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Forord

Denne bog er den første publikation i en række fra et større forskningsprojekt kaldet 
Det Danske Pluralisme Projekt. Projektet foregår på Det Teologiske Fakultet ved 
Aarhus Universitet som et samarbejde mellem Afdeling for Religionsvidenskab og 
Afdeling for Teologi og ønsker at dokumentere og analysere de ændringer, der fi nder 
sted i det religiøse og spirituelle landskab i Danmark her ved begyndelsen af det 21. 
århundrede. Vi er med nærværende publikation begyndt i Århus Kommune, hvor 
de omkring 75 religioner, samt religiøst inspirerede og spirituelle grupper, som har 
adresse i byen, så vidt muligt er beskrevet. Et sådant empirisk anlagt projekt kræver 
både økonomi, engagement af feltarbejdere og ikke mindst en stor velvillighed fra 
alle de grupper, som vi har beskrevet. Det vil vi gerne takke for. 

En stor tak til de personer, der som repræsentanter for en gruppe har indvilget 
i at medvirke i undersøgelsen. De har alle taget velvilligt imod os og brugt tid og 
kræfter på at udfylde skemaer, svare på interviewspørgsmål og være guider ved deres 
arrangementer. Uden deres velvilje og positive samarbejde ville vores projekt aldrig 
have været muligt.

Vi vil gerne takke dem, der har gjort det økonomisk muligt at gennemføre projek-
tet. Her har Statens Humanistiske Forskningsråd været en uvurderlig støtte. Men 
også det amerikanske pluralismeprojekt ved Harvard Universitet, som vi har mod-
taget en mindre bevilling fra, hvilket muliggjorde, at vi kunne involvere studerende 
i projektet.

Det er karakteristisk for dette projekt, at det foruden en række fastansatte forske-
re, der så at sige har det som deres arbejdsforpligtelse at yde bidrag til forskningen, 
har involveret mere løst tilknyttede forskere og forskningsassistenter, der hver har 
bidraget med deres specifi kke kompetencer. Sjældent har vi oplevet et tilsvarende 
samarbejde, hvor deadline er blevet overholdt og gode ideer er bragt på banen og 
diskuteret ved vores ugentlige onsdagsfrokostmøde. 

Men også en stor tak til den store gruppe af studerende på omkring 60 personer, 
som har foretaget hovedparten af projektets interviews og deltagerobservationer og 
senere under kyndig vejledning beskrevet de grupper, der er repræsenteret i denne 
bog. De har alle givet af deres tid og energi til projektet; og selvom fl ere af dem har 
kunnet omsætte dette arbejde i deres studium til opgaveskrivning etc., så har de 
ydet en arbejdsindsats, der langt overstiger, hvad man forventer af en normalt stu-
derende. En særskilt tak til Mikkel Pade og Jørgen Skov Sørensen, som har deltaget 
aktivt i hele processen med kritiske bemærkninger, ideer til layout o.l.
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Det Danske Pluralisme Projekt bliver udført inden for de rammer, som Center for 
Multireligiøse Studier (CMS) ved Aarhus Universitet kan tilbyde. CMS er et center, 
der vil dokumentere og analysere den mangefacetterede multireligiøse  udvikling 
både ud fra en religionsvidenskabelig og en teologisk synsvinkel. Vi er derfor også 
taknemmelige for den støtte, CMS har modtaget til brug for vore projekter, bl.a. fra 
Aarhus Universitets Forskningsfond og Hartmanns fond.

Viggo Mortensen og Marianne C. Qvortrup Fibiger
Århus, december 2003
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Indledning
Af Marianne C. Qvortrup Fibiger

Religion og spiritualitet i Århus – en enhed trods mangfoldigheden kunne det også 
kaldes. For det er et faktum, at selvom bogen her ud over folkekirken vil beskrive 
omkring 75 forskellige religioner og spirituelle grupper med adresse i Århus, så er 
ca. 80 % af Århus Kommunes befolkning stadig medlemmer af  Den Danske Fol-
kekirke. Hovedparten af disse bliver døbt, over halvdelen konfi rmeret, ligesom det 
er ’in’ at lade sig gifte med kirkens velsignelse. Hvis der ikke fi ndes en kommunal 
kirkegård, er det eneste sted, man kan blive begravet, på de kirkegårde, som ligger 
i forbindelse med kirken. Kremation foregår i de tilknyttede krematorier, ligesom 
enhver registrering af fødte sker ved henvendelse på kirkernes sogne- eller kordeg-
nekontorer.

