
Begravelse af Svend Erik Raabjerg Larsen

Ansgars Kirken d. 30. juli 2020 kl. 13.00 Here er Almen Kirkegård.

Præst: Jens Chris an Raabjerg Larsen

Organist: Peter Schüsler

Solist: Marianne Mailund Heuer

LITURGI

Præludium

Salme: 31 Til Himlene rækker 

Hilsen

Indledningskollekt

Læsninger: Salme 23,1-4; Salme 68,20-21; 1. Joh. 4,9-10. 

Trosbekendelse + Salme 123 v. 7 ”Lad verden ej med al sin magt”

Salme: 192 Hil dig frelser og forsoner

Evangelium (Joh. 11,25-26a) og Tale/Prædiken 

Solosang: JS Bach ”Jesus bleibet meine freude”

Salme: 46 Sorrig og glæde

Slutningskollekt 

Velsignelse 

Salme: 754 Se nu s ger solen 

Postludium, Kisten bæres ud.



Ved graven

Jordpåkastelse

Salme: 121 Dejlig er jorden

Tale/prædiken:

Jesus siger: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, 
om han end dør, Og enhver, som lever og tror på mig skal aldrig i evighed 
dø (Joh. 11,25-26a).

Nu ligger han dér i sin præstekjole i en kiste. Din mand, vores far, 
svigerfar, morfar, farfar, oldefar, jeres bror, Svend Erik. Han ligger her i 
dén kirke i hvilken han i så mange år har gjort tjeneste. Ja, sådan så han 
på det at være præst: En tjeneste i og for menigheden. Og da han ikke 
længere kunne være dét - en præst i tjeneste, var det fak sk svært.

Det er for os så mærkeligt, at han, din mand og vores far ikke længere er i 
live. For godt en uge siden lå han på sygehuset omgivet af os, af dig hans 
hustru og vi børn. Vi var der, mens han døde. Tidligere havde jeg ved 
hospitalssengen bedt om, at han må e blive rask. Jeg havde bedt om, at 
Gud må e holde ham fast i sine stærke hænder. Vi stod der sammen, 
hans familie. Det ville han have elsket. Familien, slægten og det at se sig 
selv om en del af et større fællesskab betød meget for far. Han kunne jo 
så også huske. Han havde en blændende hukommelse og kunne fortælle 
om slægten. Vi hørte ham bere e om ”æ helle skomager”, om sin p p 
oldefar, der kun ville fotograferes på dén be ngelse, at det blev på knæ i 
bøn. Sådan blev det, og i familien har vi et sådant billede af vores 
forfader, der fores ller en arbejdsmand på knæ med foldede hænder 
over en bibel, Guds Ord.

Svend Erik var født på Jegindø. Han var den ældste af en stor 
søskendeflok på ni. Voksede op ”Heen i den hvide hus”: Hans far 
Johannes Larsen var fisker. Fiskede sammen med sin bror Farbror 



Chris an. Først siden blev farfar landmand. Det var små kår. Vores far 
kunne ikke fordrage fisk. Han havde sikkert fået rigeligt. 

Far var glad for at gå i skole. Var videbegærlig og glad for at læse bøger. 
Det blev han ved med resten af livet og det ses i hjemmet. Svend Erik kom

l Rønde, hvor han gik på Rønde Kursus. Der mødte han dig, vores mor. 
Han havde vist et godt øje l dig, og I l hinanden. I blev gi . Dorte blev 
født. I kyssede en hel del, og det blev I ved med. I kyssede så meget, da I 
var nyforelskede, at farfar vist engang må e a ryde jer med flg. ord: ”så 
nu synes jeg, vi skal have noget mad”. Far voksede op med bøn og med 
bordbøn. Jeg husker selv, at jeg som barn ly ede l farfars messende 
stemme, når han foldede sine store arbejdshænder og bad: ”Tak for mad 
og tak for drikke, tak for du os glemme ej. Du din nåde ej aflader l vort 
sidste åndedræt. Blot vi tro, så skal vi få, alt hvad l vi trænge må. Velsign 
os Gud far, Gud søn og Gud Helligånd.” Også vi voksede op med bordbøn 
og fadervor.

Far, Svend Erik blev sergent. Vi boede i Fåborggade 6, 4. tv. i Århus. Far 
begyndte at læse teologi, kom i Theologisk Oratorium og blev en del af et 
fællesskab. Her mødte han Regin Prenter, hvis teologi kom l at præge 
far. I havde ikke mange penge at gøre godt med, og I knoklede for at få 
det hele l at hænge sammen. Endelig teologisk kandidat. ”Ismanden 
bliver præst” stod der at læse i Århus S s dende, for far havde i ferier 
tjent penge som salgschauffør for Premiere Is. Dorte, Jens Chris an, og nu
også Tina var blevet født. Far blev ordineret i Viborg Domkirke i 1973 l 
en tjeneste som ulønnet hjælpepræst i Sct. Pauls Kirke. Så fulgte 
ansæ elsen i Den Danske Israelsmission, og vi fly ede l Chris ansfeld. 
Så anderledes. Her snakkede de mærkeligt, syntes vi børn. Her sagde man
mojn. Thomas blev født. Vores far var nu far l fire. Han sled i det og 
indimellem alt for meget, men sådan var far den, der ofrede sig selv og 
s llede sig l rådighed, når nogen bad ham om det.



