Danskog folkelig
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folketsprrcmisser
Og vil man have en kirkesynsdebat,md man strerktinddrage
Indre Mission, mener teol. dr. Kaj Kjrer-Hansen

- giver bogenen ypperligindfOringi derestanker. For mig
ligger bogens absolutte styrke i netop de historiske og
refererende afsnit. Ens bekendtskabskredsbliver udvi.
det. Og der findes ligefrem
en vis bagvendtopbyggelsei
at konstatere, at folk fOr os
har kampet med problemer,
som vi ogs6 kender og ikke
undgir at tage stilling til.

derfor ogsAholde op med al
syngebornesangenom, at >vr
blev ogsi dgbt som born,
Guds b6rn er vi alle<<,
for det
passerikke. Tvertimod galder det om at fi sagt,at ogsfr
udobte born er GuEsborn".
Den sidstesretninger ikke
heldig, men starkt misvisende. Det er rigtigt, at alle i
vort folk ikke langere er
Guds born i diben, bortset
fra, at det fOr som nu galder
at man kan miste det, der er
skanket i den hellige dib.
Dem, der bliver dobt som
born og fastholdesi dAbens
nide, ejer et liv med Gud,
som - uansethvordanvi vender og drejer det - ikke-dObte og ikke-troende ikke har.
T0r vi ikke sige dette og tage
bestik af vores situation ud
fra dette, har vi ikke megetat
bringe vort danskefolk.

Guds b4rn

Dansk og folkelig

For et par mdnedersiden udkom universitetslektor
Hans
Raun iversensbog ,And og livsform - Husliv,folkeliv og
kirkeliv hos Grundnig og sidenhen<.Hovedsigtetmed
bogenvar at gennemgddansk kirkesyns-historieog legge
op til debat om kirkesyn. KD har bedt tre prester med
hver sit teologiskestdstedlese bogen og komme med
replikker til en debat.

Af
Kaj Kjrer-Hansen
Det er centrale problemer, Hans Raun Iversenbehandler i sin nye bog.
Hvordan fir vi tingene til
at henge sammen som
kristnei huset,i folket og i
kirken, og hvordan pivirker disserelationerhinanden? Han provokerer og
udfordrer og langer ud til
hOjre og venstre med
Grundtvig som orientenngsperson.
Til GrundtvigforholderHRI
sig ikke ukritisk,omendhan
miske er lidt mere mild overfor Grundtvig end over for
bogenstre andre hovedskikkelser: Morten Pontoppidan,
Ussing og Thanning. I hvert
fald sogerHRI at finde anliggendet hos Grundtvig, nir
dennes nationalisme, danskhed eller racistiskeog mandschauvinistiske tilbOjeligheder lober af med den gode
Grundtvig.
Horer man til blandt dem,
der ikke kan rose sig over
storre fortrolighed med disse
fire personersforhold til husliv, folkeliv og kirkeliv - eller
som Grundtvig vel sagdedet
om det sidste: Christen-Liv

Det er ikke let at give bogen
en fair behandling,nir kommentaren til den skal vrere
kort. HRI siger nemlig si
mange ting. I d6t stykke ligner han i hvert fald Grundtvig; Hans eget bud pA
"igen
at fi sat kirken pi benener,
forekommer mig imidlertid
ikke tilfredsstillende,selv om
der er mange gode ansatser.
Han taler f.eks. starkt om, at
kirken - vi - mA komme dem
i vort folk i m6de, som ikke
selv har overskudtil at komme til kirken. >Kirken slir sig
selv pi munden, nir den vil
undervise om diben som
Guds gode gavetil alle, mens
den ikke samtidigreelt forsoger at ni alle med denne gave<<.
Men HRI forer uklar tale, nflr han, efter at have pipeget, at der kun er ca.50"/"
af bornene, der dobes i Kobenhavnsiger: >>Hermi man

