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INDLEDNINGSVIS VIL JEG byde alle hjertelig velkommen. 

Denne velkomst gælder også vore gæster fra vore nordiske sø-

sterbevægelser: FBB i Norge og Kirkelig Samling samt Missions-

provinsen i Sverige. Disse bevægelser er fælles om at føle sig for-

pligtet til troskab mod Bibelen og Bekendelsen og i erkendelsen 

af, at dette lutherske grundsyn i vore gamle nationalkirker er 

truet. Vi kan blot nævne, hvordan der fra politisk side er et 

stærkt pres for indførelse af kønsneutralt ægteskab. Og det er 

fælles for de nordiske lande. Derfor er det naturligt, at vi, som er 

kritiske mod udviklingen holder kontakt. 

Der kan så være delte meninger om, hvorvidt bekendelsesbevæ-

gelserne kun skal virke inden for nationalkirkerne og på de vil-

kår, man da må virke under – eller hvorvidt man skal opbygge 

alternative strukturer: Valg- og frimenigheder og eventuelt til-

stræbe uafhængighed af de biskopper, som i alt for høj grad re-

præsenterer en modernisme, som er i strid med Bibel og Beken-

delse. Missionsprovinsen blev til, fordi Svenska Kyrkan i strid 

med, hvad der tidligere var lovet, kun vil ordinere nogle, som vil 

praktisere gudstjenstligt fællesskab med alle præster i Svenska 

Kyrkan. Trods dette er Svensk Kirkelig Samling tilbøjelig til at 

holde fast ved national-kirken. I FBBs bestyrelse er der en hel del, 

som har brudt med det officielle kirkestyre.  
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Vi i Danmark repræsenterer indtil videre et mellemstandpunkt. 

Vi har endnu ikke opgivet kampen i folkekirken, men har stor 

forståelse for både valg og frimenighedsdannelser. Allerede 

i ”Kirkens Ja og Nej” i 1964 siges det lige ud, at forskellen mellem 

det kirkesyn, at Bibel og Bekendelse udgør autoriteten i Kirken 

og det modernistiske, at folket selv skal bestemme, er så forskel-

lige, ”at de ikke i længden kan leve i samme kirke med samme 

hjemstavnsret.” På den baggrund er det ikke unaturligt, at der i 

vor midte er nogle, som synes, at vi nu har forsøgt at virke inden 

for den folkekirkelige struktur med så begrænsede resultater, at 

man må virke gennem dannelse af valg-og frimenigheder og 

eventuelt et alternativt biskoppeligt tilsyn. 

Vor forbindelse til Norge har blandt andet betydet, at Børre 

Knudsen flere gange har talt i Kirkelig Samling i Danmark – dels 

om kampen for barnet i mors liv og dels om andre kirkelige 

spørgsmål fx ”Kan vi tage imod biskopperne?” Det mente Børre 

Knudsen ikke var i overensstemmelse med Jesu stærke advarsel 

mod vranglærere – ikke mindst efter at de norske biskopper for 

en dels vedkommende gik ind for vielse af homofile og de, som 

var imod, ikke ville bryde med dem, som ville sige ja til ”sam-

kønnet ægteskab”. Biskop Børre skrev således i vor gæstebog:  

Når bispene vil föye sammen, / hva Gud har adskilt i sit ord, / 

når presteskapet sier Amen / til det, som Herren kalder hor, / 

når kristne roser sig af skammen / og følger falske hyrders spor, 

/ når Satan kaster fåre-hammen  / og truer åpent dem, som tror, 

/ da er vor trøst, at Levi-stammen / sig fylker tett om alterflam-

men / med dragne sværd ved Herrens bord! / Så stem da op 
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med fryd og gammen, / thi Himlen lover seier på jord / ved Le-

vis barn/ i sjungekor. 

Børre Knudsen lod sig da også selv bispevie. Nu er han død, men 

i taknemmelig om, hvor meget biskop Børre også har betydet for 

os i Danmark, vil jeg gerne, at vi kan mindes ham i dag: ”Ære 

være Børre Knudsens minde!” 

Vender vi os så til bestyrelsens arbejde i det forløbne år, så har vi 

holdt 5 møder. Vi har fået nye medlemmer: Efterskolelærer Sten 

Mortensen og organist, cand. theol. Kristian Søndergaard Larsen. 

