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Samvirkende Menighedsplejer
Udvikling – inspiration – hjælp til omsorg
Fokus på diakoni i hverdagen og i sognene

- Hjælp til ældre, ensomme og syge.
- Hjælp til udsatte børnefamilier.
- Konsulentstøtte.
- 360 sogne er tilknyttet Samvirkende Menighedsplejer.
- Hjælp os med at hjælpe andre.

Samvirkende Menighedsplejer
Valby Tingsted 7, 2500 Valby

Giro 9541 700 1797
Henvendelse på tlf. 36 46 66 66 eller 

smp@menighedsplejer.dk
www.menighedsplejer.dk

Generalsekretær: Kirsten Laursen
Formand: Ole Foldberg

Vær med til at gøre en indsats for mennesker, der: 

• lever tæt på - og under - fattigdomsgrænsen 
• har brug for omsorg, netværk og fællesskab 
• er ramt af misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom 

eller ensomhed 

Bidrag er fradragsberettigede efter gældende regler.  

Se mere på www.kfumsoc.dk. 

Giro 6400 736 
Bank 3420-0010 322 928 
Telefon 6440 1888  
www.kfumsoc.dk 

RESPEKT - NÆRHED - GLÆDE - FORANDRING 

EN UBETINGET HJÆLP

Vi har brug for din hjælp! 

Støt Mission Afrikas arbejde ved at sende en sms
Skriv MA50 og send til 1272. Donation via sms koster 50 kr. 

+ alm. trafiktakst. Udbyder: Mission Afrika, Lyseng Allé 15A, 

8270 Højbjerg. Tlf. 8672 5050. Der er 14 dages fortrydelsesret. www.missionafrika.dk

Din gave gør gavn!

Uddannelse i junglen
Små menigheder i junglen i Sierra Leone mangler ledere. De har 
brug for vores opbakning til at uddanne flere præster og kateketer.

SMS

MA50
til 1272

Kontor:	
Karin og Peder Andreasen
Droshoved 5
7120 Vejle Ø
Tlf. 4444 0877
armenien@privat.dk
www.armenien.dk
Giro 900-7415

Formand:
Renè Vejen Jensen
Præstebakken 16
7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 2699

arbejder i Armenien.

Kirkens Korshær tilbyder basale 
fornødendeheder som husly, mad, 
samvær, samtale og forkyndelse.

Vi er insisterende talerør for udsatte 
mennesker.

Vores arbejde præges af omsorgs-
fuldhed og troværdighed og hviler 
på et frivilligt engagement.

KIRKENS KORSHÆR
NIKOLAJ PLADS 15
1067 KBH K 

TLF 33 16 12 00 

Udøver socialt arbejde blandt fattige
jøder og arabere i Israel

Indsamler midler til russiske jøders 
hjemrejse til Israel

Informerer om Israel gennem bladet
     ”Et ord fra Jerusalem”.

KontaKt den internationale Kristne ambassade jerusalem 
Postboks 103 · 2000 Frederiksberg C · tlF. 35 39 53 36
læs mere om ICEJ på vores hjemmeside: www.icej.dk

Tag kontakt med os og få det gratis tilsendt 10 gange om året.

kirkeliv
Af NikolAj krAk
korrespoNdeNt 
i MelleMøsteN
krak@k.dk

Flere hundrede timers religi-
øse studier, vanskelige eksa-
miner og gentagne advarsler 
fra en rabbiner er blot nogle 
af de mange besværligheder, 
man skal igennem, hvis man 
ønsker at konvertere til jøde-
dommen i Israel.

Nu er israelske politikere 
blevet enige om at gøre den 
hårde vej til at blive statsgod-
kendt jøde lidt nemmere.

Efter fire et halvt års stædi-
ge politiske tovtrækkerier 

godkendte det israelske kabi-
net i søndags et forslag om at 
reformere konversionspro-
cessen.

I dag er det Israels to chef-
rabbinere, der er autoriteten, 
når det handler om omven-
delse til jødedommen. Med 
de nye reformer bliver det og-
så muligt for lokale rabbinere 
at lede en omvendelsespro-
ces.

Mens chefrabbinatet har en 
streng, ultraortodoks tolk-
ning af den jødiske omven-
delseslov, er tanken, at flere 
lokale rabbinere vil være me-
re imødekommende over for 
nye ansøgere og have en 

knap så striks udlægning af 
loven. Det er dog stadig kun 
ortodokse rabbinere, der kan 
lede en konversion.