Men der er samtidig en klar mangfoldighed i enheden, da udbuddet af forskel-
lige religioner og spirituelle grupper har været i vækst i Danmark i løbet af de sidste 
30-40 år. For det første via indvandrere og fl ygtningegrupper, som efterhånden 
institutionelt har etableret sig, og for det andet via de mange nye religioner og spi-
rituelle grupper, der i Århus Kommune tæller omkring 35, og som i stigende grad 
synes at være et supplement eller et alternativ til  Den Danske Folkekirke. Mens 
den første gruppe giver eksempler på, hvordan religioner videreføres og tilpasses en 
dansk kontekst, så er den sidste gruppe et sindbillede på en ny form for religiøsitet, 
hvor det er individet og ikke kollektivet, der bliver det centrale omdrejningspunkt 
for religiøs tolkning og tydning. Her bliver religion i stigende grad et personligt 
anliggende og underlagt de samme markedsmekanismer, som man fi nder i andre af 
samfundets områder. Således har der fundet forandringer sted; det både hvad angår 
antal af praktiserende religioner og spirituelle grupper i Danmark, man kan kalde 
det udbud, og den måde det enkelte individ forholder sig til eller efterspørger dette 
udbud på.

Formålet med denne bog er at tage pulsen på det religiøse og spirituelle marked 
anno 2004 i et mindre udsnit af det danske samfund, nemlig Århus Kommune, der 
med sine godt 290.000 indbyggere og med repræsentationer af de fl este større reli-
giøse og spirituelle grupper, som vi har i Danmark, med en vis ret kan siges at tegne 
konturerne af et mere generelt billede. Det betyder, at selvom bogens hovedformål 
er at afdække de religioner, spirituelle grupper og den ikke-institutionaliserede spi-
ritualitet, der fi ndes i Århus, og de transformationsprocesser, der har fundet sted 
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inden for disse i de sidste ti år, så vil den også kunne pege på nogle mere generelle 
tendenser i det danske samfund som sådan. Ikke mindst i forhold til de enkelte 
religioners og spirituelle gruppers selvforståelse og praksis, men også i forhold til 
hvordan religiøsitet og spiritualitet synes at få nye udtryksformer. For de ændringer, 
der fi nder sted både inden for den enkelte religion og den måde, den interagerer med 
andre religioner på, og ikke mindst den måde det enkelte medlem eller den enkelte 
’bruger’ ændrer sit forhold til det religiøse felt på, giver et billede af, hvilke forskyd-
ninger der fi nder sted i forholdet mellem individ, samfund, religion og kultur. Det 
er et meget bredt analysefelt, men det er vores overbevisning, at denne bog kan bi-
drage med dens fokus på religion og spiritualitet og ikke mindst ved dens beskrivelse 
af de enkelte religioner og spirituelle gruppers selvforståelse, organisation og praksis. 
Således giver det én indgang til at forstå, hvordan det danske samfund er i bevægelse 
og forandring, og ikke mindst hvordan synet på religion som fænomen set i forhold 
til såvel enkeltindividet som kollektivet er det. Så selvom denne bogs hovedsigte er 
at oplyse om de mange forskellige religiøse og spirituelle grupper, der er at fi nde i 
Århus Kommune – grupper, blandt hvilke mange ikke er blevet beskrevet i den 
danske kontekst før så vil den også kunne bidrage til en mere overordnet diskussion 
om træk ved det moderne danske samfund. 

Undersøgelsen og dens genstandsfelt

I år 2001 begyndte vi de indledende øvelser til vores undersøgelse, hvilket betød 
indsamling af adresser, opsøgning af kontaktpersoner og ikke mindst fremstilling af 
en interviewguide til brug for dem, som skulle foretage de enkelte interviews. Det 
var fra begyndelsen vigtigt for os at lave en interviewguide, der via et katalog over 
de fælles spørgsmål, som skulle stilles, kunne ensrette de enkelte interviews, som vi 
selv og de omkring 60 studerende, der hjalp os, foretog. Ud over et interview var 
fordringen, at man skulle deltage i eventuelle religiøse møder eller gudstjenester for 
at få et indblik i praksis.

