En ubeskyttet tilstand.  
Som babyen i kurven på et trappetrin. 
Du har selv sagt, at vi skal blive som hvedekornet 
I jordens mørke skal vi rådne, forgå, modløst sprække og lukke fordærvelsen ind.  
Og ikke vende ryggen til. 
Gå vejen skridt for skridt  
Mod opløsning og død.   
 
Gud, jeg står her. Se mig nu. Med det ene ben ud over kanten. 
Gud, vi står her. Se os. 
Frels os ikke. Lad os ikke slippe.  
Lad os gå, 
væk fra os selv og vores tilstrækkelighed 
mod dig og din kærlighed. 
Fra evighed, til evighed. 
 
Kirketjenerne hævede til slut præsten op i armene, og i et øjeblik symboliserede hun Kristus på korset, men det 
fysiske billede var også et symbol på at kirketjenerne ville løfte hende og hendes byrde som vært sammen med 
hende gennem eventet. Ved bønnens afslutning stillede de hende roligt på ned på podiet igen. 
 
Det er traditionelt ikke præsten, der siger indgangsbønnen. Men antagelsen var at præsten i den neutrale hvide 
skjorte og ved at afvise sit kostume; sin præstejakke, kunne repræsentere et helt almindeligt menneske og 
eventdeltager, og at hun med italesættelsen af en personlig angst viste, at hun også blot er ’en af os’ – ikke 
mere frelst eller fuldkommen end et hvilken som helst andet menneske i det kirkerum eller i verden. 
 
/ PRÆLUDIUM af Den Danske Salmeduo 
 

Eventets PRÆLUDIUM havde til hensigt, ligesom gudstjenestens præludium, at tegne højmessens stemning; en 
’teaser’ til eventets musikalske æstetik og genre. Her blev spillet et jazzet arrangement af Coldplays Fix You af 
Den Danske Salmeduo. Den opmærksomme deltager ville kunne høre strofer af salmen Altid Frejdig Når Nu Går 
blande sig til slut. Begge var sange, som ville blive sunget i løbet af eventet.  
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Under eventets PRÆLUDIUM gav kirketjenerne præsten sin jakke på, og de otte sangere fandt deres vej til podiet, 
hvor alle medvirkende nu stillede sig på en række, der afslørede kostumernes sammenhæng med præsten som 
midtpunkt. Fra området omkring hjertet på præstens jakke strålede linjer i rødlige nuancer, som fortsatte og 
bredte sig til de resterende medvirkendes kostumer. Dette skulle symbolisere præsten som den midterste kraft i 
det fællesskab, som alle deltagerne nu også var en del af. 
 
Den Danske Salmeduo var placeret på den modsatte side af tværskibet, så deltagerne på den måde var 
omkranset af eventets medvirkende og lyd. Musikerne befandt sig helt tæt på deltagerne. Det var vigtigt for 
eventet at skabe denne samhørighed og kontakt mellem alle deltagerne inklusiv de medvirkende og ikke mindst 
eventets præst. I modsætning til den traditionelle gudstjeneste, hvor præsten ved alteret og organisten ved 
orglet godt kan synes distanceret fra resten af menigheden. 

 
 
/ VELKOMST ved præst Christina Laursen 
 

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
 
Herefter fulgte en VELKOMST, som var en gentænkning af den traditionelle HILSEN. Den konstituerede præstens 
værtrolle ved et ”Velkommen” og præsten italesatte eventets forløb i et hverdagsligt sprog og udtryk. Præsten 
talte om den menneskelige trang og lyst til at rykke sammen for at finde en mening, at det kunne finde sted 
hvor som helst. I aften håbede hun, at det blev her i kirkerummet.  
 
 
VELKOMST 
Velkommen! 
I huler på klippeside satte de tegn. De tændte bål og deres skygger dansede sammen op af de ru vægge. De 
rykkede sammen, for at finde mening. 
Selvom vores verden er blevet anderledes og mere kompleks, træder vi så ikke den samme jord og ser de samme 
stjerner. Er vi ikke ligesom dem? 
– Er vores angst og undren ikke den samme; Hvem er vi? Hvad er meningen? Er der en Gud – og er den Gud i så 
fald universets Hersker – eller måske snarere væren selv? 
Når noget er vigtigt nok, så samler vi os. – med vores sorger og glæder, frygt og undren møder vi hinanden. 
Vinder vi VM eller føler vi os truet af fremdriftsreformer og terrortrusler, så stimler vi sammen på gader og åbne 
pladser.  Klippehuler eller kirkerum – Det må være et instinkt; Vi rykker tættere sammen, fordi meningen findes 
imellem os. 
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Vi synger sammen for at forstå. Vi står sammen og går sammen –fordi mennesker der sammen bevæges og 
bevæger, gør en forskel. 
Derfor er vi her i dag! 
For at stå sammen og gå sammen, for at danse og synge sammen og dele et måltid med hinanden. 
Vi skal starte med at bede og spise, og bagefter vil I alle sammen få jer en plads at sidde på, og når I har fået 
den, så vil vi reflektere over aftenenes tema, som er bæredygtighed. 
 
De andre medvirkende rykkede gradvist tættere på hende under denne velkomst for til sidst nærmest at overtage 
scenen og fokusset fra hende, da hun efter VELKOMSTEN trak sig tilbage ind i koret og overlod podiet og 
deltagerne sammen med kirketjenerne og sangerne. 
  
 
/ FADERVOR ved Dansekompagniet Don Gnu 
 

 
Foto: Per Bille 

Nu overtog kirketjenerne scenen og fik langsomt deltagerne til at efterligne den simple gestik, som var blevet 
introduceret for dem under ANKOMSTEN. Mens sangerne deltog som spejling af deltagerne på podiet, satte de 
nu gang i et ’call and response’-Fadervor. Den oprindelig tekst var beholdt, mens kroppen blev rørt og 
stemmerne varmet op via denne fællesbøn. Tænkt som en uskyldig leg. 
 
FADERVOR endte i et rytmisk break akkompagneret af human beatboxing, der afsluttedes med en ”leg” med ordet 
Amen, der blev til armen, som blev til benet, til maven og til sidst hjertet. Et budskab om at tro er noget, man 
mærker i hele kroppen, at eventet gerne ville have hele kroppen i spil og ikke kun hovedet eller hjertet for den 
sags skyld. Men cirkulariteten henviste også til det allerede konstituerede hjerte som mødested for alle og 
startstedet for energien og fællesskabet symboliseret ved kostumerne.  
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/ SALME: ”Pas din tid” af Per Vers  
 

 
Foto: Per Bille 

Nu fulgte en naturlig overgang fra human beatboxing til eventets første SALME. Den blev fremført på koncert-
agtig vis af rapperen Per Vers, hvis sang Pas Din Tid skrevet over prædikerens bog, passede godt ind i budskabet 
om at glemme alt uden for kirkerummet og gribe nuet, samtidig med at huske på at tiden går og går fra os, og 
på mange måder slet ikke er vores at råde over. Derfor skal vi glæde os over den tid, vi har sammen. Lige her og 
nu.  
 
PAS DIN TID 
Alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen er der et tidspunkt. 
 
En tid til at fødes, en tid til at dø  
ikk’ tid nok til at bruge mellemtiden på at stå i kø 
En tid til at plante, en tid til at rydde  
ikk’ tid nok til at nyde frøet skyde 
En tid at slå ihjel, en tid at helbrede 
ikk’ tid nok til at glo på Hotel Helvede 
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op 
ikk’ til at blive tykke af hygge-pop 
En tid til at græde, en tid til at le 
Ikke tid nok til gætte om imorgen bli’r A eller B 
En tid til at danse, en tid til at holde klage 
ikke tid til at holde sig tilbage 
 
Alting har sin tid 
er der mere du vil vide 
Alting har sin pris 
så læs din avis 
 
En tid til at samle og sprede sten 
ikk’ tid til at samle eller sprede ben for at glæde een 
En tid til at omfavne og til ikke at omfavne 
ikk’ tid nok til at gi’ en krammer til alle kravene 
En tid til at opsøge, en tid til at miste  
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ikk’ tid nok til at snige sig og liste 
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort 
ikk’ tid til igen shoppe en hel masse lort 
 
Alting har sin tid… 
 
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen 
ikk’ tid nok til at sidde og knibe sig i armen 
En tid til at tie, en tid til at tale  
altid tid til at lytte, til dig selv og til alle 
En tid til at elske, en tid til at hade 
ikke tid til at være ligeglad og sidde på sin flade 
En tid til krig, en tid til fred 
og så starter det igen, samme tid, samme sted 
 
Pas din tid… 
 
Det her er et tidsløst hit 
hvis du vender din tid om står der dit 
Alt andet det er hans 
eller hendes - hvis han eller hun altså findes  
 
© 2015 Per Uldal.  
 
Per Vers var akkompagneret af Den Danske Salmeduo og sangerne, og det ellers lidt anderledes musikalske 
indslag blev på den måde stadig holdt i samme musikalske toning som resten af eventet.  

 
 
NADVER 
 
/ INDSTIFTELSESORD ved præst Christina Laursen 
 

 
Foto: Per Bille 
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INDSTIFTELSESORDENE var reformuleret af præst, Christina Laursen, og havde til formål at fortælle om Jesus og 
hans liv, hvordan han prædikede kærlighed, hvordan det at spise nadver sammen og genskabe hans sidste måltid 
skal minde os om dette og om hans offer og budskab. Helt bevidst nævntes Jesus ikke ved navn, da det ud fra 
en dramaturgisk overvejelse, ville være stærkere at lade myten opstå inden i deltagerne, end diktere en læsning 
af hans person, ved at citere bibelsteder direkte. 
 
INDSTIFTELSESORD 
Der var engang et menneske, der pegede på det øjeblik, hvor nuhed og nærhed får lov at råde. Det himmerige der 
er muligt mellem mennesker.  
Men verden er verden og verden var endnu ikke klar til at forstå, så han var truet på livet. 
På den sidste aften, spiste han påskemåltid med sine nærmeste. Da de var færdige med maden, tog han et 
bæger, takkede, gav dem det og sagde, tag dette og del det imellem jer. Derefter tog han et brød, takkede, brød 
det, gav dem det og sagde: Gør dette til ihukommelse af mig. 
Og det var som om alle grænser, gennem alle tider, blev nedbrudt og i et øjeblik følte de alle; at VI er en del af 
den samme kærlighed, at vi alle hører til, at vi alle hører sammen. 
De næste tyve minutter skal vi lade nuhed og nærhed råde, nyde musikken og den gode mad fra Gastromé. 
Lad os gå til nadver, lad os drikke sammen og spise sammen for at lade det ske. 
 
Præsten uddelte under indstiftelsesordene nadverbægre og nadverskål til de to kirketjenere. 
 
/ NADVER af Restaurant Gastromé 
 

  
Foto: Per Bille                       Foto: Per Bille   

Hele grundtanken med Nadveren var at understrege at her indstiftes fællesskabet. I vores research var det 
kommet frem at mange mennesker føler sig fremmedede i det nuværende nadver ritual idet der opleves en 
distance mellem præsten og kirkegængerne. Forsøget var at få deltagerne til at opleve et reelt fællesskab i det 
nu de oplevede. Deltagerne blev ført til Nadver af kirketjenerne, som delte deltagergruppen i to og viste dem 
hver sin vej rundt om koret, og ind i sidegangene.  
 
Eventets NADVER var gentænkt af restauranten Gastromé og bestod af et urteudtræk på grøn te, kvæde, honning 
og dild, som blev serveret i traditionelle nadverbægre ved røde barborde placeret i sidegangene indtil koret. Selve 
nadvermåltidet var pie på oksehjerte eller artiskokhjerte serveret i små terrakottaskåle af ler med et lille brødlåg, 
som skulle spises med en ske. Dertil kom en gentænkning af den traditionelle oblat, som her var en større sprød 
chips, som præsten knækkede i mindre stykker og delte ud til deltageren ved et stort fad placeret midt i koret, 
mens hun med den oprindelige nadver-hilsen ”Fred være med jer” sendte folk videre ned i tværskibet, hvor de 
kunne stå og spise. Over knæfaldet hang en stor ballon, der forestillede et anatomisk hjerte. Hjertet var altså på 
mange måder – både symbolsk, gastronomisk og anatomisk et gennemgående symbol i eventet med henvisning 
til Luther-citatet ved deltagernes indgang og italesættelsen af kærligheden som det vigtigste kristne budskab. 
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/ LUTHER-MEDLEY af Den Danske Salmeduo og sangere 
 

  
Foto: Anders Teibel/ Montgomery                     Foto: Per Bille 
 
Under nadveren spillede Den Danske Salmeduo et medley af Luther-salmer som i anledning af BEFRI 
GUDSTJENESTEN var blevet arrangereret med sangerne. Saxofonist og klarinettist, Christian Vuust, startede 
medleyet stående i koret flankeret at de otte sangere langs korets vægge. Midtvejs i nadveren bevægede både 
musiker og sangere sig langsomt ned blandt de spisende deltagere og videre ned i kirkens midterskib, som nu var 
kommet til syne bag et stort tæppe.  
 

   
Foto: Per Bille                       Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
 

Når deltageren havde spist færdig blev de anvist en plads på bænkene i midterskibet, hvor de kunne sidde og 
lytte til Luther-medleyet, mens de resterende deltagere spiste færdig og fandt en siddeplads. 
Sangerne var nu placeret på et rødt podie over for prædikestolen i midterskibet, mens Den Danske Salmeduo var 
placeret i dronningelogen ved siden af det røde podie. Som den sidste gik præsten fra koret og ned i 
midterskibet, hvor hun satte sig på en stol blandt deltagerne lige under prædikestolen. 
Nadveren tog ca. 20 minutter med servering, spisning og placering af deltagerne i midterskibet.  
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ORDET  
 
 

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
 
I forbindelse med indretningen og scenografien i midterskibet var det et bevidst valg ikke at benytte 
prædikestolen som ’scene’. Til gengæld blev prædikestolen som stedet, hvor ordet fortælles og de vigtige 
informationer gives, stadig tænkt ind i scenografien. Derfor blev der udspændt et rødt lærred på netop 
prædikestolen til at projicere sangtekster og give informationer om de forskellige medvirkende, samt det 
pågældende events tema. Ved at projicere sangtekster op på en synlig skærm undgik man, at deltagerne skulle 
sidde med hovedet bøjet og øjnene fokuseret i en (salme)bog, og i stedet kunne deltage i fællessangene med 
fokus på hinanden. 
 
Eventet udnyttede midterskibets naturlige sigtelinje, som alle siddepladser i midterskibet er indrettet efter ved at 
bygge en ny ’scene’ i form af et podie over for prædikestolen. Midtergangen blev markeret med en rød løber, 
mens man for enden af skibet kunne se Luther-citatet, som deltagerne også havde mødt ved ANKOMSTEN. 
Derudover var lysekronerne beklædt med en rød lysende krans for at skabe helhed i det scenografiske rum og et 
lysdesign med brug af pink, blåt, lilla og rødt lys var med til at skabe farverige stemningsbilleder og forandre 
rummet og skifte fokus alt efter element og æstetisk udtryk i løbet af ORDET. 
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/ SALME: ”Altid frejdig når du går”  
 

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
 
ORDET startede med en SALME, som var den kendte Altid Frejdig Når Du Går, som var en fællessalme, hvor alle 
blev introduceret til sangen og opfordret til at synge med. Inspireret af Luther, der oversatte og skrev nye 
tekster til kendte folkemelodier, havde digter Mads Mygind skrevet fire nye vers til den oprindelige melodi, mens 
det første oprindelige vers var bibeholdt. Deltagerne kunne både læse teksten på det røde lærred på 
prædikestolen og i det uddelte program. Fællessalmen blev akkompagneret af Den Danske Salmeduo og de otte 
sangere under ledelse af sanger og korleder Rune Herholdt, der befandt sig på det røde podie i midten af skibet. 
 
 
ALTID FREJDIG NÅR DU GÅR 
 
Altid frejdig, når du går 
veje, Gud tør kende, 
selv om du til målet når 
først ved verdens ende! 
 
Det er ikke at nå frem 
Kun at gå der gælder 
Lyt til verden, nyn den frem 
Straks når dagen vælder 
 
Vi vil sige det med ord 
Vi ved godt vi tvivler 
 
Og det synger vi i kor 
Se på alt der hvirvler 
 
Altid frejdig, når vi går 
Uanset hvorhenne 
Er det tiden som forgår 
Løber os af hænde 
 
Her er mørkets postulat 
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Vises bort af lyset 
Her i sindets reservat 
Bliver angsten kyset 
 
(MADS MYGIND 2017 / MEL: C.E.F. WEYSE 1838) 

 

/ EPISTELLÆSNING ved præst Christina Laursen  

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
 
Hver event havde et overordnet tema, og til hvert tema var en forfatter blevet bedt om at lave en tekst, en 
novelle eller: en ny epistel2 med udgangspunkt i det pågældende tema som præst Christina Laursen læste højt 
siddende på podiet i midterskibet. EPISTELLÆSNINGEN blev ligesom mange andre af de tekstlige elementer 
afsluttet med ”Amen” som med sin traditionelle afsluttende betydning, om at blive hørt, være bestandig og stå 
ved de sagte ord, var et genkendeligt element fra den oprindelige højmesse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 De syv epistler kan læses i bilag 1. 
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/ SALME: ”Jeg har en angst som aldrig før”  

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
 
Næste element var endnu en SALME. Det var H.C. Andersens tekst ”Jeg har en angst som aldrig før” med ny 
melodi af Mikael Rahbæk Andreasen/Kloster, som blev fremført af Kloster og sangere og akkompagneret af Den 
Danske Salmeduo, mens Don Gnu lavede tableauer med en rød planke op igennem midtergangen. Salmen pegede 
tilbage til eventets INDGANGSBØN om angst og handlede i højere grad om at stole på Gud i denne angst og lade 
Gud holde dig fast ”…når hele verden falder fra!” Det var en antagelse at starte med at (gen)introducere denne 
dystre tone og stemning, for så at kunne bygge dramaturgien op igen mod en lysere og håbefuld stemning i 
løbet af ORDET. 