Beslutningen har fået hård 
kritik af chefrabbinatet, der 
er Israels øverste religiøse 
myndighed. Landets to over-
rabbinere truer med at nægte 
at godkende konversioner ef-
ter de nye regler. Samtidig 
har ultraortodokse politikere 
indædt forsøgt at bekæmpe 
reformerne, fordi de fjerner 
magt fra det ultraortodokse 
chefrabbinat.

”Jødedommen er ikke en 
missionerende religion,” ly-
der det fra den ultraortodok-

se politiker Moshe Gafni iføl-
ge nyhedssiden Times of Isra-
el.

Hovedmotivet bag ændrin-
gen er at få flere af landets 
immigranter fra det tidligere 
Sovjetunionen til at konver-
tere. Efter Sovjetunionens 
kollaps flyttede jøder i tu-
sindtal til Israel. Alle med en 
jødisk forælder eller bedste-
forælder blev tildelt statsbor-
gerskab i Israel, men ifølge 
traditionel jødisk lov er man 
kun jøde, hvis man har en jø-
disk mor. 

Det betyder, at der i dag er 
flere hundredtusinde post-

sovjetiske immigranter i Isra-
el, der ikke er registreret som 
jøder, da de ikke opfylder den 
jødiske lovs krav. Gruppen er 
stærkt voksende, men er til-
bageholdende med at kaste 
sig ud i den yderst omstæn-
delige proces med at konver-
tere.

Med tiden kan den store 
gruppe af ikke-anerkendte 
jøder være med til at udvan-
de jødedommen i Israel, fryg-
ter initiativtagerne til de nye 
reformer af omvendelsesreg-
lerne. 

Det er ikke kun de strengt 
religiøse, der er imod refor-
merne. Den liberale avis Haa-

retz beklager i en leder, at de 
nye regler er en sejr for den 
religiøse nationalisme. Bud-
skabet i reformen er ifølge 
Haaretz, at man først er rigtig 
israeler, hvis man er stats-
godkendt jøde.

Det er en uheldig sammen-
blanding af stat og religion 
og er desuden med til at mar-
ginalisere landets næsten 
halvanden million muslimer 
yderligere, lyder det i lede-
ren.

”Folk, der vil leve efter jø-
disk lov og konvertere, bør 
gøre det, uden at regeringen 
blander sig,” skriver leder-
skribenten.

Israel gør det nemmere at blive jøde
Efter flere års tovtrækkeri er det lykkedes israelske politikere at blive enige om at reformere den besværlige vej til 
at blive jøde. Beslutningen møder stærk kritik fra landets ultraortodokse jøder

interview
Af jeNs MAlliNG
kirke@k.dk

Da den fredelige revolution 
brød ud i DDR i 1989, spillede 
Østtysklands evangeliske kir-
ke en vigtig rolle i den dra-
matiske udvikling, der førte 
til den totalitære stats ende-
ligt. 

Det forklarer Ulrike Auga, 
der er professor i teologi og 
kønsforskning ved Humboldt 
Universitet i Berlin. 

”I DDR var der hverken 
ytrings- eller forsamlingsfri-
hed. En gruppe mennesker 
kunne ikke bare mødes og ta-
le om politiske emner. Kirken 
havde fået lov til at eksistere 
som kirke, og der var religi-
onsfrihed. Derfor var kirker-
ne i DDR de eneste steder, 
hvor man kunne samles. Der 
mødtes mennesker og talte 
politik. De måtte forklare 
myndighederne, at det var 
for at holde gudstjeneste og 
bede. Ofte holdt de også an-
dagt og sang salmer. Men 
bagefter gik det løs med poli-
tiske diskussioner om, hvor-
dan man kunne forandre 
DDR, og om, hvordan man 
kunne protestere mod staten. 
På den måde blev kirken til 
samlingssted, en form for pa-
raplyorganisation, for den 
meget spraglede bevægelse 
for protest og modstand op til 
1989,” siger Ulrike Auga.

Hun er født i det daværen-
de Østberlin og deltog selv i 
kampen for den fredelige re-
volution i 1989. 

At kirken nød relativ frihed 
i DDR’s sidste år, hænger iføl-
ge Auga også sammen med 
landets elendige økonomi:

”Den evangeliske kirke i 
det delte Tyskland forblev 
forenet. Derfor modtog DDR-
grenen betydelig finansiel 
støtte fra Bundesrepu-
blikken. De østtyske myndig-
heder ville have del i penge-
ne og måtte til gengæld gøre 
indrømmelser, så kirkens 
medlemmer ikke blev så 
stærkt forfulgt. Dermed fulg-
te små forbedringer. Men set 
over hele DDR’s levetid var 
forholdet mellem kirke og 
stat meget anspændt.” 