Selvom vi i vores undersøgelsesmetode har lagt stor vægt på gruppernes selvforstå-
else, hvorfor de skal kunne ’genkende sig selv’ i den i alt 3-5 sider lange beskrivelse, 
som vi har givet hver gruppe i denne bog, så har vi gjort det med et videnskabeligt 
objektivt og analytisk fi lter, og beskrivelsen skal derfor ikke forstås som en selvbe-
skrivelse af grupperne, men som en udenforståendes redegørelse. Samtidig har vi 
bevidst lagt op til åbenhed og gennemsigtighed, hvorfor enkelte grupper, som vi var 
i tvivl om var beskrevet korrekt, har fået mulighed for at gennemlæse det, der publi-
ceres i nærværende bog. Det betyder også, at vi ikke har inddraget de meget få grup-
per, som ikke har villet deltage. Det gælder fl ere af logerne, men også en gruppe som 
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Maran Ata Menigheden, der ikke har ønsket at deltage, da vores bogs formål ikke er 
at udbrede den evangeliske  lære. Det ser vi som en kuriositet, der står i modsætning 
til den almindelige udvikling, vi er vidner til i et informationssamfund. Generelt er 
vi dog blevet mødt med åbenhed og velvillighed fra stort set alle de grupper, vi har 
henvendt os til, ligesom grupper, vi ikke har fundet frem til, selv har henvendt sig.

Vores overordnede kriterium var, at de religiøse eller spirituelle grupper, der skulle 
med i bogen, skulle have adresse i Århus Kommune. En enkelt undtagelse er Sathya 
Sai Baba-gruppen. Idet den har fl ere tilhængere i byen, som mødes med andre 
Sathya Sai Baba-tilhængere i Horsens, og idet den jævnligt inviterer til Sathya Sai 
Baba-orienteringsmøder på de lokale biblioteker, hvorfor den er almindeligt kendt i 
byen, fandt vi det rigtigst, at også denne gruppe skulle med.

Interviewguidens spørgsmål er bygget op omkring otte hovedoverskrifter: 1) 
Navn/præsentation, 2) Gruppens historie i Århus, 3) Organisation, 4) Medlem-
mer, 5) Økonomiske forhold, 6) Religiøs/spirituel praksis, 7) Eksterne relationer, 
8) Andet, hvor specifi kke træk hos de enkelte grupper kan beskrives. Disse overord-
nede kategorier vil kunne bruges i en sammenligning grupperne imellem, hvorved 
både generelle og specifi kke bevægelser i den religiøse orientering kan blive belyst, 
ligesom man kan få et bredt overblik over, hvilke overordnede forskydningsproces-
ser der fi nder sted i det religiøse landskab. Samtidig signalerer det, at alle grupper, 
såvel de mere kendte og etablerede som de små og nye, bliver behandlet ens. Altså 
behandles de enkelte folkekirkepræster, som samlet repræsenterer Den Danske Fol-
kekirke, på linje med Falun Gong med kun få medlemmer eller brugere. 

Det skal dog pointeres, at vi af hensyn til opgavens omfang har måttet gøre to 
undtagelser, hvad angår dataindsamling. Det gælder hhv. gruppen af alternative 
behandlere og folkekirken. Medens undersøgelsen for alle andre grupper var anlagt 
som et religionsvidenskabeligt feltstudium, har vi udsendt et specifi kt udformet 
spørgeskema til de 385 alternative behandlere, som vi kunne fi nde frem til via of-
fentligt tilgængelige kilder. Et spørgeskema som vi bad dem besvare skriftligt. Det, 
vi primært ønskede at undersøge i denne gruppe, var, om religion og spiritualitet 
overhovedet spiller en rolle i den alternative behandling . Derfor måtte vi udforme 
specifi kke spørgsmål, der kunne belyse netop dette felt. Og for folkekirkens ved-
kommende har vi afholdt en temadag for kirkens præster, hvor vi beskrev projektet 
for dem og derefter gav dem vejledning i skriftligt at besvare de for undersøgelsen 
fastlagte spørgsmål. Dvs, at vi her måtte gå på kompromis med det personlige in-
terview, observation og deltagelse, men det var nødvendigt at rationalisere proces-
sen, for at så mange folkekirkepræster som muligt kunne blive adspurgt. Flere af 
præsterne gav senere udtryk for, at det havde været vanskeligt for dem at få deres 
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viden og information til at passe ind i de forud formulerede spørgsmål, fordi de som 
fl ertalsreligionens repræsentanter med en lang historie i området har en anden for-
udforståelse af sig selv og af deres religiøse gruppes placering i samfundet. Det bety-
der dog ikke, at der ikke fremkommer interessante og meget forskellige besvarelser 
af såvel generelle religionssociologiske spørgsmål som af mere specifi kke dogmatiske 
eller rituelle spørgsmål. Det viser, at også den statsstøttede, på papiret ensartede 
religion er mangefacetteret, og at den – bl.a. som følge af den voksende religiøse 
mangfoldighed – er ved at ændre sit syn på sig selv og dele af sin praksisform.