JEG HAR EN ANGST SOM ALDRIG FØR 

Jeg har en angst som aldrig før, 
som stod jeg foran dødens dør 
og måtte ind og styrte ned 
i mørke og i ensomhed. 
Jeg drives frem med stormens hast. 
O Herre, Herre, hold mig fast! 
 
Alt ondt i mig, det kom fra mig, 
hvad godt jeg gjorde, kom fra dig; 
de andres skyld jeg nok opskrev, 
men ej mit eget skyldnerbrev; 
hvor har jeg for mig selv hver dag 
besmykket godt min egen sag! 
 
Jeg trædes skal af dødens hæl, 
først da sig løfte kan min sjæl. 
Læg Fadervor som duens blad 
mig på min tunge, gør mig glad! 
Har jeg ej Gud, hvad har jeg da, 
når hele verden falder fra! 
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(H.C. ANDERSEN 1864. / MEL. MIKAEL RAHBÆK ANDREASEN 2012)  

 

Angsten og ensomheden som H.C. Andersens tekst omhandler blev blandt andet symboliseret ved en danser, der 
svævede på kanten af den opretstående planke cirka fire meter høje planke. Sangerne bevægede sig i procession 
op igennem midtergangen, så de igen var helt tæt på de siddende deltagere for til sidst at forlade midtergangen 
mens deres stemmer langsomt forsvandt som indikation af en opløsning, vi alle kan opleve, når Gud eller det, vi 
er trygge ved, forsvinder ud i intetheden.  

 

/ PRÆDIKEN af aktuelle meningsdannere 
 

  
Foto: Per Bille 
 
Til hvert event var indbudt en aktuel meningsdanner til at forestå en PRÆDIKEN3, der ligesom eventets 
EPSTELLÆSNING tog udgangspunkt i den pågældende eventaftens tema. For at skabe en mere nutidig 
tilgængelig tale, var de helt bevist blevet bedt om ikke at tage udgangspunkt i en bibeltekst, hvorfor det 
naturligvis ikke var en prædiken i normal kirkelig forstand. Men et ønske om at reflektere samtiden i en kirkelig 
kontekst. Det stod prædikanten frit for at tolke aftenens tema og tale i 5-7 minutter om det, de havde lyst til 
sige med inspiration i eventets overordnede antagelse og budskab. Også PRÆDIKEN blev afsluttet med et 
”Amen” som en genkendelig slut-markering. Det gav medvirkende og deltagere bevidsthed om, at nu var ét slut 
og noget andet kunne begynde. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 De syv prædikener er gengivet i bilag 2. 
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/ SALME: ”Når dagen synker ned i knæ” 

 
Foto: Ib Nicolajsen 
 
Eventets fjerde SALME var den helt ny salme ”Når dagen synker ned i knæ” skrevet af Marian Due med melodi af 
Mikael Rahbæk Andreasen / Kloster. Mikael Rahbæk Andreasen / Kloster introducerede fra podiet den nye 
fællessalmes melodi til deltagerne og første vers blev gentaget, så alle havde mulighed for at lære den og 
synge med. SALMEN havde et positivt budskab om, at når dagen og mennesket synker ned i knæ, og alt ikke er 
lykkeligt, så beder vi til Gud, som lader frøene pode og roserne sætte nye skud, og derved rejser dagen sig på ny 
og ”…solen sår sit morgenlys i havens rosengang.” 
 
Mikael Andreasen/Kloster ledte og sang for med en ro og simpelhed, der gav den tidligere salme om tematik om 
angst modspil og ensomheden blev med denne SALME erstattet af samhørighed og fællessang. 
Salmen blev akkompagneret af Den Danske Salmeduo og Sangerne, som stod i hver deres ende af midtergangen 
og støttede deltagernes fællessang. 
 
 
NÅR DAGEN SYNKER NED I KNÆ 
 
Når dagen synker ned i knæ 
og bryder ud i gråd  
og blomsterblade knækker af 
og slipper stænglens tråd  
Når korn på marker lægger sig  
ved regnens tunge vægt 
og øjnes tårer løber ned  
i mundens slugne tragt 
 
Når dagen synker ned i knæ 
og bryder ud i gråd  
og blomsterblade knækker af 
og slipper stænglens tråd  
Når korn på marker lægger sig  
ved regnens tunge vægt 
og øjnes tårer løber ned  
i mundens slugne tragt 
 
Når træers grene vågner for  
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at spise egen frugt 
og hænder folder fingrene 
om deres eget suk 
Når månens skive dækkes til  
 
af jordens skyggedragt  
og arme holder ind til sig  
alt hvad de før har rakt 
 
Når huse ikke huse vil 
og mennesker må gå 
og samfund lukker til i frygt  
og bliver meget små 
Når mennesker for andres blik 
de ikke mere er 
som virkelige mennesker  
med samme ligeværd  
 
Så beder jeg at roserne 
må sætte nye skud 
fra stænglerne hvor frøene 
blev podet ind af Gud  
og langsomt rejser dagen sig  
og bryder ud i sang 
og solen sår sit morgenlys 
i havens rosengang 
 
 (MIRIAN DUE 2015 / MEL: MIKAEL RAHBÆK ANDREASEN, KLOSTER 2015)  

 
 
TEOLOGISK REFLEKSION af præst Christina Laursen 
 
Efter prædiken og salmen lavede præsten en TEOLOGISK REFLEKSION over den måde, hun mener vi bør tro og 
behandle biblens historier og budskab på.  
 
Det er rigtigt nok; jeg er bange.  
Jeg vil noget andet og mere, men mine ord runger og larmer som tomme dåser 
Jeg er bange for, at jeg stiller mig selv i vejen for det jeg gerne vil sige.  
At jeg står her som en uoverstigelig mur mellem jer og det jeg gerne vil sige til jer. 
Som børneremse: ”Vi kan ikke komme over det” ”vi kan ikke komme under det” ”så vi må gå igennem det” – Vi må gå 
igennem det…. Er der anden vej til forståelse end igennem kroppen? Armen, benet maven, hjertet? 
Vi må gå igennem den. Vi må mærke og føle for at forstå. Slut med andenhåndsberetninger og støvede udlægninger: I 
Luthers ånd, så lad os gå tilbage til kilden selv! Hvis vi et øjeblik vover den frimodighed, at se bort fra 2000 års tungt 
teologisk arvegods, så er budskabet jo så rent og simpelt. 
Men jeg er bange -Jeg er bange for mørkemænd m/k, der fortæller mig, at alt i den her bog skal tages bogstaveligt. ALT! 
Men hvis alt skal tages bogstaveligt, har de så læst det sted hvor der står, ”at bogstavet ihjelslår men ordet levendegør”. 
Hvis man skal sige noget sandt, så skal man fortælle en historie. Det var det de her mennesker gjorde! – Det er ikke sådan, 
at de fortalte konkrete 1:1 beretninger, som jeg så bilder mig ind skal forstås metaforisk. 
Nej, de fortalte levende rørende fortællinger om det at være menneske. Omkring det at være os. og stå sårbar her på Guds 
flade jord. 
De fortalte rørende levende metaforiske fortællinger – og så har vi gudhjælpemig taget de her fortællinger som gidsler, 
bundet og bastet dem og sagt at de skal tages bogstaveligt.  
Jesus forsøgte at pege på noget – og når nogen peger på noget, så er det dumt at blive ved med at kigge på hånden, så 
skal man selvfølgelig løfte blikket og kigge i den retning vedkommende peger. 
Vi skal kigge længere og dybere. –Vi skal kigge på hvad det var Jesus og Biblen pegede på. Hvad det er de peger på. 
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Himmeriget er midt iblandt os! Vi er hinandens verden, vi er alle en del af det guddommelige, Gud er vores fælles erfaring. 
Gud er ikke en person – men ikke desto mindre virkelig – og ikke bare virkelig – men virkeligheden. Den virkelighed vi lever i, 
bevæger os i og har vores væren i. 
Vi er sitrende molekyler, liv er bevægelse – og tro er liv! – Så skal det vi bekender os til, vel også være levende og i 
bevægelse? 
Måske er der noget, der vil ændre sig, noget der vil åbne sig, hvis vi tør sætte nye ord på vores liv og på vores tro. 
 
 
/ TROSBEKENDELSE af præst Christina Laursen akkompagneret af Den Danske Salmeduo og dansekompagniet 
Don Gnu 
 

  
Foto: Ib Nicolajsen 
 
Præsten gik direkte fra DEN TEOLOGISKE REFLEKSION til TROSBEKENDELSEN, som hun selv havde skrevet en ny 
udgave af i anledningen af eventet. DEN TEOLOGISKE REFLEKSION munder ud i konklusionen af, at tro er i 
bevægelse og at vi derfor skal turde at bruge nye ord. Med overgangen ”Jeg tror, at vi bliver nødt til at sige nogen 
nye ord” fremførte hun de nye ord i en duet med Christian Vuust på basklarinet som ind imellem de nyskrevne 
linjer spillede melodien til den oprindelig trosbekendelse. Denne parring af nyt og gammelt skabte flere 
betydningslag: Deltagere uden kendskab til den originale trosbekendelse eller melodi, hørte en trosbekendelse. 
Deltagere med kendskab til trosbekendelsen hørte og forstod muligvis de nye ord og ændringer, mens deltagere 
med kendskab til både trosbekendelsen og melodien, potentiel set kunne høre de oprindelige ord i musikken, og 
derved opleve de nye og de gamle ord spille op mod og kommunikere med hinanden som en slags kald og et 
svar.  
 
TROSBEKENDELSE 
 
Vi er ikke alene 
Vi er hinandens verden og vores inderste længsel er helhed 
Vi tror at vores eksistens er mening og at hver enkelt skabning er en uvurderlig del af et kæmpe hele. 
 
Vi tror at Gud er universets puls; det mindste fnug, tidernes midte. 
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Vi tror at Gud er væren selv, kilden til alt liv, helhed og kærlighed. 
Vi tror at livet rækker ud over døden og at alt er forbundet i en uendelig kærlighedskraft 
  
Vi tror at himmeriget lever i os, gennem os og mellem os. 
Vi tror at måden vi behandler hinanden og jorden er det sandeste udtryk for vores dybeste tro. 
  
Vores tro fordrer, at vi elsker ødselt, lever fuldt og baner vejen for at andre kan gøre det samme. 
Vores tro er tillid, vores tro er overgivelse 
Vores tro er håbet om, at kærligheden altid sætter sig igennem – og på det skal man kende os; kærligheden. 
Vi er ikke alene 
 
Samtidig med fremførelsen af TROSBEKENDELSEN dansede Don Gnu op igennem midtergangen, mens de 
konstant var i kropskontakt i form af berøring, stød og løft mellem de to kroppe, der symboliserede den nye 
TROSBEKENDELSEs bærende budskab: ”Vi er ikke alene” – hvilket igen førte tilbage til INDGANGSBØN, VELKOMST 
og NADVER og hele eventets opbygning omkring menneskets grundlæggende angst og ensomhed. Disse følelser 
er fælles for os alle, men de kan udholdes, fordi vi netop ikke er alene om disse følelser. Vi rykker sammen, 
sammen om vores tro, ”-  og på det skal man kende os; Kærligheden.” På den måde er vi er ikke alene. 
 
 
AFSLUTNINGEN 
 
/ SALME: ”Fix you” 
 

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
 
 
Den femte og sidste SALME var pop rock-bandet Coldplays Fix you, som også var tænkt som et mere nutidigt og 
popkulturelt element i eventet i tråd med popsangene under ANKOMSTEN og Per Vers’ rap under 
INDLEDNINGEN. 
Denne gang blev deltagerne introduceret til nogle simple korstemmer i form af ”uhh-stemmer”, som skulle 
synges trestemmigt under versene, og følelsen af at skabe musik og flerstemmig korsang opstod. Herefter 
spillede Hans Esbjerg for første gang på det store orgel oppe fra orgel-altanen siden ANKOMSTEN, og sangerne 
sang de første to vers, mens deltagerne sang korstemmerne. Omkvædet var unisont og på tredje vers kom et 150 
mands stort gospelkor til syne og fyldte midtergangen op, mens de sang med. Det store gospelkor var med til at 
løfte sangen, volumen og stemningen i kirkerummet, og samtidig blev de 150 mennesker også et symbol på 
mangfoldigheden blandt mennesker og en konstituering af den glæde og det fællesskab, der spontant kan opstå 
under fællessang, under events og ikke mindst under gudstjenester.   
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FIX YOU 
 
When you try your best but you don't succeed  
When you get what you want but not what you need  
When you feel so tired but you can't sleep  
Stuck in reverse 
 
When the tears come streaming down your face  
When you lose something you can't replace  
When you love someone but it goes to waste  
Could it be worse? 
 
Lights will guide you home  
And ignite your bones  
And I will try to fix you 
 
And high up above or down below  
When you're too in love to let it go  
But if you never try you'll never know  
Just what you're worth 
 
Lights will … 

Tears stream down your face 
When you lose something you cannot replace 
Tears stream down your face 
And I 

Tears stream down your face 
I promise you I will learn from my mistakes  
Tears stream down your face 
And I 

Lights will … 

(Coldplay 2005)  
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/ VELSIGNELSEN  
 

 
 
 
Præsten trådte op på podiet og lyste en revideret udgave af velsignelsen hvor Vorherre var skrifte ud med Gud, 
for at undgå det patriarkalske gudsbegreb, der hersker i den danske folkekirke med de anvendte gudsbegreber 
som for eksempel Fader, Herrer og Ham. Et opgør med det maskuline gudsbegreb som hele eventet ved 
gentænkning og reformulering af den traditionelle højmesses ordlyd forsøgte at neutralisere eller gøre større 
eller mere almengyldig.  
 
VELSIGNELSEN 
 
Må gud velsigne dig og bevare dig!  

Må Gud lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! 

Må gud løfte sit åsyn på dig og give dig fred. 

 

Herefter sang gospelkoret samme velsignelse, mens de forsvandt ud af kirkens hoveddør, hvor deres sang 
klingede ud ude på torvet uden for kirken. 
 
 
/ UDGANGSBØN ved præst Christina Laursen 
 
UDGANGSBØNNEN var skrevet af præst, Christina Laursen, og pegede tilbage til INDGANGSBØNNENs 
italesættelse af den menneskelige angst og de mange forskellige virkeligheder, som vi hver især rummer.  
 
UDGANGSBØN 
 
Jeg er bange… 
Om lidt går vi herfra, videre ud i hver vores virkelighed, hver vores fortælling… Men vi er ikke alene. vi er hinandens verden. 
og vi ved at mennesker der står sammen og går sammen gør en forskel. 
Det er det vi har gjort –det er det vi vil fortsætte med at gøre 
for et skal man kende os på; kærligheden 
Så lad os gå herfra og væk fra os selv og vores tilstrækkelighed, 
mod hinanden og vores fælles virkelighed 
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Fra evighed og til evighed.  
Amen 
 
Præsten afklædte sig sin præste-jakke og derved sin værtsrolle og blev igen et helt almindeligt menneske, som 
gik ned fra podiet og ned langs midtergangen sammen med den pågældende prædikant flankeret af sine 
kirketjenere fra Don Gnu, mens POSTLUDIET lød fra orgel-altanen hvor både organist og saxofonist nu befandt 
sig. 
 
 
/ POSTLUDIUM af Den Danske Salmeduo 
 

 
Foto: Anders Teibel/ Montgomery 
 
Den Danske Salmeduo spillede som POSTLUIDUM et potpourri af eventets mange musikalske indslag, som varede 
de cirka 10 minutter, som det tog de 360 deltagere at rejse sig og forlade kirken. På vej ud kunne de hilse på 
alle eventets medvirkende, som havde taget plads for enden af midtergangen og skabte en forlængelse af den 
røde tunnels begyndelse, som nu var forvandlet til eventets udgang, hvor mange håndtryk, blikke og 
kommentarer blev udvekslet på vej ud af kirken. Alt i alt varede eventet ca. 1 time og 45 minutter. 
 
 
PUBLIKUMSUNDERSØGELSE 
Rethink Impact 2017 ved Aarhus Universitet lavede i forbindelse med eventet en publikumsundersøgelse, hvor 
339 deltagere efterfølgende blev bedt om at vurdere deres oplevelse af BEFRI GUDSTJENESTEN. Herudfra kan 
det konkluderes at af de fremmødte havde hele 92 % af respondenterne en delvist eller meget positiv oplevelse, 
mens 2 % beskrev deres oplevelse som meget negativ. Af andre interessante tal kan det nævnes, at 55 % af de 
adspurgte betegnede eventet som en lige dele religiøs og teatermæssig oplevelse, og hele 90 % beskrev eventet 
som nytænkende. 
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EFTERSKRIFT 
BEFRI GUDSTJENESTEN foregik i alt 7 gange. Herudover var der 2 forpremierer. Der var plads til godt 360 
deltagere per event, og alle events var udsolgt, hvilket vil sige at godt 3000 mennesker oplevede eventet.  
 
 
DEN KUNSTNERISKE VISION, PROVOKATIONEN OG DEBATTEN 
/ Skrevet af instruktør Per Smedegaard 
 
Da Poul Henning Bartholin fremlagde ideen om, at Teatret Svalegangen skulle indgå som kreativ aktør i en 
reformationsfejring, var jeg først meget skeptisk. Dels har jeg hverken personligt eller fagligt en relation til den 
danske folkekirke, ud over de traditionelle højtider og behovet for ritualisering i livets store forandrende 
overgange. Dertil kom at Teatret Svalegangen er et samtidsteater, der ynder at skabe debat og refleksion om de 
tanker og tematikker, der er relevante i samtiden. Men Poul Henning Bartholins måde at italesætte 
gudstjenesten, Luther og kirkens rolle i samtiden imponerede mig og forsikrede mig om, at her også var et 
kunstnerisk ærinde for et samtidsteater. Vi udviklede i fællesskab tanken om at gentænke gudstjenesten, og gav 
i fælleskab eventet titlen BEFRI GUDSTJENESTEN, og med største ærefrygt og ydmyghed kunne vi påbegynde 
den to år lange proces med research, konceptudvikling og realisering. 
 
