
Kristeligt Dagblad   Mandag 19. november 2012

4 |Kirke & Tro
Denne side er redigeret af Heidi Højgaard

kirkelige arrangementer i den kommende uge læs om alle ugens arrangementer på kirku.dk

Jylland

Brabrand:
Sogneaften i serien om Hævn 
og Tilgivelse
Professor, dr. theol. Kirsten Niel-
sen, Aarhus Universitet, fortæl-
ler om krig, hævn og fjendekær-
lighed i Bibelen. 
Brabrand Kirkes sognegård
Engdalsvej 1, Brabrand
22/11 kl. 19.30

Egå:
Onsdagscafé – Kaj Munk
Præsten, forfatteren og menne-
sket Kaj munk satte samtiden i 
bevægelse, han lod ingen neutral 
og begejstrede og forargede man-
ge. Børge Schmidt, der var med 
til at producere to film om ham, 
kommer og fortæller.
Egå Kirke
Egå Mosevej 7
21/11 kl. 14.00

Herning:
20 år på vand og brød
Ole Michelsens nye foredrag om 
danskernes alkoholkultur eller 
mangel på samme tager ud-
gangspunkt i en tyveårig ædrue-
lighed, hvor fristelserne har væ-
ret mange, men ædrueligheden 
viste sig holdbar. Der opkræves 
en entré på 50 kroner.
Gjellerup Kirke
Kirkebyvej 1-9 Gjellerup
20/11 kl. 19.30

Lystrup:
Jorden brænder
Mickey Gjerris holder foredrag i 
Lystrup Kirkehøjskole om klima, 
kristendom og etik. Mickey Gjer-
ris er lektor i bioetik, ph.d. og te-
olog, ansat ved Københavns Uni-
versitet og medlem af Etisk Råd.
Lystrup Kirke
Lystrup Centervej 80
22/11 kl. 19.30

Randers NV:
Højskoleaften
Erik Norman Svendsen: ”Fra 
Nørrebro til Nørregade.”
Enghøj Kirkes sognegård
Enghøj Allé 10
22/11 kl. 19.30

Spøttrup:
Kristne i Nigeria
I studiekredsen arbejdes der med 
forholdene for kristne mindretal 
rundt i verden. 
Rødding præstegård
Østergade 0, Rødding
21/11 kl. 19.30

Viborg:
Højskoleeftermiddag
Forfatter og TV-vært Søren Ryge 
Petersen, Rønde, fortæller ”Hi-
storier fra Danmark”.
Viborg Domkirke
Stænderpladsen 3
20/11 kl. 14.30

Aarhus V:
At vokse i Kristus – menighe-
den i menneskehedens tjene-
ste
Alle tror på noget. Selv de men-
nesker, som påstår at de ikke gør 
det, end ikke noget absolut i det 
hele taget, tror alligevel på noget 
(i dette tilfælde deres egen relati-
visme). Alle er velkomne til at 
studere Guds inspirerede ord 
sammen med os.
Aarhus Adventistkirke
Fuglebakkevej 1a
24/11 kl. 10.00

Aarhus V:
Højskoledage i Møllevangskir-
ken
Deltagerne vil, som i de tidligere 
sæsoner, samles om vigtige em-
ner med inspirerende foredrags-
holdere og være sammen i et 
godt fællesskab omkring folkelig 
og kirkelig oplysning.
Møllevangskirkens sognegård
Møllevangs Allé 49
21/11 kl. 10.30

Fyn

Middelfart:
Eftermiddagsmøde i Middel-
fart Kirkes Sognegård
”Glimt fra min fynske slægt.” En 
eftermiddag med Middelfart Kir-
kes nye sognemedhjælper Anette 
Rørmose Härle.
Middelfart Kirke
Algade 1
21/11 kl. 15.00

Odense C:
Kommandør i Frelsens Hær 
Carl Lydholm fortæller om at 
være ”ordineret til verden”.
Foredraget beretter om et af Frel-
sens Hærs 2-årige projektarbej-
der i det østlige Europa med Mo-
skva som centrum.
Odense Metodistkirke
Alexandragade 8
21/11 kl. 10.00