Blandt dem, der protestere-
de og var politisk aktive i 
1989, lagde Auga mærke til et 
interessant forhold. 

”Der var et spændende 
overlap mellem troende og 
ateister. De oprindelige kirke-

gængere hjalp og samarbej-
dede med de ikke-troende. 
De byggede alliancer på 
tværs af dette skel, fordi de 
ville udføre modstand mod 
det undertrykkende system. 
De havde en vision om et me-
re retfærdigt og mere solida-
risk samfund. Rigtig mange i 
protestbevægelsen var ikke 
kun imod DDR, planøkono-
mien og den ’reelt eksisteren-
de socialisme’. De ville heller 
ikke have kapitalisme, men 
forestillede sig noget helt 
tredje. Det bliver ofte glemt i 
dag.”

i de ”nye bundeslande” –  
som det tidligere DDR kaldes 
i det samlede Tyskland – er 
andelen af indbyggere, der si-
ger, at de aldrig har troet på 
Gud, rekordhøj – 59 procent. 
Det viser en undersøgelse 
foretaget af forskere på Chi-
cago Universitet fra 2012.

Til trods for at den fredelige 
revolution i 1989 havde sit ar-
nested i kirkerne, har den til-
syneladende ikke ført til en 
styrkelse af religionens stil-
ling i samfundet.

Det tidligere Østtyskland 
forbliver øjensynligt meget 
sekulariseret – også hvis man 
sammenligner med de tidli-
gere østbloklande, eksempel-
vis det katolske Polen og det 
ortodokse Rusland. Her sy-
nes religionens stilling i sam-
fundet at være styrket, siden 
regimerne i østblokken brød 
sammen. 

”Det har givetvis spillet 
ind, at myndighederne i Øst-
tyskland forcerede sekulari-
sering specielt nidkært. I sko-
len måtte der for eksempel 
ikke foregå religionsunder-
visning. Helt tilbage fra 

DDR’s grundlæggelse i 1949 
blev religion set som en trus-
sel mod staten. Marx’ credo, 
at religion er opium for fol-
ket, blev taget særligt bogsta-
veligt. Magthaverne gjorde li-
vet svært for de troende. Præ-
ster blev forfulgt, chikaneret 
og ofte afhørt af Stasi. Deres 
børn fik ikke lov til at uddan-
ne sig. Disse mekanismer har 
ført til øget sekularisering,” 
siger Ulrike Auga og fortsæt-
ter:

”Hvis man ser på eksem-
pelvis Rusland i dag, er det 
rigtigt, at det ser ud, som om 
religion har fået et gevaldigt 
comeback siden Murens fald. 
Den bliver sågar fremmet af 
myndighederne. Men her er 
det vigtigt at se efter, om der 
er tale om en oprigtig interes-
se for religion, eller om det 
snarere drejer sig om, at for-
skellige magtinteresser er 
smeltet sammen. I virkelighe-
den er der måske bare tale 
om, at Vladimir Putin og den 
ortodokse kirke hjælper hin-
anden med at konsolidere 
deres magt.”

Blandt religionsforskere 
var teorien i en årrække frem-
herskende, at protestantis-
men havde et særligt poten-
tiale for sekularisering – så 
man kan bruge den tese til at 
forklare, hvorfor det tidligere 
Østtyskland ser ud til at være 
mere sekulært end andre af 
de tidligere østbloklande. 

”Teorien går på, at menne-
sker med tiden bliver ’fornuf-
tige’ og konstaterer, at religi-
on er noget ufornuftigt og 
meningsløst. Men man har 
fundet ud af, at det ikke 
stemmer. Mennesker bliver 
ved med at orientere sig mod 
religiøse forestillinger. Religi-

on ender ikke. Derimod æn-
drer opfattelsen sig af, hvad 
religion er,” siger Ulrike Au-
ga.

Her henviser hun til den ty-
ske filosof Jürgen Habermas, 
der sent i sit liv ændrede syn 
på religion og nu ser den som 
et vigtigt element i den nu-
værende modstand mod glo-
baliseret kapitalisme. 

”Forklaringen er, at der i 
religion er etiske værdier, 
som ikke repræsenteres an-
dre steder,” påpeger Auga. 