Det var aldrig projektets ærinde at provokere, tværtimod ville vi med de i denne rapport beskrevne moderne og 
teatrale virkemidler skabe en større nærhed og nutidighed ved de elementer, der er i den luthersk evangeliske 
gudstjeneste. Det har derfor aldrig været vores mening at lave en egentlig gudstjeneste i kirkens forstand, da det 
ville være for kunstnerisk begrænsende. Vi ønskede at bruge gudstjenestens dramaturgi til at skabe den 
perlerække af gentænkninger, der kunne tjene som et refleksionsrum for de mennesker, der arbejder med 
gudstjenesten til daglig, men også for både vante og uvante kirkegængere. Tilgangen og respekten for det 
bestående var i centrum, sat over for et stærkt ønske om at modernisere og tilgængeliggøre de centrale 
elementer i såvel handlinger som ord. 
 
Ud fra de parametre Teatret Svalegangen måler lykkedes eventet over al forventning. Der var udsolgt, der var, 
med en enkelt undtagelse, virkelig gode anmeldelser og vi skabte en debat om indholdet i eventet, ikke bare om 
eventet. Dertil kom den efterfølgende publikumsundersøgelse, der afslørede en så udbredt begejstring for såvel 
eventet, som det at anvende domkirken til formålet. Vi er derfor meget tilfredse med BEFRI GUDSTJENESTEN, 
velvidende at selve eventet var en række gentænkninger, eller eksperimenter, hvor nogle var mere vellykkede 
end andre, en oplevelse vi deler med deltagerne ved eventet. Men i relation til det vi ville og som helhed var det 
et særdeles vellykket stor-skala-eksperiment. 
 
Selvom ønsket ikke var at provokere, må man som kunstner være indstillet på, at man ikke er herre over, at visse 
kredse kan blive provokeret. At nogle blev provokeret alene på titlen, og derfor valgte ikke at dukke op, skyldtes 
nok allermest at de derved kunne fastholde deres forudindtagethed, og ikke risikere at de ville kunne lide 
elementer af eventet. I den sammenhæng skal man huske, at man i relation til udbredelse skal være glad for at 
nogen er sure for en sikkerheds skyld, det skaber nemlig en opmærksomhed, der gør at en større skare bliver 
opmærksom på eventet, formålet og indholdet. Nogle debatindlæg har været hadefulde, mails er blevet 
politianmeldt, og måden Kristeligt Dagblad og andre medier vælger at vinkle og skabe debat lader meget tilbage 
at ønske. Men selvom jeg personligt har måtte tvivle på rummeligheden i dele af den danske folkekirke, har 
den efterfølgende modreaktion fra præster, menighedsrådsformænd og vante som uvante kirkegængere været så 
overstrømmende positiv at det har været det hele værd. Jeg er ikke i tvivl om, at i eftertiden vil Poul Henning 
Bartholins vision om at perspektivere kirkens og gudstjenestens mulige fornyelse via eventet komme til at lyse 
større end den forudsigelige negative modreaktion. Jeg er ikke naiv og tror vi med dette har skabt en 
reformation, det var ej heller målet, men jeg ved, at vi har skabt en vigtig refleksion. 
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TEKST OG TEOLOGI 
/ Skrevet af domprovst Poul Henning Bartholin  
 
Hvordan kan vi forstå tekster, der er skrevet for 2000-3000 år siden? Hvordan kan de sige os noget i dag, som 
har betydning for vores forståelse af os selv og vores liv?  Det arbejder teologer med ud fra forskellige vinkler, 
som alle sammen tilspidser sig i gudstjenesternes tekster, bønner, bekendelse, ritualer, prædiken og salmer. Alle 
teologer véd, at der må foretages en tolkning af, hvad teksterne ”fortalte”, da de blev skrevet, ligesom der må 
fortolkes på, hvad teksterne siger os, der befinder os i en helt anden sammenhæng historisk, psykologisk og 
materielt. 
  
Martin Luther var professor i fortolkning af Bibelen især Det nye Testamente. Han oversatte Det nye Testamente 
fra latin til tysk for at sætte det ind i den sammenhæng, han levede i. På den baggrund skal hans syn på 
gudstjenesten forstås. han vidste – om nogen – at det altid er nødvendigt at arbejde med at få teksten til at sige 
noget nu, i dag, Og dette er altid en tolkning af det, som den, der skrev teksten ville sige.   
  
Luther vidste også, at menneskers tolkninger kan spærre budskabet i teksterne inde. Tolkninger kan være både 
forløsende for os - Vi forstår noget, vi ikke før har forstået. Eller tolkningerne kan stivne og lade os kolde. I en 
epoke, hvor der er flere religioner at vælge imellem for den enkelte, og hvor vi slet ikke er enige om, hvordan 
vores liv og verden kan/skal fortolkes, er det en anfægtelse, at der er autoritative tolkninger, der spærrer for 
menneskers forståelse af tekster, og som derfor holdes ude fra at spejle deres eget liv i teksterne. 
  
Kan man ”befri” teksterne, budskabet og gudstjenesten fra disse barrierer? Ja, mange præster arbejder med det 
hver eneste dag og uge. Men hvad sker der, hvis vi går uden for de gængse rammer og fortolker et andet sted 
fra? Det var eksperimentet. 
  
DE REFORMULEREDE TEKSTER 
Eventet rummede derfor en række tekster af fortrinsvis yngre danske forfattere, der forsøgte at tolke nogen af 
de samme menneskelige erfaringer, som kan findes i mange af de bibelske tekster. Dermed forsøgte eventet at 
reformulere og at aktualisere grundlæggende menneskelige spørgsmål til liv og eksistens. Ikke mindst 
spørgsmålet: Hvem er jeg? Hvor finder jeg noget, jeg kan sætte mig og forhold til og derved danne en identitet? 
  
NY TROSBEKENDELSE 
Trosbekendelserne er formuleret 200-400 år efter Jesu død og opstandelse. De har til formål at formulere det 
fælles grundlag for en gruppe mennesker, og disse formuleringer afgrænser dem fra andre, der tolker Jesu 
forkyndelse anderledes. Er formuleringerne fra 2. og 3. årh. udtømmende for vores forståelse af, hvad 
kristendommens budskab er eller for, hvordan vi forstår Gud set i lyset af de bibelske fortællinger? 
  
PRÆDIKENEN OG DEN TEOLOGISKE REFLEKSION 
Luther har lært os, at en prædiken altid må forholde sig til at fortolke Jesu forkyndelse og liv ind i samtiden. 
Jesus åbenbarer den flig af Gud, der vender vores vej. Derfor er prædikenen altid en tale ind i en konkret tid. 
Derfor kan en to år gammel prædiken ikke nødvendigvis være aktuel i dag. For vores omverden er hele tiden i 
forandring. Der er altid grundlæggende eksistensspørgsmål på spil, men ofte i en ny kontekst. Nogle at 
forestillingens verdslige prædikanter bragte aktuelle spørgsmål som forholdet mellem de store religioner, 
fællesskab, madspild, bæredygtighed m.fl. ind i billedet. Fordi de spørgsmål er vigtige for vores fælles liv. 
 
GUDSBEGREBET 
Eventet spurgte åbent, hvordan vi kan begribe, hvad ”Gud” betyder. Hvordan kan vi vinde fortolkninger i Jesu 
forkyndelse og i den kirkelige tradition, der kaster et forklarende lys over vores tilværelse? Eventet prøvede at gå 
ad andre end de traditionelle veje her. Fordi den igen vil finde betydning, som kan være gældende i en verden, 
hvor der ikke længere er en absolut sandhed. For vi tror jo ikke på noget absolut. Tænker vi ikke, at alt er 
foranderligt? Er Gud så ikke også foranderlig? Eller er Gud det faste urokkelige? 
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BEFRI GUDSTJENESTEN gav ikke et svar, men skubbede venligt til os som deltagere i et event til at tage stilling 
og tænke med. Gentænke.  
 
 
SCENOGRAFI 
/ Skrevet af scenograf Sigrid Bennike (Torden og Lynild) 
 
Det var en udfordring at skabe en scenografi, som kunne gøre sig gældende i det store smukke kirkerum. 
Rummet i sig selv er jo overvældende og har en stærk kraft. Grebet blev at udforme en række elementer, som 
stod ud fra rummet og gjorde tydeligt opmærksom på sig selv. Desuden valgte vi at give alle elementerne den 
samme dybe røde farve, for at give dem en tydelighed i udtrykket og en klar sammenhæng gennem det rumlige 
forløb. Kærligheden og hjertet var den gennemgående metafor for hele eventet, hvilket gjorde at den røde farve 
blev det naturlige valg. Scenografien var opdelt i en række forskellige elementer, som hver især knyttede sig til 
de forskellige dele af eventet. Som åbningsbillede havde vi tunnelen helt ude i våbenhuset. Dette billede blev 
fulgt af den store citatvæg med det lysende Luthercitat umiddelbart inde i kirkerummet. Herefter kom 
vandringen gennem halvbuerne forbi sangerne under deres lysende glorier. Dette billede med halvbuerne blev 
bygget op som en understregning af kirkerummets eget hvælvede loft. Udover disse åbningsbilleder var der det 
store hjerte over nadveren og forskellige scenestrukturer. Som de sidste to centrale scenografiske elementer var 
der de store roterende og lysende ordtromler og de lysende ringe monteret på lysekronerne. Alle elementer blev 
skabt med respekt for kirkerummet. Intentionen var at skabe et rum, som forandrede kirken og åbnede op for en 
ny dimension, men samtidig at gøre det i et formsprog som forholdt sig til kirken og blev en forlængelse af den 
smukke, sakrale stemning som det eksisterende rum besidder. 
  
KOSTUMER 
Da hele eventet var en gentænkning af gudstjenestens elementer, skulle præsten drag også gentænkes. I 
Danmark bærer præster under gudstjenesten en lang sort kjole med en hvid pibekrave. Denne dragt er egentlig 
en almindelig borgerdragt fra 1600-tallet og blev i sin tid valgt, fordi Luther mente, at præsten skulle bære den 
samme dragt som sine ligemænd. Men nu om stunder fremstår dragten jo mere som noget fra en fjern fortid og 
distancerende ’kostume’ end som et udtryk for præstens ligeværdighed med borgerne. Vi valgte i stedet at skabe 
et minimalistisk jakkesæt med en nedskaleret hvid pibekrave til præsten. På den måde fastholdt vi pibekraven 
som symbol på præstens position, men i en ‘gentænkt’ version. Ligesom den traditionelle præstekjole var vores 
præstedragt også unisex, da det mere er personen end kønnet, der skal træde frem under en gudstjeneste. 
I forhold til de andre medvirkende var vores ønske, at sende et tydeligt signal om, at de alle hørte sammen med 
præsten - en form for enhed. Vi skabte derfor en serie af jakkesæt med samme snit, men med hvert sit påsyede 
mønster. Når alle de centrale medvirkende (præst, kirketjenere og kor) stod samlet, opstod et samlet motiv med 
røde stråler, der ‘lyste’ ud fra et punkt ved præstens hjerte. Tanken var at symbolisere, at guds 
kærlighedsbudskab i eventet spreder sig fra præstens hjerte. 
 
 
MUSIK 

Ligesom ved en almindelig gudstjeneste spillede musikken en stor rolle under eventet, og musikken skulle 
selvfølgelig også gentænkes, og musik er om noget et stemningsskabende kunstnerisk element, hvilket også 
blev bevidst udnyttet gennem hele eventet.  
 
Eventets musikalske indslag spændte over et bredt spænd fra stemningsgivende underligningsmusik, til 
koncertlignende optrædener til flere indslag med fællessange – både i traditionel forstand og som storslået 
overraskelseselement med 150 gospelsangere. Den rytmiske musik og ikke mindst ønsket om at ’flytte’ musikken 
rundt i kirkerummet under eventet var en udfordring i domkirkens rum, der skaber en efterklang på 7 sekunder. 
Det nødvendiggjorde elektrisk forstærkning, en dygtig lydmand og ikke mindst en stærk samhørighed blandt alle 
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de medvirkende.  Med de forskellige musiske indslag og stilarter forsøgte eventet i høj grad at favne det 
moderne samfund og ikke mindst kunsten og musikkens eklektiske tidsalder. 
 
Her følger lidt refleksioner fra to af eventets medvirkende musikere. 
 
 
DEN DANSKE SALMEDUO 
/ Skrevet efter sparring med musiker Christian Vuust (Den Danske Salmeduo) 
 
Samarbejdet med Den Danske Salmeduo opstod ret tidligt i den konceptuelle del af udviklingen af eventet. Den 
Danske Salmeduo består af Christian Vuust på klarinet og saxofon samt Hans Esbjerg på klaver og orgel. Duoen 
havde allerede gentænkt en række Luther-salmer til en udgivelse netop i forbindelse med 500 året for 
reformationen, som de bragte med ind i eventet. Med de nye arrangementer af gamle salmer lagde deres 
musiske biddrag sig i naturlig forlængelse af eventets forsøg på at forene det traditionelle med nytænkning. 
Med deres udogmatiske tilgang til salmemusikken, hvor de trækker på både deres rytmiske og klassiske 
baggrund og forholder sig åben og genrefrit til musikken tilførte Den Danske Salmeduo en legende og frigjort 
stemning til eventets musik som smittede af på hele eventets auditive udtryk. 
 
Med Esbjergs virke som organist fik vi muligheden for at inddrage orglet som det genkendelige kirkelige 
instrument i eventets intro og outro, mens vi lod elklaver og blæseinstrumenter være de bærende instrumenter i 
eventets lydside.  
 
Som sagt indgik der en række Luther-salmer i eventet – både dem han tekstligt forbindes med, men også et par, 
som Luther selv har komponeret. Teksterne var bevist udeladt, da de i eventets optik fastholdte et gudsbegreb, 
som eventet netop forsøgte at udviske. I stedet sang de otte medvirkende sangere ordløse arrangementer som 
et ekstra musisk lag med stor stemningsgivende effekt. Sangernes alsidige korarrangementer blev skabt med 
referencer til både middelalderlige korsatser til mere nutidige rytmiske harmonier. Igen et valg om at rumme 
nutidens mangfoldighed og bevare en udogmatisk tilgang til eventets musik. 
 
Det var i Luthers ånd at medtænke musikken som et vigtigt element i liturgien– og ikke mindst som et element, 
der skulle gentænkes og reformeres, så det skabte en anerledes musikalsk oplevelse, end hvad man normalt 
forventer i et kirkerum. Luther oversatte latinske tekster og gjorde det muligt for menigheden at forstå og 
eventuelt synge med på salmerne. Ingen ved med sikkerhed, hvordan salmerne fremførtes i Luthers tid, men én 
ting er sikkert; det er ikke sådan som vi synger dem i kirken nu. Sådan som vi ’plejer’ kan jo siges bare at være en 
tilfældig stivning af salmernes og kirkens musik – derfor skal salmerne og gudstjenestens musikalske side også 
gentænkes og fornyes, så den følger tiden.  
 
Som klassisk salme og en bevidst valgt genkendelig sang indeholdt eventet desuden en gentænkning af ”Altid 
frejdig når du går” genskrevet af digter Mads Mygind og arrangeret af Rune Herholdt og Den Danske Salmeduo. I 
salmen var indlagt ostinater, der fungerede som omkvædlignende gentagelser og forbindes med moderne sang 
og musik. Sammen med reharmoniseringer og improvisationer var gentagelsen også et gennemgående musikalsk 
greb gennem hele eventet. Specielt improvisationen er et vigtigt element i Den Danske Salmeduos tilgang til 
musikken og deres gentænkning af salmemusikken. Improvisationen gør det muligt at optage og udtrykke 
øjeblikkets stemning og give hvert enkelt aften og event sit eget musikalske udtryk. 
 
 
KLOSTER 
/ Skrevet af Mikael Rahbæk Andreasen (Kloster) 
 
Da jeg først hørte om og blev inviteret til at medvirke i BEFRI GUDSTJENESTEN, var jeg nysgerrig begejstret, men 
frygtede også lidt at det i forsøget på at ”give folk en på opleveren” kunne drukne i ekstravagance og storslåede 
følelsesmæssige greb, og jeg tænkte en del over, hvordan jeg bedst kunne se mine bidrag give mening i 
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forestillingen. Jeg var blevet bedt om at bidrage til eventet med to salmer. Den ene som fremført, og den anden 
som en decideret fællessang. Jeg gjorde mig flest overvejelser i forhold til fællessangssalmen. Den fremførte 
salme, som folk ”blot” skulle lytte til, handlede primært for mig om at forsøge at skabe et smukt musisk rum 
med vokalarrangementer og understøttende visuel dramatik (af danserne og sangerne). Med andre ord, at give 
folk noget smukt - måske et refleksivt øjeblik.  
 