Rudkøbing:
De 10 bud og hva´så
I forbindelse med visningen af 
filmen ”De 10 bud” holder sogne-

præsterne Annalise Bager og Tor-
ben Poulsen en studiekreds 
om”De 10 bud” i efteråret. Den 
kommer til at løbe over fire afte-
ner kl. 19.00-21.00 med følgende 
overskrifter og tider.
Fuglsbølle Kirke
Herslevvej 20
20/11 kl. 19.00

SJælland og øerne

Bandholm:
Glimt af Canadas danske kir-
kehistorie
Fortællingen om hvordan dan-
skere blev canadiere med en sær-
lig plads i hjertet for Danmark.
Svanevig Hospice – foredragssa-
len
Lindstrømsvej 2
21/11 kl. 19.00

Bandholm:
Missionshuse på Lolland
Missionshuse er ved at være for-
tid, men hvilken betydning har 
de egentlig haft? 
Svanevig Hospice – foredragssa-
len
Lindstrømsvej 2
22/11 kl. 14.30

Dianalund:
Gennemgang af Matt. kap. 5
Ole Lund gennemgår Mattæus 
evangeliet kapitel fem til debat-
takke- og bedemøde. Der sluttes 
med hygge over kaffe og te med 
tilbehør.
Privatadressen Norgesvej 20
Verupvej 11
21/11 kl. 19.00

Helsingør:
Studiekreds ”Katekismus i kri-
stendom”
Som grundbog læses Jan Lind-
hardts bog ”Katekismus i kristen-
dom, børnelærdom for voksne”.
Tilmelding til SRJ@km.dk.
Domkirkens Hus
Skt. Olaigade 51
19/11 kl. 19.00

Herfølge:
Litteraturstudiekreds
Det undersøges, hvem I.P. Jacob-
sens Marie Grubbe egentlig var.
Herfølge Kirke
Kirkepladsen 1
22/11 kl. 19.30

Lynge:
Kan tro flytte bjerge?
Dr. teol. Niels Christian Hvidt vil i 
sit foredrag belyse forholdet mel-

lem tro og helbred,
Lynge Præstegårdslænge
Ved Gadekæret 2 c
21/11 kl. 19.00

Nykøbing F:
FISK, for de 16-25 årige
FISK står for Fællesskab i Sund-
Kirken. 
Sundkirken
Linde Allé 34
20/11 kl. 18.30

Roskilde:
Advents-Vandring
Dette år Advents-Vandring vil føl-
ge traditionerne fra de forrrige 
år: Vandring vil være på godt 15 
km fra Gevninge til Sankt Jørgen-
sbjerg i Roskilde. Andagt i tre kir-
ker. For detaljeret information, 
kontakt info@roskildepil-
grimsforening.dk. 
Roskilde Pilgrimsforening
Skovbogade 10 
24/11 kl. 09.00

Roskilde:
Plads til tro – oplæg og debat 
om tro og fællesskab
Ved digter Søren Ulrik Thomsen, 
journalist Paula Laurrain og litte-
rat og smagsdommer Lilian 
Munk Rösing. Arrangement fæl-
les med kirker i Domprovstiet.
Himmelev Sognegård
Fynsvej 69, Himmelev
24/11 kl. 14.00

Slagelse:
Onsdagscafé
Denne gang får caféen besøg af 
efterskoleleder og stud. theol. 
Jørgen Løvstad med foredraget 
”Hvordan kan og skal jeg som 
menneske leve med dårlige eller 
ligefrem brudte relationer?”. Un-
dervejs serveres der kaffe og kage 
og der er gratis adgang.
Nørrevangskirken
Nørrevangstorvet 1-3
21/11 kl. 14.00