Kirken skal v&re dansk i
Danmark, ja! Kirken skal
vare folkelig, ja! Men kirken
er ikke til pf, folks - eller folkets - premisser, som HRI
havder. Kirken har en bekendelse, den er forpligtet
pi. Den danske Folkekirkes
bekendelseindbyder ikke til
kamp, men det g0r bekendelsesfornegterei Den danske
Folkekirke.
Den danskeFolkekirke er
vel en kamp vard ogsi for
dem. der hverken kan begrunde den bibelsk eller med
en folkelig iddologi. Hvis folkekirkeformen tjener evangeliet bedst, er den god og
skal bevares,hvis ikke, mfi vi
finde pf, noget bedre, hvor
visionen om, at hele folket
skal g0restil Jesudisciple,er
levende.
>Vi mi forst vere kirke,
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De radikales skattepolitiske ordforer, Aase Olesen,
, sagde, at partiet gir ind for
det forslag om afgiftsnedsettelsepi olie, som kommer til
at koste statskassen
297 mill.
kr.
Lavere priser pA olie
kommer jo alle til gode, sagde hun.
Derimod udtrykte hun
skepsisover for nedsettelse
af benzinafgifterne.De radikale mener ikke, at de faktiske forbrugerpriserpi benzin
berettiger til afgiftslempel-

Med bogen ,And og livsformo lagde Hans Raun lversen op til
debat om kirkesynet. De tre indleg her omkring er reaktioner
pd udfordringen.
f@r vi kan vere folkekirke<,
har en hollandsk kirkeleder
sagt. Derfor kommer vi ikke
uden om at stille sp0rgsmAlet
om kirkens hvor og hvad,
undviger.
sporgsm6l HRI
Han siger: >rHvor det i dansk
tidehvervsk udgave af lutherdommen slAs fast, at vi ikke
ved, hvem kirken er, anlegger jeg (HRI) det modsatte
synspunkt Vi ved meget vel,
hvem kirken er, derimod ikke
hvor og hvad den er. Kirkens
hvem, kan der svaresrimeligt
r pracist pf,, men kirkens hvor
og hvad er langt vanskeligere
at afgrense<.
Bortset fra, at jeg ikke finder, at HRI svarer prrecist pA
hvem-sporgsmilet, kommer
vi i en serios kirkesynsdebat
ikke uden om' at klargore,
hvad kirken er, og hvad den
skal forkynde. Jeg er skuffet
over, at HRI ikke siger mere,
end han 96r, nhr han'fremle,gger >hvad kirken positivt
er" ifolge hans forstielse.
Og sA er det ogsA ergerligt,
nAr HRI gerne vil have en
kirkesynsdebat i gang, at han

ikke har inddragetIndre Mission mere end tilfeldet er.
Hvis det er rigtigt, at IM ikke
efter Ussing har haft nogen,
der har udviklet et kirkesyn,
sAhar IM dog haft en praksis,
som man kan forholde sig til,
positivteller negativt.IMs ledelse har da ogsi hen langs
ad vejen i det mindste ytret
sig i modsatning til en herskende folkekirkeid6ologi.
Det afsporer en ellers nyttig
debat, nir HRI indledningsvis om IM kun har at sise.at

Helen Beim fra Socialdemokratiet sagde,at partiet er
imod generelle nedsettelser
af benzinpriserne.Socialdemokratiet Onsker, at lettelserne skal komme den blvfri
benzintil gode.
BAde Fremskridtspartiet
og Falles Kurs gir ind for de
lavereafgifter pfl bf,deolie og
benzin,mensSF mener,at de
i alt omkring 400 mill. kroner, det kommer til at koste
statskassen,
bor brugestil andet end at nedsettepriserne.
I stedet for at nedsatte
afgiften pfl olie burde man
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bold op ad, menslivet i ovrigt
udfolder sig i missionshuse
og pa czimpingpladser<<.
Jeg har svaertved at tage
dette som en positiv provokation. Udsagneter flot - men
under lavmAl. Gad i Ovrigt
nok vide, hvordan det ville
pivirke kirkegangeni en hel
del sogne,dersomvekkelsesfolket en bloc holdt sig borte
fra Den danske Folkekirkes
gudstjenester?
Og vekkelsesfolket har
vist ogsi dereshusliv!

1981 erkleret ulovlig af de
kommunistiske myndigheder.
Det er endnu uvist, hvilke
representanter for Solidaritet, udenrigsministerenskal
m6de.
- Det vil blive folk. som
Solidaritet selv udpegertil at
reprasentere sig, siger kilden.
Det er ikke usedvanligt,at
vestlige udenrigsministreun-
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