Desuden har Jens Christian Holmgaard sagt ja til at genindtræde 

i bestyrelsen. Tak fordi I har sagt ja til at indtræde. Vi er også 

taknemmelige for, at Jens Bilberg stadig er villig til at virke som 

vor kasserer og Immanuel Fuglsang som revisor. Arbejdet med 

at tilrettelægge denne jubilæumsfest har fyldt en hel del. Vi valg-

te at holde festen her i Viborg, fordi det var her, det hele begynd-

te, mens vi i biskop Chr. Baun endnu havde en biskop, som vi 

havde tillid til. Han inviterede en kreds af præster til møder, som 

resulterede i pjecen ”Kirkens Ja og Nej” i 1964. 

Samtidig besluttede vi at bede Hartvig Wagner, som var med i 

1964, om at samle stof til og skrive Kirkelig Samlings historie. Vi 

siger tak til dig, fordi du påtog dig dette omfangsrige arbejde, 

ligesom Sten Mortensen fortjener tak for opsætning af bogen, så 

den kan foreligge her i dag. Vi besluttede at formulere ”Kirkens 

Ja og Nej i 2014”. Derom senere. 

Som nævnt sidste år sendte vi et høringssvar i anledning af det 

debatoplæg, som udvalget til modernisering af folkekirkens sty-
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ringsstruktur udsendte. Der påviste vi, at man på et forkert 

grundlag tog Luther til indtægt for demokratisering, ligesom vi 

påviste, at man først skrev rigtigt, at menigheden består af døbte, 

som stiller sig under evangeliets tiltale, men så udvander man 

det til, at den består af døbte, som betaler kirkeskat. Vi påtalte 

også, at de påtænkte valgregler ville gøre det sværere for min-

dretal at blive repræsenteret i de råd, som skulle have indflydelse 

på lære og økonomi. Da vi fik ny kirkeminister, sendte vi en lyk-

ønskning og pegede på vort høringssvar. Vi må konstatere, at 

man ikke har taget meget hensyn til vore argumenter. 

 Vi har iagttaget tendensen til sammenlægning af sogne til stor-

pastorater. Og bestyrelsen fandt, at disse sammenlægninger 

medfører en række problemer – blandt andet, at en præst ikke 

længere er sognets præst, men en af egnens præster, og at me-

nighedsrådene beslutter om forhold, som hører ind under præ-

stens ansvarsområde f.eks. afskaffer hilsenen (Herren være med 

Eder), eller erstatter vin med saft i nadveren. 

Allerede da regeringen begyndte at tale om heldagsskole, tænkte 

vi, at der kunne blive problemer med konfirmationsforberedelse. 

Og på vort bestyrelsesmøde i maj kunne vi konstatere, at der ef-

ter skolereformen mange steder er betydelige problemer med at 

få konfirmationsforberedelsen placeret på en hensigtsmæssig 

måde. Hvis præster skal undervise konfirmander om eftermid-

dagen, vil der let opstå problemer med hensyn til begravelser. 

Og man har jo fra gammel tid haft konfirmander om morgenen. 

Vi mener, at biskopperne på et tidligt tidspunkt burde have age-

ret. 



[5] 

 

Bestyrelsen har henvendt sig til biskopperne omkring nadverfor-

valtningen med henblik på, at der kun uddeles indviet brød og 

vin – i overensstemmelse med bestemmelserne i Kirkeritualet for 

Danmark og Norge i 1685. Vi er blevet stillet i udsigt, at der vil 

blive et møde om sagen. 

Vi har været glade for kontakten med ”de otte”(IM,LM,ELM, 

KFS, MF, DBI og Kirkelig Fornyelse), men da vi ikke længere er 

blevet indbudt til fællesmøder, har vi henvendt os til Indre Mis-

sions formand, som oplyste, at der ikke havde været emner, som 

nødvendiggjorde en drøftelse, men at der eventuelt ville blive et 

møde i efteråret, hvilket vi dog endnu ikke har hørt noget om. 

Med interesse følger vi dannelsen af forskellige valg- og frime-

nigheder. Vi har udarbejdet et manual for sådanne i et forsøg på, 

at man søger at stræbe efter på det liturgiske område at holde sig 

til ordninger, der kan skabe tillid hos alle, som ønsker at deltage i 

gudstjenester med traditionel evangelisk-luthersk liturgi og for-

kyndelse.   Jeg har ønsket den nye landsdækkende Evangelisk-

luthersk Missionske frimenighed Guds velsignelse, da de ordine-

rede deres to første præster. Der kom en positiv reaktion derfra.  

Men desværre må det konstateres, at en del frimenigheder lader 

deres liturgi præge af evangelikale og karismatiske sangtraditio-

ner og med en tvivlsom nadverforvaltning. Vi er vidende om, at 

mange inden for Indre Mission og Luthersk Mission, som med 

glæder synger vækkelsessange i missionshuset, er tøvende med 

at tilslutte sig sådanne menigheder, da de i kirken gerne vil mø-

de luthersk liturgi og salmesang, når bare forkyndelsen er bi-



[6] 

 

belsk. – Vi kunne ønske, at frimenighederne ville være mere 

samarbejdsvillige. Men ”der er så mange i Dannemark, som alle 

vil herre være”. Andre vil måske føle, at vi har tendenser til at 

optræde i rollen som linjevogtere.  