Slagelse:
Studiekreds om Johanne-
sevangeliet
Dette efterår læses der i studie-
kredsen Johannesevangeliet. 
Som kommentar bruges ”Johan-
nesevangeliet fortolket af Johan-
nes Værge, Det Danske Bibelsel-
skab, København 1996”. Til næ-
ste gang læses passion og op-
standelse kap. 18-kap. 21
Sankt Mikkels Sognegård, Pak-
huset
Rosengade 4
20/11 kl. 19.00

København

Brønshøj:
Lilys Danmarkshistorie 
Med udgangspunkt i sin anmel-
derroste bog Lillys Danmarkshi-
storie fortæller Pia Fris Laneth 
150 års danmarkshistorie som en 
sprudlende familiekrønike. 
Husumvold Kirke
Gadelandet 25
23/11 kl. 14.00

Brønshøj:
Studiekreds
Over 10 tirsdage vil der blive ta-
get fat på bogen ”Grundtrin – 
Når tro får liv” af Ole Lundega-
ard. Det er en præsentation af 
kristne praktikker, der bygger på 
Jesu eget liv og undervisning af 
sine disciple – og giver troen liv i 
hverdagen.
Bellahøj Kirke
Frederikssundsvej 125A
20/11 kl. 17.00

Charlottenlund:
Kan De huske familien Han-
sen?
Ph.d.-studerende Heidi Svømme-
kjær fortæller om den populære 
radioserie, som Statsradiofonien 
sendte 1929-49 – og afspiller ud-
drag fra de få overlevende opta-
gelser i DRs lydarkiv. Kaffe og 
hjemmebag koster 20 kroner.
Messiaskirken
Hartmannsvej 46
22/11 kl. 14.30

Frederiksberg:
Tre amerikanske udenrigsmi-
nistre
MF, dr. phil. Per Stig Møller for-
tæller anekdoter fra sine 9 år 
som udenrigsminister og især om 
de tre amerikanske kolleger: 
Condoleeza Rice, Colin Powell og 
Hillary Clinton. Pris 50 kr.
Menighedshuset
Pile Allé 3
22/11 kl. 19.30

Hellerup:
Højskole Torsdag
Gud i Musikken. Forfatteren Pe-
ter Dürrfeld fortæller om sin se-
neste bog ”Gud i musikken” 
(2011) og om, hvordan den blev 
til. En personlig åndelig rejse, 
der begynde i Dresden februar 
2010.
Hellerup Kirke
Margrethevej 7A
22/11 kl. 14.00

Hvidovre:
Rundt om et usædvanligt liv
Peter Armstrong-See fortæller 
om sit liv, fra dengang han som 
jødisk dreng flygtede fra nazister-
ne, om emigration til Sydamerika 
og hvorfor er han så nu er her i 
Danmark.
Avedøre Kirke
Trædrejerporten 6
19/11 kl. 10.00

Kastrup:
De Nytestamentlige Skrifter
Skrifterne læses i nogenlunde 
kronologisk orden ved sogne-
præst Martin Martin Herbst.
Korsvejskirken
Sigræsvej 81
19.-24. november kl. 19.30

København K:
”At vi måske alligevel skal leve 
evigt”
Om kristendom hos Søren Ulrik 
Thomsen v. Sune Auken
Trinitatis Sognehus
Pilestræde 67
22/11 kl. 20.00

København K:
Hvor sidder ondskaben?
Anders Breivik, der skød og 
dræbte 77 nordmænd er blevet 
en personificering af rendyrket 
ondskab. Men hvor sidder ond-
skaben og hvad er dens væsen? 
Foredragsrækken belyser emnet 
fra flere vinkler. Foredragsræk-
ken er et samarbejde med Politi-
museet
Vartov
Farvergade 27
22/11 kl. 17.00

København S:
Når alkohol gør ondt – på de 
andre
Temagudstjeneste efterfulgt af 
foredrag og debat.
Hans Tausens Kirke
Halfdansgade 6
20/11 kl. 19.30

København V:
Samtaler om kristendom
Deltagerne mødes og udveksler 
meninger, synspunkter og erfa-
ringer. Deltagerne beslutter selv 
fra gang til gang, hvad emnerne 
skal være. Der er ingen hjemme-
forberedelse, og hver gang er et 
selvstændigt afrundet hele. i kir-
kens konfirmandlokale.
Sankt Matthæus Kirke
Matthæusgade 31
20/11 kl. 19.30