Far havde kontor i Ydre Missions Hus, og vi kom i Brødremenigheden. I 
1984 brød familien op, for far havde fået embede ved Ansgars Kirken i 
Aalborg. Nu fulgte et liv i præstetjeneste med mange opgaver, et åbent 
hjem. Her kom Bent og Ketogan Ole og mange andre, som far fik en snak 
med og smurte madpakker l. Far var trofast i sognet og huskede 
imponerende alle runde og halvrunde fødselsdage fra 70 år og ope er. 
Gennem årene blev det l et stort engagement i mangt og meget såvel 
kirkeligt som socialt. Min far var skarp og fuld af kærlighed. Sandheden 
tro i kærlighed kunne man også sige, og det fik han nogle knubs for. 
”Kærlighedshedskriger” var det ord, som du Tina sa e på ham.  
Sandheden forhandler man ikke om. Det gjorde far heller ikke, og den 
stædighed eller vedholdenhed har flere af os arvet. Svend Erik var Y’s 
Man i 40 år, et fællesskab som han var glad for være en del af. 

Du mor, trofast ved hans side gennem så mange år. Så forskellige er I. Du 
ville godt, at I kunne have holdt fælles 80 års fødselsdag og 
diamantbryllup, men sådan skulle det ikke blive. Det er svært. Vildt at 
være vidne l, hvordan du mor i den sidste lange d har været der for far 
både nat og dag. Det er trofast kærlighed! Det gør ondt at miste, når man 
gerne vil være sammen. Far var stolt af dig, også selv om han ikke var l 
de store ord, stolt af os sine børn, sine søskende, stolt af sine børnebørn, 
stolt over at blive oldefar. 

Der er så meget at være taknemmelig for og lige så meget at savne. 

Nu ligger han så der i præstekjole og har sagt farvel l den virkelighed, 
som vi var fælles om at have her på jorden. Er det så bare det? Næh, nu 
kommer det, som er vig gst og for ham vores far dét som var bærende: 
Frelsen/Jesus. Hvad skal han her, Jesus? Det skal jeg sige jer: Han skal 
redde os fra synd og død og Helvedes plage! Vi er fortabte syndere, som 
er så a ængige af Guds egen indgreb i vores virkelighed, for vores verden
kan vi ikke selv bringe i orden.



I sin første prædiken som jeg har kunnet finde af vores far, og som blev 
holdt i 1967 i Jegindø Kirke, mens far studerede teolog, siger han således 
om vores virkelighed: ”Der er krig og ufred. Had, misundelse og sladder 
har gode dage. Børnene dræbes før fødslen af bekvemmelighedshensyn. 
Mennesker dør af sult. Der er bolignød med deraf følgende elendighed. 
Det går ikke allerbedst i menigheden…..Det hele ser så håbløst ud” Far 
tegner ikke et rosenrødt billede af vores verden. Det er karsk realisme.  Vi 
forstår, at vi alle er syndere, som alle har brug for, at Gud kommer os l 
hjælp og sæ er os i livsforbindelse med sig. Det sker gennem Jesus. Hans 
kors er kærlighedens sted, hvor han ofrer sig for os.  Hos ham er der 

lgivelse for alle vore synder. Hjælpen er i kristendommen hos Jesus, 
Guds egen søn. I og med Jesus skabes en ny virkelighed, VIRKELIGHEDEN, 
som min far t sagde det.  

I Guds verden må vi være hans. I Guds virkelighed hentes vi ind. Ikke at 
ville det, er virkelighedsflugt. Gud taler, og vi hører og hører l. Kirken er 
ikke et menneskelig påhit men en Guds ordning: Guds folk og Guds hus. 
Her sæ es vi i kærlighedens tjeneste. Som livets Gud kommer han os i 
møde. ”Vi elsker fordi han elskede os først”. 

Jesus siger: ”Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve 
om han end dør.” Stærke ord sagt l os, der sørger. Vi sørger, ja vi gør. 
For du, mor, har mistet din ægtefælle, og vi har mistet vores far. Vi har 
alle mistet. Der er en tom plads i vores familie, i vores fællesskab, men vi 
sørger ikke som dem, der ikke har håb, for vi har det levende håb i ham, 
som er opstandelsen og livet, Jesus. For os der tror er døden overvundet, 
og selv om vi alle, som er her i dag, skulle ende på kirkegården, så lever vi 
i håbet om evigt liv. Vi er håbefulde, fulde af håb på grund af Jesus. Ikke 
på grund af dét vi ser, for ærligt talt så er det sørgeligt og gør ondt helt 
ind i hjertet at skulle se et menneske, som man holder af, tjekke ud/dø. 
”Gud er for os en Gud l frelse, hos Gud Herren er der vej ud af døden.” 
På gensyn far, Svend Erik. Amen.