Engang kunne vi udgive et blad, Kirkelig Information. Det gør vi 

ikke længere, men vi har da en hjemmeside. Arbejdet med den 

varetages af Steen Sunesen og Svend Erik Larsen. Tak til jer for 

det. I øvrigt vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for en god ar-

bejdsindsats og udmærket samarbejde. 

Lad mig da sluttelig forsøge et udblik over tiden og dens udfor-

dringer. Børre Knudsen opfordrede engang sine tilhørere til ”at 

takke Gud, fordi vi har fået lov at leve i denne spændende og 

eskatologiske tid” – 1900-tallet har været spændende med de 

værste jødeforfølgelser og på verdensplan de værste forfølgelser 

af kristne. Samtidig er den konstantinske æra forbi, kristne har 

ikke politisk magt. Vi oplever ikke en tilbagevenden til forholds-

vis uskyldigt hedenskab, men tværtimod lever vi i en frafaldstid, 

hvor gamle og nye anti-kristelige bevægelser og aggressiv gud-

løshed breder sig. Men en af de spændende ting i vor tid er, at jo 

mindre magt vi får som kristne og jo mere modstand, vi møder, 

jo mere bliver vor situation ligesom den, Bibelen er skrevet ind i. 

Jesus forberedte sine disciple på forfølgelse - ikke på magt.  

I vor globaliserede tid møder kristne af forskellig konfession hin-

anden. Mange fordomme om andre kristne forsvinder. I jødefor-

følgelsernes tid oplevede jøderne i vort land kristne – ikke som 

forfølgere, men som hjælpere. Både ydre tryk og stigende ind-
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vandring også af kristne rummer nogle udfordringer. Vi skal 

gerne kunne møde medkristne med kærlighed, men skal vi slutte 

os sammen? – Det er den synkretistiske fare, at vi – måske på 

grund af tryk - tænker, at alle kristne skal være i samme kirke, 

men jeg mener, at vi først må være enige om troen. Det er jo tit 

ganske vigtige ting, der skiller. Den modsatte grøft er, at vi bare 

afskriver kristne, som har en anden opfattelse og ser dem som 

fjender. Vi kan tænke på Moder Teresa. Vi kan se op til hende og 

anse hende for en god kristen, men vi går ikke til alters med 

hende. Det siges, at hun anfægtedes over, at hun ikke fik gjort 

nok og ikke havde det rette sind. Tænk om der havde stået en 

lutheraner, som kunne sige: ”Tænk ikke på, hvad du selv har 

gjort, men tænk på, hvad Jesus har gjort for dig og din frelses 

skyld”. Vi kan i kærlighed og ydmyghed være åbne for, at vi kan 

have brug for at lære af andre kristne, men vi må også holde fast 

ved luthersk nådemiddelkristendom.  

En anden spændende ting i vor tid er kampen for at genvinde 

det tabte Paradis ved egen kraft. Otto Møller anskuede i ”Vejen 

til livstræet 1904” Socialismen som et forsøg i den retning. – Efter 

de to verdenskrige med svækket Gudstro og stigende sekularise-

ring og lykkejagt, stigende forbrug og materialisme er kampen 

for at vinde det tabte Paradis tilbage blevet større. - Det gælder 

vel også FEMINISMEN. Efter Syndefaldet sagde Gud til Eva ”Til 

din mand skal din attrå være, og han skal herske over dig”. Det 

vil Feminismen lave om på ved egen kraft med krav om ligebe-

rettigelse. Man vil – også på ufødte børns bekostning- kunne væ-

re som manden.- Selv Nudismen er et forsøg på at vende tilbage 

til paradistilværelsen, hvor man ikke skammer sig over nøgen-
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hed. Man vil – ved egen kraft – væk fra de kår, som følger af 

Syndefaldet. Det er så smuk en drøm – blot ikke realistisk. Vi må 

vente på Jesu komme i herlighed i tro på syndernes forladelse. 

Vi er sat til at vidne om Jesus som verdens frelser – vi er sat til at 

elske vore fjender – hvilket forudsætter, at vi erkender, at vi har 

fjender f.eks. islamismen i Mellemøsten – og vi må bede med de 

første kristne: Lad nåden komme og denne verden forgå! Kom, 

Herre Jesus! 

 

 

 

  

 