København Ø:
Davids Kulturcafé: Benjamin 

Brittens War Requiem ved Ete 
Forchhammer
Davids Kulturcafé – en eftermid-
dagshøjskole. Der tales om 
kunst, kultur, kirker, gamle dage 
og meget andet. Der samles 20 
kroner ind for deltagelse i mødet. 
Davids Kirkes mødesal
Koldinggade 11
21/11 kl. 14.00

Valby:
Bibelkreds
Bibelkredsene fortsætter læsnin-
gen af profeten Esajas skrift, ka-
pitlerne 47-48. Forud for møder-
ne er en gennemgang af teksten 
lagt frem i våbenhuset.

Aalholm Kirke
Bramslykkevej 18A
20/11 kl. 14.30 og 19.30

Vanløse:
Salon Vanløse: Den danske 
sang
Mogens Wenzel Andreasen vil i 
Salon Vanløse fortælle om begre-
bet ”Den danske sang” fra dets 
begyndelse til i dag.
Vanløse Kirkes sognehus
Ålekistevej 156
23/11 kl. 12.00

Så da n få r d u d i t  a r r a n g e m e n t i  av i S e n
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Ønsker du at få dit kirkelige arrangement i avisen?
Så gå ind på Kristeligt dagblads kirke- og kulturkalender på inter-

nettet, www.kirku.dk, opret en profil og indtast dit arrangement. Det 
er nemt og hurtigt. Arrangementet vil kunne ses af alle, som besøger 
hjemmesiden. 
 
Redaktionen vil hver tirsdag klokken 12.00 udvælge en del af arrange-
menterne fra hjemmesiden, som vil blive trykt på denne side i avisen. 
Jo mere klart og udførligt dit arrangement er beskrevet, des større er 
sandsynligheden for, at det bliver dét, som kommer til at stå i avisen. 
 
De bedste arrangementer i hver uge trykkes i avisen sammen med 
nyhedsstof, der relevant for den bestemte type arrangement. Du kan 
læse om kirkelige arrangementer om mandagen, teaterstykker om 
tirsdagen, koncerter om onsdagen og kunstudstillinger om torsdagen.

0 På lørdag kan man i Himmelev Sognegård i Roskilde opleve 
digter Søren Ulrik Thomsen, journalist Paula Laurrain og lektor i 
litteraturvidenskab Lilian Munk Rössing sammen, når de tre kul-
turkæmper sammen med sognepræst Rasmus Nøjgård diskuterer 
tro og dets plads i samfundet og kirken. – Foto: Scanpix.

tro&tvivl
aF KirStine thye SKovhøJ
kirke@k.dk

5 Hvordan vil du beskrive 
din tro?  
3 Mit gudsforhold er meget 
personligt. Jeg har selv fun-
det min tro ved at reflektere 
over og besinde mig på ele-
mentære forhold i menneske-
livet som død, skabelse og 
meningen med livet. Jeg er 
rundet af en kristen prote-
stantisme. Troen på Kristus 
giver mig en tryghed og sik-
kerhed for, at det hele nok 
skal gå. Kristus er død for vo-
res skyld – han har taget vo-
res synder på sig. Det er svært 
at begrebsliggøre, men jeg 
har en følelse af, at jeg gen-
nem min tro overskrider mig 
selv. For eksempel kan jeg 
være fanget i en ond cirkel, 
og pludselig bliver den onde 
cirkel brudt, og jeg løftes ud 
på den anden side af de fru-
strationer, kriser eller proble-
mer, jeg befinder mig i. Det at 
blive løftet ud har jeg ingen 
magt over. Det sker bare, og 
det er det, jeg vil kalde Guds 
nåde. På den måde kan min 
tro være meget nærværende. 
Troen minder mig om, at jeg 
skal se ud på verden og mær-
ke, at der er noget, der er 
større end mig. Jeg er indfæl-
det i Guds sammenhæng, og 
det er godt, at det forholder 
sig sådan. 