At vi har forsøgt at behandle og beskrive de forskellige religioner og spirituelle 
grupper ud fra de samme grundspørgsmål har således både sine fordele og sine 
ulemper, hvilket vi er bevidste om. Til fordelene hører, at man som tidligere nævnt 
kan sammenligne grupperne, hvorved svarene på de fælles spørgsmål samlet kan 
give et billede af den bredde, men også udvikling og forandring, der fi nder sted 
inden for feltet religion og spiritualitet i Århus. Ulempen er, at vi ikke på samme 
måde kan spørge mere specifi kt til de enkelte gruppers særegne tros- og udtryks-
form, ligesom nogle af spørgsmålene har virket mere relevante for nogle grupper end 
andre. Dog viser det sig, at såkaldte åbenlyse spørgsmål, som f.eks. spørgsmål om 
de vigtigste ritualer i den kultiske praksis også inden for folkekirken, ikke er blevet 
besvaret enslydende. Således er det mest åbenlyse måske alligevel ikke så åbenlyst, 
hvilket for os at se også er en vigtig pointe.

Hvor de enkelte beskrivelser af de specifi kke grupper er bygget op omkring den 
samme førnævnte skabelon, har vi valgt at lade den enkelte forfatter til de større 
introduktioner få friere hænder. Det har vi gjort af følgende grunde: For det første, 
fordi vi har vurderet, at der er brug for forskellige former for oplysninger i de pågæl-
dende introduktioner. For det andet, fordi de forskellige introduktioner skal kunne 
danne et godt vidensfundament for læsningen af den specifi kke fremstilling af en 
given gruppe. For det tredje skal enkelte introduktioner ikke blot give en overordnet 
beskrivelse af et område, men også inddrage undersøgelsesmateriale – f.eks. skal 
afsnittet om kristendom i Århus inddrage de omkring 35 svarskemaer, som vi fi k 
tilbage fra folkekirkepræster. Tilsvarende skal kapitlet om de alternative behandlere 
ikke blot introducere feltet, det skal også inddrage dele af en undersøgelse, hvis rele-
vante resultater skal fremstilles. Og for det fjerde har den enkelte forfatter forsøgt at 
vurdere, hvad der på forhånd antages som mere eller mindre kendt. Vores intention 
er, at de enkelte introduktioner til kapitlerne kan læses af en så bred læsergruppe 
som muligt. Dvs. dem, der ikke er vant til at læse om religioner, og som vil bruge 
bogen som oplysnings- og opslagsbog, og dem, der vil læse bogen på tværs og med 
en bredere interesse for religion som fænomen i det nutidige danske samfund.
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Undersøgelsens mål

Vores undersøgelse har så vidt, det har været muligt, inkluderet alle de grupper 
i Århus, der kan karakteriseres som enten religiøse eller spirituelle. Men ligesom 
religion er en dynamisk størrelse i konstant bevægelse og tilpasses brugernes behov, 
så er antallet af religioner og spirituelle grupper det også. For der bliver ved med at 
opstå nye, gamle forsvinder, ligesom nogle kun har en meget kort levetid. Og selvom 
vi har haft de bedste intentioner om at være fuldstændigt opdateret – de sidste in-
terviews med nye grupper blev foretaget mindre end en måned, før bogen kom i 
trykken, så er den egentlig allerede et stykke historie.