I forhold til fællessangssalmen gjorde jeg mig en del tanker og overvejelser: I en tid med blandt andet en 
masse overfladisk performancekultur, med ensomhed som folkesygdom og med løbende diskussioner om 
kulturværdier og nationalstat og nationalfølelse, tænker jeg, at netop fællessang kan gøre noget godt. Der er 
noget magisk og fællesskabsstyrkende over at synge sammen med andre (og gerne fremmede) mennesker. 
Udgangspunktet for fællessang ved højmesser i Danmark bygger primært på orglets brusen, et kirkekor og den 
fremmødte menigheds sangstemmer. Det er noget, jeg selv personligt elsker at tage del i. Jeg kan dog også godt 
forstå, at orglets til tider ”voldsomhed” kan have noget distancerende over sig. Så når jeg skulle stå for en 
fællessang til BEFRI GUDSTJENESTEN, var mit primære mål, at forsøge at fjerne så meget distance som muligt 
og prøve at skabe et rum, hvor folk primært følte, at de ”bar” sangen; at de skabte den i nuet - i fællesskab. 
Placeret midt i rummet med en spansk guitar (som blandt andet kan rumme konnotationer til lejrbålssang eller 
børnesang i børnehaven) introducerede jeg skrøbeligt den nye salme ved at gennemsynge første vers og derefter 
høre folk, om de var med på at synge med. Forestillingens (kirke)sangere sang bevidst ikke harmonier (i 
modsætning til på den fremførte salme), men stod blot mere eller mindre usynligt i hver sin ende af rummet og 
sang med på melodistemmen. Målet var, at vi i fællesskab med hele ”menigheden/publikum” sang med samme 
skrøbelige stemme. Mit håb var at gøre denne del af forestillingen så lidt ”forestillingsagtig” som muligt. At vi 
her gerne måtte mærke hinanden i et u-distanceret rum. At vi her blot var ligeværdige mennesker, der fandt 
fællesskab i sang.  
 
PUBLIKUM, MENIGHED OG DELTAGERE 
I forlængelse af refleksionerne over eventets musik og fællesang bør også kort nævnes tankerne, der opstod 
omkring sammensmeltningen af gudstjenestens menighed og teatrets publikum under BEFRI GUDSTJENESTEN. 
Da eventet ikke var en gudstjeneste og eventet i høj grad ønskede og opfordrede til deltagelse fra publikum 
valgte vi tidligt i processen at betegne de mennesker, der oplevede eventet som deltagere.  
 
Det var et stort ønske fra instruktør Per Smedegaard og dramaturg Nanna Graugård Jessen at opnå en naturlig 
deltagelse bland eventets tilskuere. Derfor blev valget om at inddrage dansere som en del af eventet taget ret 
tidligt i den kunstneriske proces. Med dansekompagniet Don Gnu’s publikumsinddragende tilgang til dans blev 
ankomsten i kirkerummet og det fælles Fadervor kropsligt gestaltet blandt eventets deltagere.  Vi samles og gør 
noget sammen. 
 
Valget om at lade folk stå og bevæge sig sammen under INDLEDNINGEN konstituerede en mere fri tilgang til 
tilstedeværelsen og deltagelsen under resten af eventet. Den gående nadver fulgte op på muligheden og 
friheden til bevægelse i rummet, der skulle bevirke en knap så uhøjtidelig stemning og følelse som den 
traditionelle gudstjeneste og dens dogmatiske mønstre for bevægelse under Højmessen.  
 
Med en mere kropslig deltagelse, stemningsgivende lys, smagfuld nadver og alsidig musik søgte vi at påvirke 
sanserne og give deltagerne en følelse af samskabelse. Her var fællessangene et vigtigt og virkningsfuldt 
element, som vi bevidst gav tid og fokus ved forskellige musikalske indslag, som beskrevet ovenfor. Vi gjorde det 
tydligt, hvornår man måtte sidde og nyde og lytte til tekster, refleksioner og musik, mens man under den sidste 
fællesang skulle deltage ved at stå op og synge forskellige stemmer. Herved forstærkedes tilskuernes 
deltagelse og følelsen af medskabelse og oplevelsen opfattes ikke kun med øjne, øre og hjerne, men 
gennemleves med hele kroppen. Netop som ritualer - religiøse som ikke religiøse – søger at gøre det.  
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PRÆSTENS ROLLE 
Præsten blev i eventet tænkt som henholdsvis teolog i tilblivelsen af eventet og vært i udførelsen af eventet – 
en formidler af eventets forløb og de enkelte elementer. Det var vigtig at iscenesætte (for at blive i teater-
termer) præsten som en ’almindelig’ person – som én af os, hvilket blev gjort med INDGANGSBØNNEN. Præster 
er nemlig almindelige mennesker, som har valgt at forkynde og formidle kirkens budskab. De er ikke ophøjede 
eller bedre end os andre. Derfor blev præstekjolen moderniseret, da det er et levn fra en gammel borgerdragt, 
som i dag i dag kan virke distancerende. Det minimalistiske jakkesæt med en præstekrave-inspireret deltalje syet 
ind i den hvide skjorte, samt matchende jakker med de røde nuancer, med linjer til samtlige medvirkende, 
sørgede stadig for at positionere præsten som vært for eventet og samlingspunktet for kostumerne såvel som 
for deltagerne.  
 
Med henvisning til performanceteorien om den moderne scenekunstner, der gerne vil gøre en rolle og ikke spille 
den, kan man tale om præsten, som et almindeligt menneske, der påtager sig en bestemt rolle (symboliseret ved 
et kostume og bestemte gestik og ord) i en bestemt situation, men stadig står foran sin tilskuer eller menighed 
som sig selv, men i en selvvalgt påtaget form. Her kan man tale om teorien om performancekunstneren, som i 
kunsten kan være ”mig”, ”ikke mig” eller ”ikke ikke mig”. Præsten i kirken fremstår som ”ikke ikke mig”, da denne 
optræder som sig selv, som ”mig”, og påtager sig ikke en anden karakter, og spiller altså ikke ”ikke mig”-rollen. 
Men da præsten optræder i en iscenesat og beskuet situation, opstår en selvbevidsthed og -distance, som kan 
siges at fremkalde rollen som ”ikke ikke mig”. På samme måde optrådte alle de medvirkende som sig selv i en 
iscenesat event.  
 
Det er dog med ovenstående argumentation en pointe at præsten spiller en rolle ved enhver gudstjeneste. Og 
denne rolle var vi opmærksomme på og dyrkede også i forbindelse med BEFRI GUDSTJENESTEN. Ved at indsætte 
et ekstra element i form af en VELKOMST i forhold til den traditionelle gudstjeneste, introducerede vi meget 
tydeligt præsten som vært for eventet. En rolle som præsten tog med sig igennem hele eventet ved også at tage 
afsked med alle eventet deltagere ved udgangen med nik eller håndtryk, som det ofte også ses i den danske 
folkekirke. Værtsrollen var altså bevidst tilstede og indbygget i eventets teologiske eller dramaturgiske forløb og 
fortælling.  
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BILAG 1 
 
OVERSIGT OVER EPISTLER 
18. februar: Tro - Rasmus Brygger 
19. februar: Fællesskab - Lars Husum 
21. februar: Vækst og forbrug – Kaspar Colling 
22. februar: Sundhed – Kaspar Colling 
23. februar: Velfærd – Lars Husum 
24. februar: Fred og kærlighed – Lars Husum 
25. februar: Bæredygtighed – Kaspar Colling 

 
Lørdag d. 18. februar 
TRO / AF Rasmus Brygger 
 
DER FINDES TRE TYPER ATEISTER. Der er dem, der afskyr religion og grundlæggende mener, at verden ville være 
et bedre sted uden, hvad de opfatter som overtro. Så er der dem, der er lidt ligeglade med religion – de har intet 
forhold til den. Og så er de ateister, der ser religion som noget godt for nogle, på trods af, at de ikke selv har 
fundet værdien af tro.  
Jeg har afprøvet alle tre varianter af den moderne folke¬antitro. Da jeg først blev overbevist om, at der ikke 
fandtes en gud, så jeg i større eller mindre omfang alle troende som idioter. Jeg smilede overbærende ved 
tanken om, at der fandtes mennesker, der virkelig ikke evnede at tænke rationelt og komme frem til samme 
konklusion som mig. Jo ældre man bliver, des mindre militant bliver man om ting, der ikke fylder i hverdagen. Og 
derfor blev jeg efter mit korte oprør hurtigt ateist type 2, der egentlig bare trak på skulderen over religion. Dem 
om det, tænkte jeg.  
Men i takt med, at jeg deltog mere og mere i integrationsdebatten, ændrede mit syn sig igen.  
Jeg arbejder professionelt med kommunikation, imagepleje og branding. Og religionens imageproblem er tydelig: 
Vi hører (næsten) kun til den, når der har noget negativt at sige. Måske fordi de positive konsekvenser af religion 
er indadvendte, og de negative viser sig udadtil. Det er tilfældet med både kristendommen og islam.  
Forargelsen kunne ingen ende tage, da 4 ud af 10 muslimer svarede, at de satte Koranen over Grundloven – 
selvom det jo ret beset bare er et spørgsmål om, hvorvidt man sætter egne moralprincipper over jura. En lignende 
undersøgelse blandt amerikanske kristne viste i øvrigt samme resultat (dog uden tilhørende forargelse). Lader 
man skægget gro eller på anden vis fremviser religiøse symboler i det offentlige rum, stiller særkrav eller ønsker 
bederum, er man i øvrigt lige så ekstrem i offentlighedens øjne.  
SELVOM JEG IKKE TROR på Allah, kan jeg godt forstå, at andre finder en værdi i islam. Og selvom jeg ikke tror på 
Gud, er jeg helt overbevist om, at kristendommen kan gøre noget godt for nogle mennesker.  
Der er mange traditioner og bud i både islam, kristendommen og andre religioner, som jeg mener er forkerte – og 
dem vil jeg fortsat tale imod. Men religionen i sig selv? Den er ikke et problem. Det er kun undertrykkelsen, der 
er problemet. Kampen mod religiøs undertrykkelse er noget, som både ateister og troende må have en fælles 
interesse i, førstnævnte for at fremme retten til ikke at tro, og sidstnævnte fordi man jo ikke er rigtigt troende, 
hvis man er nået til sin tro gennem manipulation og undertrykkelse. Har man retten til ikke at tro, så har man 
også retten til at tro.  
Enten er troen fri eller også er den ikke. Det samme gælder også de individuelle værdier, vi tillægger religion 
eller mangel på samme. Og det er det, jeg efterhånden har lært. For hvis jeg finder en værdi i min opfattelse af, 
hvordan verden hænger sammen, hvorfor så ikke acceptere den værdi, andre finder i religion? Man behøver ikke 
at være religiøs for at forstå værdien i religion. Man behøver bare at respektere værdien af retten til at tro frit  
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Amen 
 
Søndag d. 19. februar 
FÆLLESSKAB / Af Lars Husum 
 
Hver dag vækkede morgenlyset Lea, og der var altid sol på hendes altan, men lejligheden lå på femte sal, og der 
var ingen elevator. Det havde været en del af charmen. Hun fik sin daglige motion af at gå ned med skraldet, 
men femte sal virkede pludselig som et uoverstigeligt bjerg. Hun stønnede for hvert trin, hun slæbte de to store 
indkøbsposer. Lejligheden lå på toppen af bjerget. Der var en pragtfuld udsigt, men rejsen var lang og besværlig. 
Hendes underbo overhalede hende på trapperne. Underboen havde sit løbetøj på. Underboen var irriterende slank. 
Underboen stoppede forbavset op et par trin foran Lea. 
Du er jo sådan rigtig gravid, sagde underboen. 
De havde boet nedenunder Lea i to år. De havde to piger på tre og fem. Lea havde da hilst dem, men Lea kendte 
ikke engang sin underbos navn. Underboen rakte ud efter indkøbsposerne. 
Det behøver du ikke, sagde Lea. 
Selvfølgelig gør jeg det. Du må ikke bære på noget tungt, sagde underboen, og hun tog indkøbsposerne fra Lea, 
der kun svagt protesterede. De fulgtes op til Leas lejlighed. 
Ved du kønnet, sagde underboen. 
Ja, det bliver en pige. Hun skal hedde Lærke, sagde Lea. Jeg hedder Lærke, sagde underboen forbløffet. 
Det var jeg altså ikke klar over, at du gjorde, sagde Lea. Lærke stillede indkøbsposerne fra sig foran Leas dør. 
Jeg har flere sække med fint børnetøj og godt legetøj, som pigerne er blevet for store til. Skal jeg ikke komme op 
med det, sagde Lærke. 
Det behøver du ikke, sagde Lea. 
Det er dyrt at få børn, og mine piger vil synes, at det er fantastisk, at der kommer en lille Lærke, sagde Lærke. 
 
Lea havde ikke nået at sætte mælken i køleskabet, før der blev ringet på døren. Lærke og hendes mand stod 
uden for med fire sække børnetøj. AMEN 
 
 
Tirsdag d. 21. februar 
VÆKST/FORBRUG / Af Kaspar Colling 
Det er så lidt naturen skal have, før den folder sig ud. 
Hvis et barn graver et hul i jorden og forlader det, vil det i løbet af nogle uger blive fyldt med regnvand, hvor der 
med tiden vil opstå en lille fiskebestand. Fiskene kommer, fordi fugle bærer fiskeæg fra andre søer i deres 
fjerdragter og afleverer dem, når de lander på vandet for at drikke, når de svømmer eller står i vandkanten og 
vasker sig. 
Det er så lidt naturen skal have, før den folder sig ud. 
 
Jeg så engang et kalkbrud, hvor affaldsjorden var opdæmmet til en bakke ved siden af selve bruddet. Bakken var 
vel omkring 30 meter høj. Svaner svømmede majestætiske og alvorlige rundt i det lysende blå vand imellem de 
hvide kalkbanker. På bakkens top, hvor vinden tog en i håret, kunne man se marker og små byer i kilometers 
omkreds hele vejen rundt. Der var masser af frugtbuske deroppe og af en eller anden grund, havde en masse 
harer slået sig ned lige der. 
Det er så lidt naturen skal have, før den folder sig ud . 
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Jeg læste for nyligt, at vegetationen på Sprogø har ændret sig, siden Storebæltsbroen blev. 
Der er kommet en del planter, som oprindeligt stammer fra Syd- og Centraleuropa. Man mener, det skyldes, at 
frø fra disse egne er blevet transporteret med de mange lastbiler, som hver dag passerer broen, og at en del af 
disse planter har kunnet overleve der, fordi der er særligt tørt og usædvanligt mange solskinstimer. En lund af 
æbletræer, ferskentræer og tomatplanter er også opstået på øen som følge af, at skrog er blevet kastet fra biler 
og tog. Det er så lidt naturen skal have, før den folder sig ud . 
 
Af en eller anden grund er der en del mus, rotter og harer på øen og den sjældne grønne frø, som jager ved at 
springe op af vandet og gribe insekter i luften. Den grønbrogede tudse er også rigt repræsenteret. På Sprogø 
yngler desuden over 70 forskellige fuglearter, og øen benyttes af over 120 forskellige slags trækfugle hvert år 
som rasteplads. 
Sprogø er derfor nu blevet fredet, pga. sin sjældne og helt særegne natur, selvom øen ret beset ligger lige op af 
en motorvej og en højhastighedstogbane. 
Det er så lidt naturen, skal have for at den folder sig ud. AMEN  
 
Onsdag d. 22. Februar 
SUNDHED / Af Kaspar Colling 
Jeg vil ikke være sund, men jeg vil heller ikke dø. 
Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det ikke var et mål i sig selv at blive gammel. For hvad hvis man levede et 
ulykkeligt liv eller et liv i smerte, så ville hver dag jo blot være en forlængelse af ens pinsler. Eller endnu værre, 
hvad hvis man levede et liv, hvor man ikke rigtig mærkede noget? Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det ikke 
var et mål i sig selv, blot at leve så længe som muligt, men det er det nok, for jeg vil virkelig ikke dø. Jeg har 
ikke spor lyst til at dø. Jeg vil helst slet ikke dø, hvis jeg havde valget. Hvis nogen spurgte mig, om jeg ville dø, 
som man spørger folk, om de vil have dessert på en restaurant, så ville jeg overveje det, slå mig på maven og 
sige: ’Nej tak, jeg springer over.’ Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg ikke bare ville blive så gammel som 
muligt, og at jeg derfor havde levet livet, som om hver dag var den sidste. 
Jeg vil ikke være sund, men jeg vil heller ikke dø. 
 
Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg ofrede mig for skønheden, da den var truet af grimhed og at jeg kæmpede 
med livet som indsats for retfærdigheden, da den blev undertrykt af onde kræfter. Jeg ville i det mindste ønske, 
jeg kunne sige, at jeg tog chancerne, da de bød sig, og at jeg gjorde det, så godt jeg kunne og lidt til. Jeg ville 
ønske, jeg kunne sige, at jeg valgte kærligheden, da den viste sig, selvom jeg vidste, at den kunne knuse mig 
med sit lys. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg valgte sorgen, da min mor døde, da jeg endnu blot var en 
stor dreng, for sorgen er også en del af livet og et liv uden sorg er ikke et helt liv og derfor ikke et godt liv. 
Jeg ville af hele mit hjerte ønske, at jeg kunne sige 
alt dette. For jeg vil ikke være sund, men jeg vil heller ikke dø. AMEN 
 
 
Torsdag d. 23. februar 
VELFÆRD / Af Lars Husum 
 
Min mormor blev født i Nordjylland lige efter århundredskiftet, ikke det århundred som vi lever i, men det forrige. 
Hun voksede op i en landsby, der ikke eksisterer i dag. Der var ifølge min mormor kun en enkelt vej, og den vej 
sluttede ved det sidste hus. Landsbyen lå bogstaveligt ved vejs ende. 
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Jeg var forbi for to år siden, fordi jeg gerne ville se, hvor min mormor kom fra. Der var intet tilbage; jeg har en 
rundtosset stedsans, men jeg havde allieret mig med lokale. De forsikrede mig om, at jeg var det rette sted, men 
der var kun nordjysk hede og en iskold vestenvind. Min mormor var nummer 11 af en søskendeflok på 17, hvoraf 
de 13 overlevede barndommen. Det nordjyske træk; den kolde vind kommer uhindret fra Grønland, og en 
ensformig, vitaminfattig kost slog fire af hendes søskende ihjel. De hostede sig til døde. Min mormor blev sendt 
ud for at arbejde på en gård, da hun var ni år gammel. Hun blev gravid, da hun var 15 år gammel, og selv om 
hun aldrig talte om det, lå det ligesom i luften, at min morfar fik medlidenhed med hende, eller rettere han så 
en vej ud af ensomheden. Min morfar var 27 år ældre end hende. 
Det var et fornuftægteskab mellem en midaldrende mand og et stort barn. 
Min mormor har oplevet stor fattigdom, og hun har oplevet fremskridt. Ingen af hendes syv børn døde som små. 
De blev velnærede. De lærte at læse og skrive. De giftede sig af kærlighed. De købte huse lavet af mursten. 
Hendes børnebørn blev født på hospitaler. Hendes børnebørn fik universitetsuddannelser. De fik et trygt 
middelklasseliv i et middelklassesamfund, og alligevel husker jeg min mormor som gudsjammerligt 
utaknemmeligt over alt, hvad der blev hende forundt. Hun drømte om de gode, gamle dage, hvor ingen snød 
hende. Hun var nemlig sikker på, at alle andre fik for meget, og at hun fik for lidt. Hun havde blikket rettet mod 
fælleskassen. Vores, sagde hun, men hun mente mit. Hvis dette er fremskridt, så vil jeg ikke have noget af det, 
sagde hun, mens hun formanende hævede sin pegefinger, men hun mente, at så ville hun have mere af det, end 
naboen fik. 
Alt blev værre med tiden, selv om vi blev rigere, sundere og tryggere, og til tider tænker jeg, at velfærd for min 
Mormor er lidt ligesom minvom. Den vokser usynligt for mit blik, mens jeg dagligt forspiser mig, og jeg bliver ikke 
mæt, bare fordi vommen vokser. AMEN 
 
 
Fredag d. 24. februar 
FRED OG KÆRLIGHED / Af Lars Husum 
 
Det var en af de dage, hvor verden bare var smuk; hvor intet var forkert; hvor ingen var i sorg; hvor ingen hidsede 
sig op; enhver bekymring smeltede i forårssolen; den varme sol, der strålede på dem alle. Han blev rank af sine 
solbriller. Hvert skridt han tog havde pondus. Han tænkte: Min fod rammer fortovet med en vilje, der aldrig har 
kendt sin mage. Parkens grønne græs var fyldt med elskende: De, som var forelsket, og de, som gerne ville være 
forelsket. Hver for sig strålede de, og sammen brændte de som tusinde forårssole. De flirtede med hinanden, for 
intet får os til at leve mere, end når vi elsker, og andre elsker os. De stillede sig midt på plænen i samlet flok, 
hundredvis af arme strakte sig, til de kunne røre himlen. 
’Verden er smuk. Verden er smuk. Verden er smuk,’ råbte de, og de elskede hinanden, eller de elskede i hvert fald 
ideen om hinanden. 
Da han forlod parken med et kys på kinden fra hende, der havde fem fregner på sin næsetip, rørte han ikke 
jorden, men han havde ikke mistet sin pondus. Han fløj ind i sin lejlighed via den åbne altandør på femte sal. Han 
kiggede af vane i sit køleskab. Køleskabet var tomt, men han havde egentligt ikke brug for føde. Han var mæt af 
solen. Han tændte for fjernsynet, og han undrede sig over, hvad han så: Disse smukke billeder af ild og 
bygninger i kollaps, og han indså, at hans land var gået i krig. 
Mens han sov, faldt bomberne langt borte, og han vågnede uden at være klar over, at han var krigsførende. 
Repræsentanter for ham slog ihjel, men han havde ikke skrevet sit navn på bomberne. Hans mave knurrede. Nu 
blev han alligevel sulten. Han slukkede for fjernsynet, og krigen tog en pause. Han fandt resterne fra en gryderet 
i fryseren, og mens han varmede maden op, tænkte han, at det i grunden var ærgerligt, at dagen skulle slutte 
sådan. Det var parken og fregnerne på næsetippen, og ikke krigen, der fyldte i hans tanker. 
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Det var skønheden i at være fra et rigt, vestligt land. Langt de fleste katastrofer kunne fravælges, hvis andet 
virkede mere presserende, og en katastrofe, der ikke behøvede involvere én, var sjældent mere presserende end 
fred og kærlighed. AMEN 
 
 
Lørdag d. 25. Februar 
BÆREDYGTIGHED /  Kaspar Colling 
 
Det er egentligt et underligt ord – bæredygtighed. Jeg mener, vi ved jo godt, hvad det betyder, men ordet er 
underligt, når man tænker over det og udtaler det: bære-dygtighed. Når nu jeg skal skrive noget om det, kan jeg 
ikke lade være med at tænke over det på en ny måde. Jeg går ud fra at det oprindeligt er et ingeniørbegreb, der 
henviser til de bærende dele af en konstruktion. Bæredygtigheden af en bjælke i et tag kan beregnes og 
beskrives matematisk. 
Jeg var engang i Pompei, der, blev ødelagt af et vulkanudbrud for to tusinder år siden, men hvor mange af 
husene, som bekendt, står endnu, med deres rigt udsmykkede og overdådigt malede stuer og kunstfærdigt 
anlagte små haver. Da jeg forlod byen, passerede jeg et lille skovområde med nogle enorme pinjetræer og mens 
vi gik der slog det mig, at der var en påfaldende lighed mellem oldtidens søjler og pinjetræernes stammer, at de 
måtte have set dem og efterlignet dem i deres byggerier. Måske udgjorde stammer fra pinjetræer endda de 
første søjler i de første templer? 
 
En anden gang var jeg i Afrika. Jeg boede i Namibia i Syd-vest Afrika, og var på et tidspunkt ude at se et 
termitbo. Termitboer er de der fire-fem meter høje jordhøje som man jævnligt ser i landskabet i Afrika. Termitboer 
kan være hundrede, ja tusinder af år gamle. De består alle af en søjlegang, som er størst i omkreds forneden og 
som snævrer sig ind, som den snor sig op ad mod toppen, der ender i en spids. I boet er der forskellige etager. 
På én etage opbevarer de æggene, som dronningen har lagt på en anden etage. På en tredje etage har de 
bladlus, som de holder som husdyr. De fodre dem og gnider dem over bagen, så de udskiller et sekret, som de 
drikker. På en fjerde etage har de marker, hvor de dyrker svampe. De sørger hele tiden for at luftfugtigheden er 
optimal, for at svampene kan gro og der hverken er for koldt eller for varmt. I den nederste del af søjlegangen 
er søjlerne tykkere og der er flere af dem end oppe mod toppen, hvor de er færre og tyndere. Men de nederste 
skal jo også bære hele boet. Da jeg så termitboet, kunne jeg ikke lade være med at tænke over, hvor de vidste 
det fra, disse små insekter, disse små termitter, som myldrede rundt mellem hinanden. Hvordan kender de til de 
matematiske beregninger, som beskriver bæredygtigheden af de søjler de opfører? Hvor ved de der fra? AMEN 
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BILAG 2 
 
OVERSIGT OVER PRÆDIKANTER 
(17. februar: Poul Henning Bartholin) 
18. februar: Tro – Hans Rønne 
19. februar: Fællesskab – Sherin Khankan 
21. februar: Vækst og Forbrug – Steen Hildebrandt 
22. februar: Sundhed – Lone Overby Fjordback 
23. februar: Velfærd – Flemming Jensen 
24. februar: Fred og kærlighed – Emma Holten 
25. februar: Bæredygtighed – Selina Juul 
 
 
 
LÆGMANDSPRÆDIKEN OM TRO / HANS RØNNE 
 
Der har altid været konflikter mellem jøder, kristne og muslimer. Og det er der ved Gud stadigvæk. Måske endda 
mere nu end nogensinde. Hvis ikke man har oplevet det på egen krop, så kan man bare slå op i en avis eller 
tænde for fjernsynet. Vold, terror, fordomme og gensidige beskyldninger fylder dagligt medierne. 
Hvad skal vi tro? Hvad skal vi mene? Hvordan skal vi håndtere forskellighederne i vores moderne globaliserede 
verden? 
 
Jeg ved det virkelig ikke. Men måske er det værd at minde om, at forholdet mellem jødedom, kristendom og 
Islam ikke kun er strid. Det er også historien om et kulturelt, intellektuelt og åndeligt samspil, hvor de tre 
religioner er blevet rigere ved at eksistere side om side. De er nemlig alle Abrahams børn, og som sådan er de i 
familie med hinanden. Abraham betragtes som stamfaderen for alle tre religioner, og fortællingen om ham har 
en væsentlig plads i deres respektive hellige skrifter.  
 
De bedste kilder, hvis man ønsker at lære Abraham og hans familie at kende (og Gud, for den sags skyld), er tre 
bøger.  
Holder en bog op: 
Tanakh, den jødiske bibel, ofte bare kaldet Toraen - selv om Toraen egentlig kun udgør den første del. Det, vi 
kalder Mosebøgerne. 
Moses var ham, der bragte Israels tolv stammer ud af 400 års fangenskab i Egypten. Moses får stentavlerne af 
Gud på bjerget Sinai og begiver sig ud på en vandring, der varer i fyrretyve år, mod det land, som Gud havde lovet 
dem.  
Stentavlerne, Moses og de 40 års ørkenvandring skaber jødedommen.  
Tanakh er den samme bog, som vi kalder Det Gamle Testamente, så den er også en hellig bog de kristne, 
sammen med denne her –  
Holder en anden bog op:  
- Det nye Testamente, som blev skrevet nogle årtier efter Jesu død. Den består af fire versioner af nogenlunde 
den samme historie om Jesu liv (evangelierne) og så af nogle beretninger om, hvad der skete de første cirka 
hundrede år efter Jesu død.  
Det er kristendommen.  
Og så den bog, som for mig er den ukendte. Koranen.  
Holder en tredje bog op:  
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Den hellige Koran, som profeten Muhammed modtog i åbenbaringer fra Gud gennem 23 år.  
Den består af 114 kapitler, alle med navne - smukke, mærkværdige navne - eller som muslimerne siger: 114 
suraer.  
Det er Islam. 
Holder Toraen op: 
Denne bog er hellig for den og den – (Det nye Testamente og Koranen) - 
Holder Det nye Testamente op: 
Denne bog er hellig for den – (Koranen) 
- men accepteres ikke af jøderne.  
Holder Koranen op:  
Denne bog er skrevet ned sidst og kun delvist accepteret som helligt skrift af jøder og kristne. 
 
Kristendommen: Godt 2,2 milliarder mennesker.  
Islam: 1,6 milliarder mennesker.  
Jødedommen: 16,5 millioner mennesker. 
 
I begyndelsen var Ordet,  
Ordet var hos Gud,  
og Ordet var Gud. (Johannes, 1;1) 
 
 
De tre religioner er bygget på – ordet: 
Toraen er Guds ord, som menneskene fik gennem Moses. Gud havde selv hugget befalingerne ind i stentavler. 
Det nye Testamente er også Guds ord, men her lader Gud ordet blive levende gennem mennesket Jesus Kristus. 
Og Koranen er Guds ord, som menneskene fik gennem profeten Muhammeds åbenbaringer.  
Og for alle tre religioner er Abraham stamfaderen. 
Men hvem var han? 
 
I gamle dage boede jeres fædre på  den anden side af Eufratfloden, blandt dem Terah, Abrahams og Nakors far, 
og de dyrkede andre guder. (Joshua, 24;2) 
Det er fra denne bog, fra Toraen.                   
 
Eufrat? Så Abraham kom altså fra området ved Eufrat-floden. Det, der i dag er det sydlige Irak. 
Kristendommens forfader, den første jøde, var iraker! 
Vi er i stjernetydernes hovedstad, Ur i Kaldæa, i dagens Irak. Næsten 2.000 år før Kristus. Og ved bredden af 
Eufrat står en ung mand, Abraham, og spekulerer på, om der ikke er noget mere derude: 
 
Da natten sænkede sig over ham, så han en stjerne. Han sagde:    "Dette er min Herre!" Da den forsvandt i 
horisonten, sagde han: "Jeg elsker ikke noget, der forsvinder i horisonten”. 
Da han så månen stige op, sagde han: "Dette er min Herre!" Da den forsvandt i horisonten, sagde han: »Hvis ikke 
min Herre bliver hos mig, vil jeg være blandt de folk, der går vild." 
Da han så solen stige op, sagde han: "Dette er min Herre! Den er større!" Da den forsvandt i horisonten, sagde 
han: "Mit folk! Jeg siger mig fri af dét, som I sætter ved Guds side. Jeg vender mit ansigt mod den, der har skabt 
himlene og jorden, som en gudsøgende. Jeg er ikke en af dem, der har flere guder."  (Koranen 6;76-79) 
Og det er fra denne bog, Koranen.  
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Abrahams far, Terah, var billedhugger og præst. Det er egentlig en pudsig kombination. ’Skal jeg være 
billedhugger eller præst?’ Bob-bob. Begge dele. 
Han hugger simpelthen gudebilleder i sten og leder tilbedelserne af dem. Og nu kommer hans søn Abraham, som 
har haft en åbenbaring, og knuser alle gudebillederne. Byen er i oprør. Det samme er faderen. Folket beslutter 
sig for at dræbe Abraham.  
De sagde: "Lad os brænde ham på bålet og hævne guderne!" Da sagde vi - 
Til publikum: I Koranen er det Gud, der er vi. Det guddommelige Vi. 
Da sagde vi "Ild! Bliv kølig og skånsom mod Abraham!” (Koranen 21;68-69) 
Gud redder Abraham. Abraham er altså den første i verden, som bekender sig til én Gud. Den første monoteist. 
 
I dag tror halvdelen af jordens befolkning som Abraham.  
At der kun findes én Gud.  
Og ja, det er den samme Gud! Det, at stille spørgsmålstegn ved, om muslimernes Allah er den samme Gud, som 
vi beder til i Danmark, er som at stille spørgsmålstegn ved, om englændernes ”God” er den samme som 
tyskernes ”Gott” eller franskmændenes "Dieu".  
Hvis I spørger mig. 
Og spørger man ærkebiskop Desmond Tutu, så siger han: "God is obviously not a Christian. No no …He cares for 
all His children ". God is God. Gud er Gud! 
 
For ikke så længe siden var jeg på besøg i Østjerusalem. Byen som både jøder, kristne og muslimer opfatter som 
hellig, og som to stridende nationer hver især kræver som deres hovedstad. 
Byens mange religiøse udflugtsmål er en magnet for pilgrimme og nysgerrige turister som mig, og de labyrintiske 
gader giver genlyd af sprog fra hele verden. 
 
Jeg startede med at gå ned til Grædemuren. Muren som er det eneste tilbageværende af Kong Salomons 
prægtige tempel, og som jøderne derfor kalder Vest-væggen. Herfra gik jeg op på 
Tempelpladsen, som ligger ovenfor på Moria-bjerget. Der hvor Abraham – ifølge G.T. skulle ofre sin elskede søn 
Isak til Herren. Det var her Kong Salomons tempel engang stod. Og det var her Jesus i et raserianfald kort før sin 
tilfangetagelse gennede alle de handlende ud. 
I dag står der to muslimske helligdomme deroppe: Al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen (den med guldkuplen, 
som vi kender fra postkortene). De blev bygget, da Jerusalem kom under muslimsk herredømme omkring 700 år 
efter vores tidsregning, 
 
Klippemoskeen markerer det sted, hvorfra Muhammed - ifølge muslimsk tradition - for til himmels på sit 
bevingede ridedyr, Al-Buraq, og pladsen udgør derfor muslimernes tredje helligste sted efter Mekka og Medina.   
 
Og altså præcis samme lokalitet, som de bedende ortodokse jøder ved Grædemuren lige nedenfor drømmer om at 
genrejse deres ødelagte tempel på 
 
Henne for enden af tempelpladsen. Bogstavelig talt et stenkast derfra(henne ved Løveporten), står kristne 
pilgrimme i kø for at leje letvægtsmodeller af Kristi kors på timebasis, som de syngende og bedende skiftes til at 
bære op og ned af Via Dolorosa.   
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Og jeg kom til at tænke på alle de overgreb, der er sket igennem århundrederne i Kristi navn. Alt det, der har 
været i modstrid med det, Jesus sagde. 
 
Og jeg kom til at tænke på alle de skrækkelige ting, der er sket i profeten Muhammeds hellige navn. På hvordan 
en ung mands åbenbaringer har udviklet sig til at blive en elsket og frygtet magtfaktor i store dele af verden. 
 
Og jeg kom til at tænke på de ekstremistiske, jødiske bosættere, på den israelsk besatte Vestbred, som mener at 
have Guds velsignelse til at etablere sig netop dér – uanset hvad det skal koste af menneskeliv.  
 
Som jeg står dér, hensunket i egne tanker, kommer en ældre mand - han er vel på min alder - småløbende hen 
imod mig. Han er skæv i ryggen og halter lidt på det ene ben. 
Og på let forståeligt engelsk siger han: “Hallo min ven, Har du brug for en muslimsk guide?   
Jeg takker pænt nej.  
Hvorfor ikke? For bare 100 sekel kan jeg forklare dig alt. 
”Alt?...Virkelig?! siger jeg og ser lidt overbærende ned på ham. Han er ikke højere end sådan her, og han har 
ingen tænder i overmunden. 
Ja, Alt, min ven! Hvad er det præcis du gerne vil vide?  
Hvad jeg gerne vil vide? Der er så meget, jeg ikke forstår, så meget jeg har lyst til at spørge ham om...men jeg 
ved ikke hvor jeg skal begynde, så jeg siger ingenting. Det gør han heller ikke. Han står længe og ruller en 
cigaret, og det er, som om han begriber min tavse forvirring, for efter at have tændt sin cigaret siger han 
pludselig: 
”Hør her, min ven – enhver kan hævde at være en god jøde, en god kristen eller en god muslim. Enhver kan 
hævde at være et godt menneske og et ægte barn af Abraham. Men hvis vi ikke evner at give det udtryk i 
respektfulde, omsorgsfulde, ansvarlige og barmhjertige forhold til andre – uanset deres tro, deres race, uanset 
deres politiske overbevisning – så er vi intet andet, kære bror, end primitive barbarer”.  
 