5 Hvordan var forholdet til 
religion i dit barndoms-
hjem?
3 I mit barndomshjem i 
Hammel i Østjylland talte vi 
ikke om tro. Det har nok bety-
det, at jeg er blufærdig om-
kring min kristne tro. Min 
mor vil jeg karakterisere som 
en slags kulturkristen. Min 
far er erklæret ateist og meld-
te sig ud af folkekirken. Hans 

mor var missionsk og tilhørte 
Indre Mission, så jeg tror, 
min far havde et ønske om at 
bevæge sig væk fra den til-
gang. 

Vi gik i kirke ved højtider, 
til dåb, bryllupper og begra-
velser, og det var helt natur-
ligt. Der var ikke en fjendtlig 
holdning til troen i mit barn-
domshjem, men den var ikke 
nærværende. 

5 Hvad har udfordret din 
tro? 
3 For mange, som er stærkt 
troende, er Kristus en nær-
mest fysisk, konkret skikkel-
se, som de kan mærke meget 
tydeligt. Nogle af mine nær-
meste forholder sig til Gud 
som en skikkelse, de kan tale 
med. Det har jeg svært ved. 
Noget andet er, at det at have 
en tro på Kristus på en måde 
er en tro på noget utroligt. 
Det er kun alternativet, altså 
nihilismen, der på en måde 
er mere utrolig.

Jeg synes, at vi i Vesten har 
en tendens til at tænke troen 
som noget meget instrumen-

telt. Vi gør noget for at opnå 
noget andet. Deri ligger en 
begrænsning, for autentisk 
tro er noget mere menings-
fuldt og naturligt, ikke noget 
kalkuleret. Man bør snarere 
tale om en passion for troen.

Jeg er ikke en flittig kirke-
gænger. Men jeg er tilhænger 
af det, nogle vil definere som 
den fjerne kirke. Jeg har ikke 
brug for at gå i kirke hver 
søndag. For mig er kirken det 
trygge, faste hus med de me-
ningsfulde ritualer, som er 
der, når jeg har brug for det. 
Den uforanderlige klippe i 
det stormfulde hav for nu at 
sige det med en lidt slidt me-
tafor. 

Men i øvrigt følges tro og 
tvivl ad for mit vedkommen-
de. Jeg mener egentlig også, 

at det er en slags styrke. Tro-
en må kunne tåle at blive ud-
sat for et kritisk syrebad. Vi 
skal kunne tåle, at vores tro 
udsættes for profanering, alt-
så at vi laver satire over 
Kristus eksempelvis. Hvis vi 
ikke tør det, bliver vores tro 
svækket og lukker sig om sig 
selv. Det, mener jeg, er islams 
problem.

5 Hvad har formet den tro, 
du har i dag?
3 Ligesom mange andre, der 
ikke har fået troen ind med 
modermælken, så har jeg 
fundet frem til min tro i sær-
ligt betydningsfulde perioder 
i mit liv – i modgang, i kriser, 
ved sygdom og dødsfald og 
ved særlige overgangsperio-
der som for eksempel at blive 

far. I de perioder har jeg haft 
brug for kristendommen – 
noget, der overskrider mig 
som enkeltindivid. Gud sør-
ger for mig og aflaster mig fra 
hele tiden at søge svaret i mig 
selv. Gennem min tro er jeg 
udleveret til en højere magt, 
og jeg ved, at jeg ikke kan be-
herske alt, og deri ligger fak-
tisk en stor forløsning. 

5 Hvordan gør din livsan-
skuelse en forskel i din 
hverdag? 
3 Jeg har ikke bestemte ritu-
aler, som jeg følger, men jeg 
retter mine genvordigheder 
mod Gud og taler til Gud in-
den i mig selv i en slags medi-
tationer. Det kan være i livets 
store spørgsmål om død og 
sygdom, eller hvis jeg mang-

ler mod til at gøre og sige no-
get, der kan have store konse-
kvenser for mig selv og an-
dre. 