Hvad vi med dette kan konstatere er, at undersøgelsen dokumenterer, at religio-
nerne forandres og udvikles på nye og til tider uforudsigelige måder. Samtidig giver 
den også et billede af, hvordan hele det felt, som kan kaldes religion og spiritualitet i 
Århus, er i bevægelse. En bevægelse, der ikke blot følger samfundets udvikling, men 
som også markerer, hvor samfundet synes at bevæge sig hen. Fra mono til multi, fra 
national til global, og med individet og ikke kollektivet som hovednavigatør.

Et sindbillede på senmoderniteten

Det er et faktum, at senmoderniteten, sådan som den engelske sociolog Anthony 
Giddens kalder den epoke, vi befi nder os i, er kendetegnet ved en omfattende indi-
viduel refl eksion, der adskiller sig fra tidligere tider ved ikke at tage udgangspunkt i 
en fælles kollektivt konstitueret og accepteret referenceramme. Det skaber usikker-
hed i vores hverdag. Tidligere fungerede hhv. den religiøse tradition og videnskaben  
som autoriteter, man stolede på. De var ekspertsystemer med hver sit vidensområde, 
som der nærmest var kollektivt håndslag på fungerede. Her fandtes med andre ord 
svarene på de grundlæggende spørgsmål, som man som menneske stiller sig. I dag 
ændrer svarene karakter fra dag til dag; ikke blot inden for det enkelte ekspertsy-
stem, men også fra de forskellige systemers side gives der forskellige bud, ligesom 
systemerne ikke længere synes at forblive inden for deres specifi kke vidensområde. 
Og her kan vi med vores undersøgelse se, hvordan der fi nder nogle, for Danmarks 
eller den vestlige verdens vedkommende, nye krydsninger sted imellem forskellige, 
tidligere adskilte vidensfelter. Som det mest slående eksempel er den store frem-
march af alternative behandlere. For os at se kombineres lægevidenskabens fokus på 
kroppen og dens helbredelse  med det religiøse domænes fokus på sind, sjæl, psyke i 
et holistisk  system, som kendes i de østlige religioner, men som kan ligge en traditio-
nel vestlig dualistisk opdeling mellem sjæl og krop fjernt. Dette er ikke blot et tegn 
på, hvordan de forskellige vidensområder synes at være i opløsning, det er også et 
tegn på globaliseringens indvirkning, hvor verden bliver mindre, og hvor der fi nder 
en lynhurtig udveksling af ideer sted.
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Skal der gives et overordnet billede af samfundet af i dag, hvor forholdet til reli-
gion har ændret sig, kan der konkluderende peges på følgende områder: 1) Sekulari-
sering, ikke forstået som en afvikling af det religiøse, men som en forudsætning for, 
at religion adskilles fra andre livsområder, hvilket kan være udgangspunktet for, at 
den religiøse mangfoldighed gøres mulig. 2)  Globalisering, hvor man lynhurtigt ud-
veksler ideer i en verden, der er blevet mindre. 3) Individualisering, hvor det bliver 
den enkeltes frem for kollektivets religion, der står centralt. 4) Markedsorientering, 
hvor religion bliver en handelsvare. 5) Kompleksitet, hvor der fi ndes mange forskel-
lige svar på de samme grundspørgsmål. 

Det enkelte trossystems mangfoldighed

Ud over denne klare tendens til kombinationer de forskellige videnssystemer imel-
lem vil vores undersøgelse vise den store mangfoldighed, der fi ndes inden for et 
enkelt ekspertsystem – det religiøse. Men også inden for de enkelte trossamfund 
hersker en stor mangfoldighed. Som eksempel kan nævnes den katolske kirke i 
Århus, der har en medlemsskare med en repræsentation af op imod 90 forskellige 
etniske grupper. Hvad betyder det ikke for denne institutions praksis, hvor man 
skal forsøge at tage hensyn til sproglige og kulturelle forskelligheder? Tilsvarende 
er det med alle de andre religioner. Hvis øjnene f.eks. hviler på islam , så fi nder man 
mange forskellige lokale traditioner og etniske grupper repræsenteret, hvilket også 
de otte moskeer i byen er udtryk for. Og hvis man samlet studerer alle de muslimske 
grupper, så fi ndes der grupper, hvis gudsdyrkelse på mange måder adskiller sig fra, 
hvad man normalt forbinder med islam. Men også  Den Danske Folkekirkes rum-
melighed er løbende til debat. Her bliver spørgsmål om kvindelige præster, og om 
homofi le kan vies med kirkens velsignelse, løbende diskuteret, ligesom sognepræst 
Thorkild Grosbølls embede var til heftig debat i 2003, efter at han i sin bog En sten 
i skoen og senere i et interview i Weekendavisen havde udtalt, at han ikke tror på 
nogen skabende og opretholdende Gud. Meningerne inden for folkekirken er meget 
delte mht. spørgsmålet, om man kan fungere som præst i  Den Danske Folkekirke 
med et sådant gudssyn. 