”Der sker en stigende er-
kendelse af, at religion er et 
sted, hvor ny solidarisk viden 
bliver produceret. I de nuvæ-
rende sociale bevægelser er 
nogle trosbaserede, andre ik-
ke. Men ligesom i 1989 bygger 
de alliancer med hinanden – 
denne gang mod den globali-
serede kapitalisme. Det, at de 
forestiller sig et helt andet, 
mere socialt og retfærdigt 
samfund – den vision har de 
tilfælles med dengang,” siger 
hun. 
Dette er den anden af tre artikler 
om kirkelige aspekter af Murens 
fald i 1989

DDR var mere ateistisk 
end andre lande i østblokken
Kirken blev midtpunkt i oprøret mod det antireligiøse regime i DDR. Her 25 år senere er
59 procent af østtyskerne ikke-troende, hvilket står i grel modsætning til udviklingen i Polen 
og Rusland. Men det er en myte, at afkristningen skyldes protestantismen, mener professor

Menighedsråd køber 
rådhus
rUdkøBiNG  2,5 millioner 
kroner er prisen, menigheds-
rådet i Rudkøbing skal betale 
for at købe byens gamle råd-
hus. Dertil skal der findes ni 
millioner kr. til restaurering 
af bygningen. Huset skal om-
dannes til et kirkeligt center. 
Det var kommunesammen-
lægningen i 2007, der gav 
rådhuset i Rudkøbing døds-
stødet – i første omgang. Den 
kommunale administration 
blev flyttet og rådhuset solgt 
til en investor, der blot lod 
det stå tomt og forfalde, skri-
ver Menighedsrådenes Blad. 
Menighedsrådet stod med et 
presserende pladsproblem, 
for man manglede en konfir-
mandstue. Nu er menigheds-
rådene i gang med projektet, 
der skal blive til gavn for alle 
øens sogne. Det nye kirkehus 
skal blandt andet indeholde 
mødefaciliteter og kontorer 
for provstiet. Der skal også 
indrettes en lejlighed, så 
præsten fra Strynø kan over-
natte, når han indimellem ar-
bejder på Langeland.

Kæmper for et 
natherberg
HelsiNGør  I sidste uge måt-
te Kirkens Korshær i Helsin-
gør kaste håndklædet i rin-
gen og erkende, at der hver-
ken er økonomi eller mand-
skab til at drive et natherberg 
for hjemløse i Helsingør i den 
kommende vinter. Derfor 
drøf ter byens byråd, om der 
skal tages 800.000 kroner fra 
Den Sociale Særtilskudspulje 
til et natherberg. SF’s Bente 
Borg Donkin, formand for 
Helsingørs Udsatteråd, har 
sammen med Haldis Glefoss, 
Enhedslisten, stillet forslag 
om, at der reserveres midler 
fra puljen til natherberget. 
”Her er der tale om en gruppe 
borgere, der falder uden for 
alle kasser, fordi de er hjem-
løse. Man kan ikke lave en fri-
villig indsats. Her er det nød-
vendigt med faglighed og an-
sat personale,” siger Bente 
Borg Donkin til Helsingør 
Dagblad. Antallet af hjemløse 
i Helsingør er ifølge Bente 
Borg Donkin steget fra godt 
40 for to år siden til 56.

Alverdens kirker i 
Danmark
Hele lANdet  Folkekirkens 
Mellemkirkelige Råd har be-
sluttet at gøre arbejdet med 
migranter og migrantmenig-
heder til et af rådets to fokus-
områder. Det sker på bag-
grund af, at antallet af mi-
grantkirker i Danmark har 
været stigende de senere år, 
og deres indflydelse i det kir-
kelige landskab er blevet ty-
deligere. Der er også taget en 
række initiativer til samarbej-
de mellem sognekirker og mi-
grantmenigheder. Det skriver 
Kirken i København.

650 par har valgt at 
blive viet i det fri
Hele lANdet  Flere end 650 
par er det seneste halvandet 
år blevet viet af en præst 
uden for kirken. Det skriver 
Ritzau, efter at landets bi-
skopper forleden besluttede 
at forlænge forsøgsperioden, 
som regnes for en succes.

Kort Nyt

murens fald  
– 25 år efter

WWHelt tilbage fra 
DDR’s grundlæggelse 
i 1949 blev religion 
set som en trussel 
mod staten. Marx’ 
credo, at religion er 
opium for folket, blev 
taget særligt bogsta-
veligt. Magthaverne 
gjorde livet svært for 
de troende. 

Ulrike AUgA, 
professor i 
Teologi og 
kønsforskning 
veD hUmbolDT 
UniversiTeT i 
berlin

0 Den evangeliske kirke i det gamle Østtyskland, DDR, spillede en vigtig rolle under den fredelige revolution for 25 år siden, som væltede Muren. I dag tror 59 procent af 
østtyskerne ikke på noget. Her er der velbesøgt andagt i Gethsemane Kirke i Berlin i efteråret 1989, kort før Murens fald. – Arkivfoto: Scanpix.