Min tro kommer også til ud-
tryk ved, at jeg flittigt læser 
Bibelen, som jeg også har 
læst for min datter. Derud-
over er jeg meget optaget af 
kristne salmer og af digtere, 
der tog afsæt i et kristent fun-
dament som for eksempel Ole 
Wivel (1921-2004), Ole Sarvig 
(1921-1981) og Martin A. Han-
sen (1909-1955). Det var nogle 
af de digtere, som jeg kastede 
mig over i min studietid. Jeg 
syntes, der manglede den 
form for litteratur i studie- og 
forskningsmiljøet. En littera-
tur, der meget atypisk ikke 
var præget af ateismen, men 
som netop havde den dimen-

sion, som jeg selv søgte i li-
vet. 

5 Hvem er et forbillede for 
dig i eksistentielle spørgs-
mål?
3 Den amerikanske digter 
T.S. Eliot (1888-1965) har væ-
ret en stor inspirationskilde i 
forhold til min egen tro. Han 
formåede at skrive moderni-
stiske digte med afsæt i den 
kristne tro. Særligt i hans se-
nere år, hvor han selv konver-
terede til den kristne tro, kan 
man se, hvordan hans digt-
ning udvikler sig fra at være 
meget pessimistisk til at være 
storladen og frugtbar. Han 
bekender sig til den kristne 
tro og når dermed ud over 
den nihilisme og kulturpessi-
misme, der prægede hans 
samtid og hans egen tidlige 
digtning. 

5 Hvad er det bedste ånde-
lige råd, du nogensinde har 
fået?
3 Det er ordene fra Reforma-
tionens store skikkelse, Mar-
tin Luther (1483-1546): at 
selvom jeg vidste, at verden 
ville gå under i morgen, ville 
jeg plante mit æbletræ i dag. 
De ord hviler på den kristne 
tro og er et udtryk for, at ver-
den er skabt og forløst, uan-
set hvad vi mennesker gør. Vi 
skal blive ved med at kæmpe 
til trods for modgang. Også 
Luthers råd: ’Synd tappert’ 
giver god mening. Vi synder 
alle og er ufuldkomne væse-
ner, der hele tiden begår fejl. 
Det må vi besinde os på og 
komme videre. Vi må tage an-
svar for vores handlinger, sø-
ge tilgivelse hos Gud og an-
dre mennesker og så søge at 
forbedre os.  Den stærke be-
toning af frimodighed og den 
enkeltes samvittighed ser jeg 
som noget helt centralt i pro-
testantismen. Du skal gøre 
det, du skal.

Jeg er tilhænger af den fjerne kirke
Litteraturforsker Kasper Støvring har selv måttet finde frem til troen igennem personlige kriser og livets store overgange

WWDen stærke 
betoning af frimodig-
hed og den enkeltes 
samvittighed ser jeg 
som noget helt cen-
tralt i protestantis-
men. Du skal gøre 
det, du skal.

Kasper støvring
33 Forfatter,3debattør3og3kultur-

forsker.3Født31973,3ph.d.3ved3
Københavns3Universitet,3littera-
tur-3og3kulturforsker3ved3
Syddansk3Universitet.3
Foredragsholder3og3forfatter3til3
flere3bøger3og3artikler.3Udgav3
senest3(i32011)3bogen3”Villy3
Sørensen3og3kulturkonservatis-
men”,3der3er3en3bearbejdet3versi-
on3af3hans3ph.d.-afhandling.3
Kommentator3og3blogger3ved3
Berlingske3og3vært3på3program-
met3Den3Nye3Verdensorden3på3
Radio24Syv.3Bosat3i3Sorø3sammen3
med3sin3kone3og3datter.

2 Forfatter, debattør og radio-
vært Kasper Støvring mener, at 
troen skal kunne tåle at blive 
udsat for et kritisk og satirisk 
syrebad. For hvis troende ikke 
tør det, bliver troen svækket og 
lukker sig om sig selv. – Foto: 
Leif Tuxen.