Jeg stikker ham 100 sekel alene for den prædiken og giver ham en ordentlig krammer, så gløden fra hans 
cigaret brænder hul i min skjorte. 
 
”Gud velsigne dig, min ven” siger han og halter rask over til en gruppe tyske turister, der står og ser 
desorienterede på et kort over Tempelpladsen. 
 
Jeg selv vender mig og går ned gennem basaren med en løjerlig fornemmelse i maven.  
Jeg ved jo godt, at der er store forskelle på jødedom, kristendom og islam, Alligevel bliver den lille mands ord 
bliver ved med at ringe i mine ører. 
 
Et øjeblik fik han det næsten til at lyde, som om der ikke er tre hellige bøger, men én. 
Ét budskab i tre bind. 
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FÆLLESSKAB / SHERIN KHANKAN 
 
Fællesskab I form af tro, håb og kærlighed 
 
Vi længes alle efter at være en del af et fællesskab. Fællesskab er den højste form for længsel. Da jeg var barn, 
talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Som alle andre mennesker er min første 
erindring om et fællesskab fortællingen om Familien.  Familien er den første erindring og vigtigste erfaring om 
fællesskab og bliver på skæbnesvanger vis ofte afgørende for de fællesskaber vi danner I fremtiden. Hvordan 
var det I mit allerførste fællesskab. Hvordan elskede far min mor og hvordan elskede mor min far. Blev jeg 
elsket, værdsat, anerkendt og opmuntret til at vove livet. Hvad lærte dette “første fælleskab- I form af familien” 
mig om livet om fremmede om verden udenfor vores lille fællesskab. Var vores hjem åbent eller lukket? Kom 
nære og fremmede forbi til mad og the?  Det første fællessskab i form af familien er dramatisk i den forstand at 
vi ikke selv vælger vores familie- Vi fødes ind I familien og det varer på godt og ondt resten af livet. 18 års 
indkoktrineringsproces begynder uagtet hvor frie forældre vi vokser op med er der altid en risiko for at forældre 
bevidst eller ubevidst danner deres børn i deres eget billede.  
 
Kahlil Gibran udtrykker det således:  
“Jeres børn er ikke Jeres børn. De er sønner og døtre af livets længsel mod sig selv. De kommer ved Jer men ikke 
af jer og selvom de er hos Jer, tilhører de jer ikke. Jeres kærlighed kan I give dem, men ikke Jeres tanker, thi de 
har deres egne tanker. Deres legemer kan I yde husly, men ikke deres sjæle: Thi deres sjæle dvæler I huset af I 
morgen, som I ikke kan besøge, end ikke I jeres drømme. I kan stræbe efter at blive som de: men søg ikke at 
danne dem I Jeres eget billede. Thi livet  bevæger sig ikke baglæns og dvæler ikke ved det forgangne.” (Kahlil 
Gibran)  
 
Kunsten er at skabe fællesskaber der fleksible og hvor mennesket kan udvikle sig frit-  At skabe fælleskaber 
uden at indoktrinere, ekskludere, eller fastlægge rammerne for hvad mennesket skal tænke og drømme om.  
 
For nogle er dette første fællesskab I form af familien en velsignelse og for andre en forbandelse og for de 
fleste er det vel et sted midt imellem. Min første erfaring med et fællesskab består af modsætninger. Jeg var en 
af de heldige. For det lykkedes min familie at forene modsætninger. Øst og vest. Kristendom og islam. Land og 
by. Alt dette I kærlighedens navn. Men vi får alle vores del af lykke og sorg. Sidenhen aflagde jeg det barnlige 
og blev voksen.  Sidenhen har jeg måtte kæmpe for at genfinde, genskabe og genopdage det fællesskab jeg kom 
fra…. Jeg tror, at fortvivlelse opstår, når mennesker oplever ikke at være en del af et fællesskab – eller bliver sat 
uden for et fællesskab. 
 
Min prædiken tager afsæt i tre former for fællesskab: 
 
Fællesskaber med Gud: TRO 
Fællesskaber der skaber forandring i verden: HÅB 
Fællesskaber som forener modsætninger: KÆRLIGHED 
 
Fællesskabet med Gud el. Det Guddommelige kan være som et kærlighedsreb eller en kraft der holder folk i live 
og giver håb, hvor der kun er mørke… Mødet med den Syriske kvinde der havde mistet alt….  
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Fællesskab der skaber forandring: Mariam Moskeen 
 
Fællesskaber der forener modsætninger: 
 
Sufiernes lære overskrider i nogle sufiværker diskussioner om, hvem der er Guds sande tjenere. Følgende 
sufipoesi er et opgør med tendensen blandt mennesker til at monopolisere sandheden. Ibn al-Arabi (sufiernes 
mester, 1165-1240) udtrykker det således: 
 
Sikke et under, 
En have blandt flammer! 
 
Mit hjerte kan antage 
enhver form 
en eng for gazeller 
et kloster for munke, 
 
hellig jord, for afguder 
Kabaen for pilgrimme, 
Torahens tavler, 
Koranens skriftruller... 
 
Kærlighed er min tro; 
Hvor end dens karavane vender sig, 
Der finder jeg min tro. 
 
Digtet udtrykker hjertets evne til at antage enhver form. Sandheden (Al-haqq) kan ifølge Ibn al-Arabi 
manifestere sig i mange forskellige former, men begrænser sig ikke til nogle bestemte af dem.  
 
Manifestationen af disse former ændrer sig hele tiden, idet sandheden ikke kan erfares fuldt ud eller gøres til 
genstand for en bestemt fastlagt form. En tro eller dogmatisme, der benægter andre trosretninger, benægter 
sandheden, det vil sige den fælles rod, som al tro stammer fra.  
 
Ibn al-Arabi udfordrer menneskets tilbøjelighed til at hævde retten til at definere sandheden. Afgudsdyrkelse er 
ifølge Ibn al-Arabi at tilbede Gud som et begrænset udtryk for ens egen tro, og når mennesket  benægter eller 
ekskluderer andre trosretninger eller fællesskaber… svarer det til at benægte eller ekskludere Gud, som er kilden 
til al tro og kilden til alle fællesskaber.  
 
Det gode liv er for mig tæt forbundet med at være en del af et fællesskab. Det er fællesskaber der får 
mennesker til at overleve de mest uhyrlige tragiske situationer…. » Som i tv-dokumentaren Børnene på Putins 
losseplads om hjemløse børn og voksne, som lever og overlever i uendelige bunker af affald. Dokumentaren 
følger en lille pige gennem barndom, ungdom og voksendom. Jeg søgte desperat efter et reb eller en mening. 
Hvad gør denne lille pige for at overleve i dette affald… hvad holder hende oprejst og håbefuld.. hvad gør at hun 
overlever mens andre går til grunde…og så slog det mig….Det, der holder hende levende på helvedes losseplads, 
er det fællesskab, hun er en del af. Det er ikke det gode fællesskab. Der er håbløshed, alkohol,  seksuelle 
overgreb, vold og sult. Hun fødes på en losseplads, vokser op på en losseplads og har udsigt til et liv på en 
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losseplads. Men hun er en del af et meningsfuldt fællesskab og drømmer om at danne sin egen familie. Og det 
er det, der holder hende i live. Fællesskab kombineret med tro og drømme. Jeg tror, at fortvivlelse opstår, når 
mennesker oplever ikke at være en del af et fællesskab – eller bliver sat uden for et fællesskab.«  
»Kierkegaard har sagt, at vi på et tidspunkt vil erfare, at det modsatte af tro ikke er tvivl, men fortvivlelse. Man 
kan tvivle, uden at det angår ens tilværelses helhed og sammenhæng. Men når man fortvivler, er der mere end 
noget på spil; man er selv på spil. Livet skifter farve. Det, der før var til at have med at gøre,  bliver nu ulideligt, 
udsigtsløst, tomt. At tro er at føle, at det giver mening at leve. At fortvivle er at miste ethvert håb. Kirkegaard 
kaldte det sygdommen til døden.« 
»Som mennesker kan vi åbne op for, at det gode liv ikke kan leves isoleret. Vi er alle en del af et større 
skæbnefællesskab. Kærlighed til den nærmeste familie eller det nærmeste fællessskab er med Jesu eksempel 
og Kierkegaards ord blot en prioriteret form for selvkærlighed. Du skal elske din næste som dig selv. Jesus 
angiver vejen til solidaritet og fællesskab. Kærlighed til næsten og solidariske fællesskaber rummer den 
fremmede, den syriske eller afghanske flygtning. Det gode liv findes i det ansvarsfulde møde med det andet 
menneske. Og i mødet med den fremmede, flygtningen eller pigen på lossepladsen… 
Med Ibn al-Arabis ord skal alle illusioner om at binde eller begrænse sandheden eller fællesskaber dø, før 
mennesket kan begynde dets rejse mod Gud og forståelsen af, hvorledes alting er i bevægelse og forbundet. 
Kærligheden til Gud er forbundet med forholdet til medmennesket og dermed fællesskabet. Kun ved at tjene sin 
næste, tjener man Gud. Det guddommelige åbenbarer sig således gennem det ansvarsfulde møde med det andet 
menneske. 
 
Vækst og Forbrug / Steen Hildebrandt 
 
Da jeg var dreng, levede der på jorden ca. 2 ½ milliard mennesker. I dag nærmer vi os en verdensbefolkning på 7 ½ 
milliard mennesker. 5 milliarder flere mennesker. Udviklingen går hurtigst i Afrika. Denne store og hastige 
forøgelse af verdens befolkning har både beriget verden og har påført kloden enorme pres. Nogle kalder perioden 
The Great Acceleration, Den store acceleration. Vi taler om, at jorden i løbet af de sidste ca. 50 år har bevæget sig 
ind i en ny geologisk epoke, der kaldes Menneskets nye tidsalder eller Det Antropocæne. Vi, der lever nu, lever i en 
meget speciel periode i verdenshistorien. 
 
Astronauterne har lært os, at alt er forbundet; mange af de problemer eller udfordringer, vi står over for som 
mennesker, er grænseoverskridende. Og grænseoverskridende problemer kalder på grænseoverskridende lederskab. 
Det er det modsatte af, hvad vi oplever flere steder på jorden lige nu. Det handler om klima, vind og vejr, 
verdenshavene, ressourcer, befolknings- og migrationsudviklingen etc. Alt sammen spørgsmål og fænomener, der 
ikke respekterer nationale grænser. 
 
Vi siger, at vækst er ”kapitalismens store løfte”.  Politikere, erhvervsledere, økonomer og mange andre taler om 
økonomisk vækst både som en selvfølge og som en nødvendighed. Vi er på mange områder afhængig af den 
såkaldt frie prisdannelse, af de såkaldt frie markeder, og derfor kunne det være nærliggende at spørge: Hvorfor 
sørger disse såkaldt frie markedskræfter ikke for, at vi får en bæredygtig udvikling på jorden? Svaret er, at de, der 
forårsager beskadigelserne, ikke også altid betaler prisen for disse beskadigelser. Vi kalder det eksternaliteter. 
Noget andet er, at mange af de omkostninger, der er forbundet med vores produktion, giver vi i virkeligheden 
videre til de næste generationer. 
 
Vi befínder os på tærsklen til den 4. industrielle revolution. Vi taler om robotisering, urbanisering, digitalisering og 
globalisering; det er ikke nye trends, men det er trends, hvis hastighed tilsyneladende forøges i disse år, og som 
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tilsammen skaber nye muligheder og udfordringer. På det seneste Davos-møde i Schweiz talte man om, at alle 
verdens virksomheder står over for to hovedudfordringer: Hastighed og digitalisering. Intet er godt nok; intet er 
stort nok; alt skal gå hurtigere; alt skal forandres – hurtigt. Spørgsmål om: hvorfor er det sådan, fortoner sig i 
mørket. Sådan er det bare! 
 
Vi har indrettet og vænnet os til et økonomisk system og en økonomitænkning, der indebærer, at alt skal vokse – 
forbrug, produktion, transport m.m. Og vi baserer os på en markedsmekanisme og en prisdannelse, der bygger på 
og lader, som om der er nok af alt; vi må bruge alt det, vi vil, når blot vi betaler markedets pris. Det handler kun 
om at finde den rigtige pris. Vore systemer er indrettet på, at der er ressourcer nok. Men det er der ikke, og derfor 
skal vi til at bevæge os bort fra denne rigelighedstænkning og frem til en knapheds- og byrdefordelingsepoke, 
hvor vi i stedet for accepterer, at der er grænser for vækst, grænser for, hvor meget vi må forbruge, og ud fra det 
bliver optaget af, hvordan vi fordeler de begrænsede vækstmuligheder og de knappe ressourcer. Vi skal gå fra 
fordeling af overskud til fordeling af ansvar og byrder. Dette kalder på solidaritet på tværs af kontinenter og på 
tværs af generationer. Og det kalder på globalt lederskab, Omsorgsfuldt globalt lederskab. 
 
”Leave no ond behind” var det overordnede princip bag udviklingen af FN’s 17 mål for en bæredygtig global 
udvikling. Hvis vi reelt vil tale om og praktisere globalt lederskab, så kræver det globale mål, og globale mål er 
netop, hvad vi har fået med FN’s 17 verdensmål. Disse 17 mål for verdens udvikling er i virkeligheden det største 
spirituelle projekt, der nogensinde er set. Det handler om verden, og verdensmålene er en vision for, en fortælling 
om en ny og bedre verden – for mange flere mennesker. 
 
Det er en verden, hvor fattigdommen er reduceret stærkt i forhold til nu, hvor uligheden er reduceret, hvor der er 
mad og rent vand til alle, hvor alle børn får en uddannelse og jobmuligheder, en verden hvor forbrug og 
produktion er bæredygtig, hvor der er god og retfærdig regeringsførelse og ordentlige arbejdsforhold for alle. Det 
er en bedre verden for alle at leve i.  
 
Verdensmålene er formuleret for perioden 2015-2030. Det er en ekstrem kort periode. Det er det, fordi mange af 
de urimeligheder, der eksisterer i verden nu, er så menneskeligt og socialt uacceptable, at det haster at få 
forholdene ændret – og forbedret. Men det er også en kort periode, fordi mange regner med, at det haster med at 
få de forhold, som verdensmålene handler om, bragt under kontrol og bevæget i en anden retning hurtigt, fordi 
verden i modsat fald inden for en meget kort årrække vil opleve meget kritiske begivenheder. 
 
 
Sundhed / Lone Overby Fjordback 
 
MENTAL SUNDHED KAN OG SKAL TRÆNES!  
Jeg underviser i hvordan vi kan træne mental sundhed, så vi bliver mere glade og tilfredse med os selv og livet 
som det er. Så vi får frihed og mod til at være os selv, og med succes bidrage til fællesskabet. 
Hele mit liv har jeg spurgt mig selv, hvordan man bliver glad, og hvordan man hjælper andre med at blive glad. 
Der er tre ting, der gør os glade. Vi bliver glade, når vi selv tager ansvaret for hvordan vi har det, når vi er en del af 
fællesskabet, og når vi gør noget meningsfuldt, der rækker ud over os selv. 
Som lille pige spurgte jeg tit min far om vi var rige, for jeg havde hørt at det var godt. Han svarede altid nej, og det 
undrede mig virkelig, fordi jeg følte mig rig, og jeg ville gerne være i fælleskab med dem, der er rige.  
Det er svært at være glad og tilfreds med den unikke person man er, og det er svært at forstå, at vi alle sammen 
er del af fælleskabet.  
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Livet er hårdt, vi forsøger ikke at tænke på det!  
Som barn var jeg meget bekymret for mine forældre, jeg var bange for, at de ikke kom i himlen, fordi de ikke var 
troende. Min mormor, der netop er blevet 94, viste mig lyset, ikke med ord, men med sin tilstedeværelse og evne 
til at tage imod livet på godt og ondt. Da hun var ung, fik hun 50 kr. om måneden for at arbejde i marken, og 
pengene gik til at få hevet tænder ud. Hun måtte aflevere sit første barn til sin mor, da hun ikke havde råd til at 
forsørge det selv. Da min mor var ung, skete igen det værste, der kunne ske for en ung ugift kvinde, hun blev 
gravid med mig.  
 
Og her er jeg, centerchef, overlæge, lektor og ph.d. på Aarhus Universitet med alle tænder i behold. Fordi jeg er 
helt utrolig heldig at bo i Danmark i en tid med sikkerhed, fri uddannelse og adgang til tandlæge og lægehjælp.  
 
Danmark investerer fortsat i sundhed. Lars Løkke står fast, ingen skal prioriteres fra i sundhedsvæsnet. Som lovet i 
valgkampen fik sundhedsområdet i 2016 et løft på 2,4 milliarder. På trods af de mange milliader, er USA det 
eneste vestlige land, der har kortere gennemsnitlige levealder end Danmark. Det betyder, at vores nuværende 
fokus og investeringer på sundhedsområdet ikke giver mere sundhed, der kan måles i leveår.  
Livet er hårdt, vi forsøger ikke at tænke på det! 
Siden 1997 har vi målt den mentale sundhed hos unge og år for år kommer der rapporter, der beskriver, at de 
unge har det dårligere og dårligere. Der er flere, der dør pga. selvmord end folk der dør i krig, i trafikken eller som 
bliver myrdet. Hver dag er der to personer, der begår selvmord i Danmark. 20 % af alle mennesker vil på et 
tidspunkt få en depression. Har man haft en depression er der 50 % chance for at få tilbagefald. Depression 
starter tidligere og tidligere, blandt de deprimerede havde 50 % første episode i teenageårene. Ifølge WHO er 
depression på verdensplan, den anden største faktor, der bidrager til dårligt helbred og nedsat arbejdsevne, kun 
overhalet af type 2 diabets og overvægt, der i lighed med depression er stressrelateret. Stress koster Danmark 14 
milliarder kroner årligt, og stress er en risikofaktor for stort set alle sygdomme.  
Vi bliver rigere og rigere, men vi bliver ikke gladere og gladere, penge kan købe status, og vi plyndrer vores planet 
for at producere materielle goder, som vi forventer giver os nydelse, nydelsen udebliver og vi køber noget mere… 
Livet er hårdt, vi forsøger ikke at tænke på det!  
Vi ved godt, at sundhed handler om livsstil, vi skal motionere, spise sund, stoppe med at ryge og drikke. Alligevel 
har de fleste af os en 
 jeg starter i morgen attitude.  
Jeg ville ikke ane, hvordan jeg ville være i stand til at tage imod livet på godt og ondt, hvis ikke jeg havde lært 
hvordan, jeg dagligt træner min mentale sundhed.  
Jeg forsker i mental sundhed, og jeg mener, det er det vigtigste indsatsområde, hvis vi vil forbedre sundhed i 
Danmark. Mentalt helbred kan trænes helt i lighed med fysisk helbred. Og når vi er i god mental form, så er vi 
opmærksomme, robuste, empatiske, i bedre humør, og vi præstere bedre.  
Livet er hårdt, vi forsøger ikke at tænke på det!  
Hvis stress kun var et ydre problem, burde der ikke være stress i Danmark. Så der må være noget i den måde, vi 
lever med os selv og hinanden på, der får os ned. Det ”noget”, der kan få os til at leve her, i stedet for at køre os 
ned, har jeg brugt det meste af mit liv på at finde. Jeg kan sige, at det er her, og hvis du er stille, er det frit 
tilgængeligt. Det venter på dig, og hvis du bare et øjeblik kan droppe dine forventninger, krav og vanemæssige 
tankegang, så er det her. Det er nu, det sker, men det ”nu” kommer vi let til at bruge på uvæsentlige og 
ligegyldige ting, medmindre vi virkelig koncentrerer os. Når vi er stille, opdager vi, at vi er langt mere selvoptagede, 
langt mere forfængelige og langt mere kritiske, end det på nogen måde er godt at være, hvis vi vil have det godt 
med os selv, og være nogenlunde udholdelige for andre.  
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Livet er hårdt, vi forsøger ikke at tænke på det! 
Tiden går, livet bliver måske rutine og kedeligt, det der før var sjovt er ikke sjovt mere, før eller siden bliver vi syge, 
lige meget hvilke titler vi har, hvor lidt vi spiser, hvor meget vi løber eller mediterer. Hvis vi er heldige, bliver vi 
gamle, og helt sikkert dør vi. Og her er vi i samme båd, fuldstændig lige. Det er den smerte, vi alle sammen lever 
med, og som er et grundvilkår for det at være menneske. Der er ingen af os, der har styr på det, der er ingen af os, 
der kan undgå lidelsen ved at miste, ældes, blive syg og dø. Det er ikke et personligt nederlag, det er smerten og 
skønheden ved livet og det, der binder os sammen. 
Der er en ting, der virkelig betyder noget for vores sundhed og hvor længe vi lever og den ene ting er gode 
relationer. Vi ved alle sammen, hvor svært det er at have gode, langvarige og betydningsfulde relationer. Fordi 
relationer har vi med andre mennesker, andre mennesker er såret, vi er selv såret, vi sårer hinanden, og der er 
konflikter. Ikke fordi vi er onde mennesker, men fordi vi er mennesker, vi ved hvad, der er rigtigt, og vi vil, hvad vi 
vil. Det gør ondt at være såret, og vi vil ikke have ondt, så vi beskytter os. Vi lader ikke noget eller nogen komme 
for tæt på. Vi har 1000 måder at distrahere os på. 
Livet er hårdt, vi forsøger ikke at tænke på det! 
Vi forholder os ikke til det, det er præcis som med nyhederne. Vi forholder os ikke til langt væk problemer for langt 
væk mennesker, fordi det overvælder os. Når livet er for svært, og det er det, så bedøver vi os med arbejde, mad, 
alkohol, underholning, vi er på jagt efter noget, fordi vi vil bare have det godt!  
Der er intet at gøre, livet er svært, der er stress og lidelse, men der er også glæde. Det er den gode nyhed. Når vi 
tager lidelsen ind, så kommer vi i kontakt med en dybere glæde og tilfredshed, fordi der hvor der er lidelser, er der 
også kærlighed! Her kan vi mødes i et felt der er langt ud over rigtig og forkert. 
Bag forestillingen om at være rigtig eller forkert, er der et felt,  jeg vil møde dig der. Når du ligger i græsset, er 
verden for stor og forunderlig til at benævne med ord, meninger, sprog, selv vendingen hinanden er uden 
betydning. Rumi 
Vi er i samme båd, det skal vi tænke på! 
Vi er slet, slet ikke alene, vi hænger fuldstændig sammen, det er et mirakel, at vi er i live, vi er her kun midlertidigt, 
som på en kort rejse, det er smerten og skønheden ved livet. Vi er alle sammen smukke, ulykkelige og perfekte, 
uanset hvad vi mener om det, eller hvordan livet udspiller sig.  
Vi er i samme båd, det skal vi tænke på! 
Vi skal finde en ny vision for sundhed med mere opmærksomhed og venlighed i verden. På verdens fineste 
universiteter inklusiv Aarhus Universitet forskes der er i opmærksomhed, venlighed, medfølelse og tilgivelse. Målet 
er at fremme disse kvaliteter på individ, samfund og globalt niveau.  
Gennem evidensbaserede kurser, international certificerede uddannelser, forskning, formidling og debat vil vi 
fremme Mindfulness og Compassion på individ-, organisations-, og samfundsniveau. 
Vi er i samme båd, det skal vi tænke på! 
Ægte glæde er kærlighed til livet. At elske sig selv er at elske livet. Desværre søger vi glæden udenfor os selv, og 
der ved mislykkes vi i vores forsøg på at finde den. At elske sig selv er en færdighed der skal trænes, ikke ved at 
gentage for sig selv jeg er glad og positiv eller ved at få alle sine ønsker opfyldt, men kun gennem et indre 
arbejde med sig selv. Matchiau Richard 
Vi er i samme båd, det skal vi tænke på! 
Jeg har kendt til den dybste smerte ved livet, så længe jeg kan huske, at jeg har lært  at bruge den smerte til 
kultivering af kærlighed frem for had, anser jeg som et mirakel, jeg gerne vil takke Gud for.              
Bag forestillingen om at være rigtig eller forkert, er der et felt,  jeg vil møde dig der. Når du ligger i græsset, er 
verden for stor og forunderlig til at benævne med ord, meninger, sprog, selv vendingen hinanden er uden 
betydning.  RUMI 
Vi er i samme båd, det skal vi tænke på! 
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Jeg vil ændre sundhedsvæsnet, så vi får mere sundhed. Vi tager for givet, at vi har det godt, at det er den enkeltes 
ansvar at være glad og tilfreds, det er det også, men vi har skabt et kultur, hvor rigtig mange har det dårligt, og 
det skal vi lave om. 
Vi skal bruge vores store held ved at bo i Danmark til at træne mental sundhed, så vi kan skabe bedre resultater 
for fremtiden, end dem vi producere nu. Det giver ingen mening at diskutere hvem der er rigtige eller forkerte, vi 
skal konkurrere på færdigheder, men det er en helt anden diskussion, der handler om magt og retfærdighed! 
 
MENTAL SUNDHED KAN OG SKAL TRÆNES!  
 
 
Velfærd / Flemming Jensen 
 
Velfærd! 
Et velkendt ord – et velkendt begreb. Velfærd. 
Henover det er der næsten skrevet et andet ord: politik! Velfærd – det har noget at gøre med politik. 
Og det er jo ikke så godt. For vi har gennem årene gang på gang fået at vide, at kunstnere ikke må blande sig i 
politik – og at kirken skal være apolitisk. Kirkens folk skal også la’ vær’ med at blande sig i politik. 
Politikere må derimod gerne blande sig i kunst – og folkekirken ledes efter lovgivningen, som er vedtaget af 
politikere. 
Med andre ord: Professionelle skal holde deres mund – og amatørerne må sige hvad som helst. 
Lad os alligevel vove os ud på den tynde, politiske is – for hvad er ”velfærd”? Velfærd – ”det er noget, vi gi’r til 
hinanden” ….. 
Hvorfor gør vi det? 
Fordi vi som udgangspunkt bekender os til, at vi hører sammen. At vi har et fælles ansvar – for hinanden. Kan I 
huske det? Vi talte meget om det dengang i ´60´erne. 
Så voksede velfærdsstaten – den var en succes. Men som tiden gik begyndte man at tale om sociale nassere, og 
Fattig-Carina og Dovne Robert blev kendte navne i medierne. Fra at være dem, vi havde medfølelse med, er de 
sårbare og udsatte blevet samfundets syndebukke, som mødes med fortørnelse. Mens velfærdsstaten så det 
enkelte menneske som en værdi i sig selv, ligger menneskets værdi i dag i, om det kan gøre nytte. 
Velfærdssamfund blev til konkurrencestat. Noget for noget! 
Det er et etisk brud. 
For tanken om velfærdsstaten er inspireret af idéen om: noget - for ingenting. Lige som i kirken, hvor man 
modtager nåde - uden at skulle give noget til gengæld. For velfærdstanken tager vel til en vis grad afsæt i et 
kristent livssyn om simpelthen i videste forstand … at elske sin næste. 
 
I skal senere høre vores sognepræst, Christina Laursen, læse ”Den nye trosbekendelse” – den kan I godt glæde jer 
til! Den er egnet til at skabe en tsunami af indmeldelser i folkekirken. 
Jeg har her brug for at tage en smule forskud på den, for den taler tiden imod og kredser om, at vi ikke er alene – 
at vi er hinandens verden – og at vores inderste længsel er … helhed. 
Troen på, at det er sådan, vi er og vil være, er basis for, at der kunne opstå det, vi altid har forstået ved velfærd. 
Men skal vi til at passe lidt på? Er velfærden ved at fise ud? Økonomer siger ellers, at det faktisk går godt, og at 
vi oplever en imponerende stor stigning i bruttonationalfiduser. Her i landet er der velstand! Det er der! 
Men velstand uden velfærd – er som lys uden varme. 
Vi må spørge: Er der efterhånden sket et skred med og i os alle sammen? Så vi ikke længere 
er hinandens verden – og vores inderste længsel ikke er helhed? Så vi er alene. 
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Kom vi ved samme lejlighed til at sætte tro og tanke på autopilot? 
Forstået på den måde, at i den seneste snes år har vi valgt at lade samfundet regulere af markedskræfternes frie 
spil - i stedet for at benytte os af intelligens. 
  
Og af empati! Vi har været igennem en lang periode, hvor det, der ikke kunne stå, måtte falde, hvor vi ikke var 
hinandens lykkes smede, og hvor idealsamfundet var Dubai. 
Hvor frihed, lighed og broderskab blev konverteret til cigaretter, whisky og nøgne pi’r. Og hvor velfærd nu er noget, 
man kan få via en tilkøbsordning. 
Men nu er det blevet for galt - og der må nye boller på suppen og suppe til alle. 
 
Kan det være sådan, at gennem den sidste snes år har troen på markedsøkonomiens kraft sat sig på vore hjerner 
og hjerter? Så hvor vi før hele tiden stillede os selv de evige, etiske spørgsmål: Er det her godt eller dårligt? Er det 
anstændigt eller uanstændigt? Er det i orden eller er det ikke i orden? – Dér er disse spørgsmål nu blevet erstattet 
af ét eneste og lettere overskueligt spørgsmål: Kan det sælges? 
Med andre ord – hvad siger meningsmålingerne? Hvad siger fokusgrupperne? Hvad siger seertallene? Hvad siger 
økonomerne? – Kort sagt: Kan det sware sig? 
Kan alt det, der altid har været vort folks substantielle tanker om etik og moral, nu hånligt affærdiges som 
politisk korrekthed og pladderhumanisme? 
Hvorimod der nu står stor respekt omkring at være klar i spyttet, omkring firkantethed, en spade for en spade, 
sylespids målrettethed – man skal ha’ is i maven! Det er vigtigt! I afgørende situationer … skal man ha’ is i maven. 
Se, nu skal man altså ikke vide ret meget om peristaltik for at vide, at hvis man har is i maven, så varer det altså 
ikke ret længe, før man bli’r kold i ……. (afværgende gestik) Vi er nogle stykker, der ind imellem føler os betragtet 
som et enfoldigt sammenrend af blåøjede bedsteforældre, der har holdt sig i live helt fra 1968. Herregud! 
Vi er lidt naive – vi er lidt godtroende – vi er lidt letsindige. Hvad er der i vejen med at tro godt? 
Hvad er der i vejen med at ha’ et let sind? 
Hvad er der dybest set i vejen med naivitet – det er en meget undervurderet egenskab. Og som andre egenskaber, 
kan naiviteten selvfølgelig ikke stå alene – det ved jeg godt – men den skal ikke udelukkes fra selskabet. For så 
bli’r selskabet en gold affære. 
 
Og jeg er ked af det, men det er svært at tolke det anderledes i et rigt samfund, der år efter år med åbne øjne har 
ladet de fattige blive fattigere – og de rige nærmest surrealistisk rigere. 
Samtidig med at man fra politisk hold helt entydigt forsøger at lade den tilbageværende velfærd finansiere af 
netop dem, der skulle modtage den. 
Forstå mig ret: Ulighed er ikke et problem i vores samfund – men grotesk ulighed er! 
Det har ikke noget med misundelse at gøre, men et samfund kan ikke længere definere sig selv som et samfund, 
mens lederlønninger i millionklassen eksploderer i både antal og størrelse, mens bonus- og aktieoptioner flyver de 
udvalgte om ørerne i en så stor mængde, at disse udvalgte ikke kan få øje på andet. Og når det hele en dag så er 
overstået, vanker der et håndtryk – farvel, farvel - og en check på 60 millioner, så direktøren har til bussen hjem. 
Samtidig – og vi ved det alle sammen – stiger antallet af hjemløse – år efter år - vores næste 
… sover på gaden, ”manden på risten” er ikke længere et pittoresk indslag i en revyvise, men en helt almindelig og 
naturlig del af bybilledet. 
De laveste lønninger presses til at blive lavere og lavere, for ellers kan vi ikke klare os i den internationale 
konkurrence – mens toplønningerne bli’r højere og højere, for ellers kan vi ikke klare os i den internationale 
konkurrence. -…. Øh ….. ? 
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Den slags kaldes nødvendighedens politik. Nødvendighedens politik er det samme som at sige, at vi står 
magtesløse over for automatikken i samfundets udvikling - altså at man som politiker afstår fra at føre politik, 
fordi jungleloven passer sig selv. 
 
Og Danmark har altså i de senere år til en hvis grad udviklet sig til et kastesamfund. Endnu ikke helt som i Indien, 
men det er nu, vi må sætte en fod på bremsen! 
For velfærden eroderer. 
De skandinaviske landes samfundssystem blev i sin tid bygget efter en vidtfavnende model, hvor få har for meget 
og færre for lidt. Den totale lighed overlod vi til betonkommunismen. Og det gik, som det gik. 
Men for et halvt århundrede siden var der nærmest skandinavisk konsensus om, at der måtte 
være en nedre grænse for, hvor usselt, vi ku´ tillade os at lade vore medborgere leve. Og en øvre grænse for, hvor 
meget den enkelte havde ret til at rage til sig. 
Det er smukt - og moderationen viste sig at være klog. For den tilnærmede lighed skabte værdighed og energi, 
glæde og gå-på-mod til næsten os alle sammen, så vi i Skandinavien er blevet meget rige samfund. Det er der nu 
ved at blive gjort noget ved….. 
Mange tror på, at uligheden er samfundets motor. Det synes jeg ikke er rigtigt - det er ligheden. 
 
Det er svært at stå her og sige fra, når man egentlig ikke har lyst til at være en tvær mand. Men udviklingen kan 
altså være svær at rumme. Og som en mand på 68 kan jeg godt få lyst til at standse op og råbe lidt fortvivlet ud i 
tiden, der gik: ”Hør, det her var ikke aftalen!” For rent samfundspolitisk spænder mit liv altså kronologisk over en 
periode, hvor vi danskere i starten følte os som indbyggere i Kardemomme By - indtil i dag, hvor 
sammenhængskraften ser ud til at være parkeret ude i cyberspace. Og hvor dem, vi til daglig er mest sammen med 
….. er dem, der ikke er til stede. 
 
Alt tyder på, at teknologien i årene fremover kommer til at betyde mere og mere. IT vil stort set snart kunne 
erstatte menneskets intelligens - men ikke dets empati. Ikke dets følelse, moral, anstændighed, etik - dét er 
menneskets spidskompetencer. Ikke intelligensen - den har vi folk til. 
 
Kurver er til for at bøjes – og der er lys for enden af tunnelen. Det hænder, at jeg holder foredrag på en højskole 
eller en efterskole og mærker entusiasmen hos de unge mennesker - mærker deres appetit på livet … så bliver jeg 
både rørt og optimistisk. Får flash-backs til 1968. Jeg synes, at jeg i dag kan fornemme et bånd mellem de helt, 
helt unge mennesker og os, der i ny og næ glemmer, hvor vi har lagt vores briller. Et bånd, der går som en bro hen 
over de mellemliggende, effektive, ilsomme og konkurrencebærende lag. 
Jeg føler, at der er ved at komme en modreaktion. Det vrimler faktisk med dejlige, unge mennesker, der har sat 
hælene i jorden og insisterer på glans i øje. Uden is i maven - og uden at skamme sig fyldt til randen med 
godtroenhed og naivitet. De flasher ikke deres godhed - de tager afsæt i den. 
Så måske klarer vi den alligevel? Måske bli’r fremtiden ikke nødvendigvis så tosset, når det er dem, der skal tage 
sig af den. Måske får velfærden alligevel en chance? 
 
Mange betragter al tale om begrebet velfærd som en udelukkende økonomisk diskussion. Heri er jeg ikke enig. 
  
Forudsætningen for, at vi vælger velfærden er, at vi gør os klar, at vi ikke er alene – at vi er 
hinandens verden – og at vores inderste længsel er … helhed. 
Det ville jeg synes godt om. 
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Fred og kærlighed / Emma Holten 
 

 
 
Bæredygtighed / Selina Juul 
 
Mad er kærlighed - stop med at spilde det 
 
I Bibelen i Det Nye Testamente, Johannesevangeliet, kapitel 6 vers 12 beskri-ves der Bespisningen af de fem 
tusind:  
 
En af Jesus’ disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til Jesus: ”Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød 
og to fisk; men hvad er det til så man-ge?” Jesus sagde: ”Få folk til at sætte sig.” Der var meget græs på stedet. 
Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; 
på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: 
”Saml de styk-ker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.” Så samlede de dem sam-men og fyldte tolv 
kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. 
 
For dét, Jesus lærte os i Bibelen, handler ikke kun at undgå madspild. Det handler om at have den 
grundlæggende respekt for mad. 
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Respekt for de mennsker, som har været med til at gro vores mad. Respekt for råvarer. Respekt for de dyr, som 
måtte lade deres liv for at stille vores sult. Respekt for hele denne gigantiske proces, som har sørget for at der 
kan havne mad på vores tallerkener. Sikke heldige vi er! Alt dette skal vi ikke tage for givet, vi skal ikke smide det 
i skraldespanden. 
 
Og det var netop tanken, da jeg stiftede forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad for over 8 år siden: mad med 
respekt. I dag, snart 8 år senere kan vi med stolthed sige at det går den rigtige vej.  
 
For to uger siden kom BBC til Danmark for at lave TV og radio dokumentar om vores arbejde. På grund af en 
nyhed, som er gået verden rundt: Danmarks madspild er på 5 år faldet med 25% - det er noget af en EU-rekord. 
 
Om to uger fylder jeg 37 år. Selvom et Berlingske har i 2014 kåret mig til Årets Dansker, har jeg oprindeligt 
rødder i Moskva. Når jeg kigger tilbage på min tid som barn dengang i Rusland, havde vores familie altid 
opfattelsen af, at Danmark var hele verdens eksotiske ”madland”. Og i datidens Rusland skul-le intet gå til 
spilde - da vi var dengang ikke så heldige som jer til at få mad på bordet.  
 
Derfor var det et kulturchok for mig at komme til Danmark - og ikke alene op-leve al den store overflod af mad 
- men også al den overflod af spild. Derfor stiftede jeg i 2008 Stop Spild Af Mad - som er i dan dansk og 
international kendt bevægelse. 
 
I virkeligheden handler essensen om at stoppe madspild om een ting: Mad med respekt. Respekt for landmænd. 
Respekt for råvarerne. Respekt for dy-rene. Respekt for resourcer. Respekt for alle de mennesker, som er med til 
at give os mad på tallerkenen. At smide mad ud er at smide kærlighed ud. 
 
Det handler også om god gammeldags snusfornuft. Snusfornuft som for eks. kommer fra Landbokvinder, som 
bruger hele dyret og hvor intet går til spild. Og det er netop dén type snusfornuft, som vi skal genfinde. 
Derhjemme - og i hele fødevareværdikæden. Mad med respekt. 
 
Som forbruger kan man netop gøre meget for at stoppe spild af mad. Det kræver hverken tid eller penge - og 
med denne lille handling kan du både få mere luft i økonomien og samtidig gøre verden til et bedre sted. 
 
Derhjemme i køkkenet: 
 
Dit køleskab, dine køkkenskabe og din fryser gemmer på guld – hvis du husker at udnytte al maden. På et år kan 
din husholdning spare over 7.000 kr. Og om måneden kan du spare ca. 20 timer i madindkøb. Mindre madspild 
be-tyder, at du sparer dine penge, sparer din tid og samtidigt sparer miljøbelast-ningen. 
 
Gør som supermarkederne - hav et flow i dit køleskab, din fryser og di-ne køkkenskabe, så de ældre og de åbne 
fødevarer stilles forrest og helst på en hylde i din øjenhøjde, så du hele tiden er opmærksom på maden og du 
husker at bruge maden op først.  
 
Dine rester skal gemmes, men ikke glemmes. Hav central plads til dine rester og indtænk brug af resterne i al 
din madlavning, uanset om det er hverdagsmad, gæstebud eller en påske/julefrokost. Gem dine rester et cen-
tralt sted i køleskabet, så du hele tiden husker dem og er opmærksom på at få dem brugt i nye retter eller i 
madpakken. 
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Restemad er gratis mad – hav en ny holdning til din restemad. Restemad er ikke en straf – restemad er 
bonusmad: når du husker at bruge din restemad, sparer du både en ekstra tur til supermarkedet, du sparer penge 
på dit mad-budget og du gør miljøet en god tjeneste. En rest laks kan blive til en laksesa-lat dagen efter. En 
rest kylling kan komme i en omelet dagen efter. En rest fløde skal i fryseren og bruges til supper eller 
gryderetter. 
 
Lav ”Reste Tapas” eller ”Resteraunt” hver søndag, hvor du husker at ”spise op” i dit køleskab og bruger alle de 
gode rester. Hver måned skal du gøre det samme med din fryser og udnytte de gode rester, som du har gemt. 
Husk også at spise op i dit køleskab og fryseren inden Julen og Påsken, for at gøre plads til den gode 
overskudsmad, som bliver skabt under helligdagene.  
 
Anret restemaden lækkert – især børnene synes, at restemad er kedeligt at spise. Vær kreativ og udnyt resterne i 
nye retter – men husk også at anrette dem delikat – både på tallerkenen og i madpakken. Det skal se 
indbydende ud. 
 
Dit køleskab er ikke din skraldespand – madspildsfælden lurer, når du har et overproppet køleskab og du ikke 
ved, hvad der gemmer sig bagved. Giv derfor mere plads til maden i køleskabet og hav et overskueligt 
køleskabsind-hold. Det kolde luft i køleskabet har det lettere ved at cirkulere og holde ma-den kold, når dit 
køleskab ikke er overproppet. Hold god hygiejne og husk med jævne mellemrum at afrime og rense køleskabet og 
fryseren.  
 
Afskaf ”Hospicehylden” i dit køleskab – det er en hylde hvor du gemmer al din glemte mad, som ligeså langsomt 
er i gang med at dø. Brud den dårlige vane og husk udnytte maden i god tid inden den bliver ubrugelig. 
 
Lav ikke ”UFO’er” i din fryser – ”UFO” er et Uidentificeret Frosset Objekt i din fryser, som består af gamle glemte 
madrester, som du alligevel ender med at smide ud om et stykke tid. Ca. hver 2. dansker har ”UFO’er” i sin fryser 
– og for mange er fryseren blevet den sidste stop inden skraldespanden. Frys maden ned i mindre portioner, hav 
altid et system for at notere hvad du har frosset ned og hvornår er maden frosset ned. Og husk jævnligt at ”spise 
op” i din fryser. 
 
Lær at opbevare maden rigtigt – æbler, pærer, bananer og appelsiner skal helst ikke i berøring med hinanden, 
ellers modnes de hurtigere. Tomater, avo-cado, rugbrød, kartofler, bananer og citrusfrugter skal opbevares 
udenfor kø-leskabet. Broccoli, asparges, blomkål, champignoner, forårsløg, grønne bøn-ner, gulerødder (uden 
top), salathoved, ingefær, kål, løg, persille, porrer, ruc-cola, salat, babyleaves og spinat opbevares i en plastpose 
i køleskabet. Brug kun plastemballage, som er egnet til fødevarer. 
 
Hav styr på datomærkningen - ”sidste anvendelsesdato” bruges på fersk kød, fersk fisk, fersk kylling, mm. – 
maden skal helst ikke spises efter denne datos udløb. Imens ”mindst holdbar til”/”bedst før” bruges på pasta, 
ris, knækbrød, chokolade, mysli, mm. - du kan sagtens spise maden efter denne datos udløb, er du i tvivl, så lugt 
og smag på maden. Med andre ord betyder ”bedst før” ikke ”værst efter”.   
 
Glem frygten for at der ikke er nok mad – især til en hverdagsmiddag, gæ-stebud eller en jule/påskefrokost har 
man tendens til at lave for meget mad. Børnefamilier laver for eks. konstant 30% for meget mad. Husk derfor at 
be-regne portionsstørrelser inden du laver mad. Et voksent menneske kan spise 500-800 gr. mad inkl. brød. 
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Brug mindre størrelse tallerkener og fade – de seneste 20 år har taller-kenstørrelsen vokset – og det kan også 
ses på befolkningens taljemål. Ved at bruge mindre størrelse tallerkener og fade på middagsbordet sørger du for 
at hverken du eller din skraldespand overspiser. Jo større tallerken er, jo mere er du tilbøjelig til at fylde den op 
med mad. 
 
Mere er ikke altid lig med bedre – kvalitet frem for kvantitet. Overvej om hvorvidt du kan gøre plads til at købe og 
tilberede mad af lidt bedre kvali-tet. Undersøgelser viser at hvis man køber for eks. økologisk mad, som er lidt 
dyrere end konventionel, er man også tilbøjelig til at smide mindre ud. Hellere mindre, men i bedre kvalitet – 
frem for meget og af dårlig kvalitet.    
 
Maden skal ikke stå og svede på bordet - lad være med at stille al mad frem på bordet på een gang – stil 
maden gradvist ind i takt med at maden bli-ver spist. Der er ingen grund til at maden står fremme på bordet i 
flere timer og bliver dårlig. Husk dette til både hverdagsmiddag, gæstebud eller en ju-le/påskefrokost. Maden 
skal helst stå fremme på bordet i max. to timer, hvis du vil genbruge maden senere. Noget af maden skal i 
køleskabet hurtigst mu-ligt, for eks. rejer og sild. Resterne skal i hele taget hurtigt i køleskabet, da det er ikke 
godt for maden at stå fremme på bordet i flere timer. 
 
Bland ikke tingene sammen når du gemmer madresterne – mange retter har det bedre af ikke at blive blandet 
sammen, for så kan de gemmes bedre. Anret salat og rejer hver for sig, spaghetti og kødsovs hver for sig, mm. 
Der-ved kan de bedre gemmes hver for sig. 
 
Red maden - det meste af overskudsmaden og resterne kan fryses. Rester af retter kan portionsopdeles og 
fryses. Brød kan skæres i skiver og fryses. Selv fløde, krydderurter, overskydende grøntsager fra 
grøntsagsskuffen, oversky-dende frugt fra frugtskålen, ost, m.fl. kan portionsopdeles og fryses. Men husk også 
at holde orden i dine rester, notér datoerne og husk at få dem brugt. Portionsopdeling er vigtigt – så du ikke 
ender smed at fryse 2 liter chili con carne på én gang. 
 
Genopvarmning af maden er vigtigt, hvor du for eks. har en rest gryderet. Den skal genopvarmes på min. 75 
grader. Rester af middagsretter o.lign. kan holde sig i køleskabet i max. 3-4 dage. 
 
Brug grøntsagsrester til at koge fond – da alle former for løgskaller, gule-rodstoppe, hvidløgsskaller, vaskede 
kartoffelskræller, vaskede selleriskræller, porretoppe, tomat- og agurkstumper, mm. kan bruges til at koge fond 
på. 
 
Hav et arsenal af plastikbøtter i dit køkken til at gemme dine gode rester. Et godt tip også er at have en rulle 
fryseposer liggende direkte i dit køleskab. Derved bliver du automatisk mindet om at tage dem i brug og gemme 
maden. 
 
Spis ikke mad med mug på – og husk at selvom der er mug på den ene side af brødet, skal hele brødet desværre 
ud. Hvis noget af maden er smittet, kan mugsporer sprede sig til hele maden – og det kan man hverken lugte 
eller smage. Så desværre, ud med hele maden i dette tilfælde. 
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Før en madspildsdagbog og registrér hvor meget mad du smider ud. Du bli-ver automatisk opmærksom på at 
smide mindre ud samt vil du lære af dine erfaringer, især efter en stor middag, gæstebud, julefrokost eller 
påskefrokost og blive klogere på det. 
 
Del maden med naboen hvis du har fået lavet for meget mad. Hav en mad-fællesskab i opgangen. Giv efter en 
stor middag hjemmelavede doggybags med hjem til dine gæster. Har du egne æble- og pæretræer i baghaven og 
har ikke tid til at plukke dem, så brug sociale medier til at komme i kontakt med dine venner og få dem til at 
komme og plukke. Og så får du også gladere naboer. 
 
Fra mad til mad – gendyrk maden. Gendyrk trenden er i gang, og du kan gendyrke meget direkte i din 
vindueskarm. Du kan bl.a. gendyrke: selleri, hvidløg, forårsløg, kål, salat, krydderurter, fennikel, koriander, 
gulerødder, porrer og meget mere. 
 
Søg viden og inspiration på nettet på bl.a. hjemmesiderne http://www.stopspildafmad.dk og 
http://www.madspild.net og lån bogen ”Stop spild af mad – en kogebog med mere” af Selina Juul som kan lånes 
på alle landets biblioteker. 
 
Brug Apps mod madspild og spar penge – der er mange gode Apps mod madspild at hente, bl.a.: Holdbarhed, For 
Resten, Too Good To Go, YourLocal, SwipeShark, Red Maden, Foopla og Sanker.  
 
I supermarkedet: 
 
Planlægning er et godt våben i kampen mod madspild. Inden du køber ind, kan du få lavet en madplan, 
indkøbsliste eller det allernemmeste trick: Tag din smartphone og tag et billede af dit køleskabsindhold. Så ved 
du hvad du i for-vejen har derhjemme, når du i ulvetimen står i butikken og køber ind til af-tensmaden. 
 
Køb aldrig ind på tom mave – snup en banan eller en bolle, inden du skal handle. Er du sulten og køber du ind 
på tom mave, risikerer du at købe mere, end nu har brug for. 
 
Styr din indre hamster – husk at overhamstring, især i jule- og påsketiden, får os til at købe meget mere ind, end 
vi reelt skal bruge. Pga. den ændrede lukkelov holder mange butikker åbent, også i helligdagene. At købe mad i 
net-butikker kan også være en god idé. 
 
Vælg mindre størrelse indkøbskurve og indkøbsvogne – flere forskere siger, at butikkernes indkøbskurve og 
indkøbsvogne er på de seneste 20 år blevet større. En stor indkøbsvogn eller indkøbskurv er også et psykologisk 
trick - og det får dig automatisk til at købe mere ind, end du skal bruge. Har du lyst til at købe kun dét du har 
brug for, så vælg en mindre størrelse indkø-bskurv eller indkøbsvogn. Det er også en god idé at bære 
indkøbskurven i hånden, i stedet for at trække den efter dig på hjul. 
 
Gå efter datovarer hvis du alligevel skal spise maden i dag. Flere butikker tilbyder i dag datovarer til nedsatte 
priser. Gå efter datovarerne, hvis du skal bruge maden samme dag – så hjælper du også butikkerne med at 
mindske madspild og du kan samtidigt spare penge.  
 
Tag den forreste mælk i køledisken, hvis du alligevel skal bruge mælken samme dag.  
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Mængderabatter er en madspildsfælde – brug mængderabatterne meget fornuftigt og kun hvis du er sikker på, 
at du får brugt al maden, for ellers er det dine penge ud af vinduet. 
 
Gå efter de ”skæve” frugt og grøntsager og vælg for eks. single bana-ner, for ellers ender de med at blive smidt 
ud. En skæv agurk eller en krum gulerod smager ligeså godt som de lige. Har du taget et net med ti appelsiner, 
hvor en af dem er dårlig, så spørg, om du ikke bare kan betale for de ni. 
 
Køb mad til flere dage – køb bevidst mad til flere dage hav en plan for at trylle resterne af for eks. gårsdagens 
laks om til spændende laksesalat. Det er ren stafetmad. 
 
Sørg for hurtigt at komme hjem med indkøbene – maden i indkøbsposer, som er stået længe fremme i en varm 
bil i sommerheden kan udvikle sig til en bakteriebombe. 
 
På café, restaurant eller kantine: 
 
Buffet er en madspildsfælde – bestil hellere enkelte retter (a la carte), i ste-det for at kaste dig ud i en buffet. 
 
Tag alt hvad du kan spise – men husk at spise alt, hvad du tager. Hvis der alligevel er kun mulighed for buffet 
og ikke andet, er det en god idé at starte med små smagsprøver. Første gang du går op til buffeten, kan du tage 
små smagsprøver på tallerkenen, derved ved du næste gang, hvilke retter du helst foretrækker at spise.  
 
Brug små tallerkener ved buffeten. Fyld lidt mindre på tallerkenen, når du er ved buffeten – det er tilladt at gå 
flere gange. Og husk at tage en mindre størrelse tallerken, derved levner du mindre og du er heller ikke i fare for 
at overspise. 
 
Spørg tjeneren om størrelsen på portionen inden du bestiller a la carte – hvis du er usikker på om du kan spise 
hele retten som du er ved at bestille, så spørg tjeneren om rettens størrelse. 
 
Bestil to forretter i stedet for en forret og en hovedret, hvis du kan for-nemme at du ikke kan spise både en 
forret og en hovedret. 
 
Bed om en doggybag – flere og flere spisesteder har indført doggybags, så man kan tage maden med hjem – og 
tjenerne tilbyder dem gerne. Har spise-stedet ikke doggybags, kan du bede dem om at bestille gratis doggybags 
hos Stop Spild Af Mad: 
 
Hvis vi respekterer dét, som vi putter i munden og er opmærksomme på at fodre vores maver og ikke vores 
skraldespande - er vi allerede godt på vej. 
 
 
 
 
 
 
 