Hvad der er kendetegnende for grupper, der primært består af indvandrere og 
fl ygtninge, er, at der synes at være behov for en vis lokal genkendelighed i den re-
ligiøse praksis, samtidig med at denne praksis tilpasses de danske forhold. Således 
kan man spore en tilpasning til den danske arbejdsrytme, men også til den danske 
forståelse af den religiøse institution, hvor f.eks. moskeen i Danmark i nogle tilfælde 
er kommet til at spille en rolle i forbindelse med ægteskabsindgåelse, hvilket ikke er 
almindeligt i islamiske lande. Religionen som ekspertsystem udvider således på visse 
punkter sit domæne, men begrænses på andre.
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Transformationsprocesser kan vi spore inden for samtlige religioner, inkl. Den 
 Danske Folkekirke, hvor nye former for forkyndelse, nye måder og tidspunkter at 
bruge kirkerummet på, inddragelse af meditation o.l. er enkelte eksempler på, at der 
fi nder ændringer sted. 

Således vil vi med vores undersøgelse af den religiøse mangfoldighed i Århus mar-
kere den permanente bevægelse, som religion undergår for stadig at kunne give bud 
på svar i en omskiftelig verden. Selvom forandring er et grundvilkår for religioner 
og altid har været det, så ved man aldrig, hvor bevægelsen er på vej hen. Vi giver et 
statusbillede på situationen, som den ser ud i dag.

Problemer ved kategorisering

Da vi har forsøgt at beskrive de enkelte grupper ud fra deres selvforståelse, er det 
meget svært at skabe konsensus om, hvordan vi kan skildre og kategorisere, så at 
bogen kan læses på tværs med muligheden for sammenligning. Der er især to kate-
goriseringer, som har voldt os besvær: Den første drejer sig om, hvordan vi med et 
kort udtryk kan adskille de grupper af buddhister, hinduer, muslimer o.l., der består 
af personer, som har bragt deres religiøse tilhørsforhold med sig, fra de grupper, der 
består af personer med dansk baggrund, men som aktivt har valgt at konvertere til 

Religiøs mangfoldighed? Clemens Torv
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en af disse grupper, der i en dansk kontekst kan kategoriseres som en ny religion. Vi 
har valgt at kalde den sidste gruppe for ’etniske danskere’; den første gruppe har vi 
i enkelte tilfælde og for forståelsens skyld valgt at kalde for f.eks. ’etniske buddhi-
ster’. Dette begreb dækker over dem, der er af anden herkomst end dansk, og hvis 
forståelse som et folk/en etnicitet er tæt forbundet med den givne religion. Dette 
henviser samtidig til, at man godt kan være såkaldt ’etnisk buddhist’ uden at være 
praktiserende. Dvs. at religion bliver en kulturel udtryksform. 

Den anden vanskelige kategorisering er kategoriseringen af  medlemmer af en 
given gruppe. Der er stor forskel på, om man: 1) er kernemedlem, hvilket primært 
baserer sig på et religiøst funderet medlemskab, og hvor man deltager i mange af 
gruppens aktiviteter; 2) har et kulturelt betinget medlemskab, hvor man er medlem af 
en given religion, fordi man ser det som en kulturel manifestation, som en del af ens 
etniske identitet; eller hvor man blot er medlem, fordi det nu engang hører familien 
til; 3) er  bruger af en religion, hvor det er forbrugerforholdet, der står centralt, og 
hvor tilknytningsforholdet til den givne gruppe ikke er stærkere, end at man kan 
vælge en anden, hvis man synes, at dens udbud er bedre. Man kan også være bruger 
af fl ere grupper på en gang. Desuden kan man som bruger af en eller fl ere grupper 
samtidig være religiøst eller/og kulturelt betinget medlem af en anden gruppe. Vi 
har overvejende valgt at bruge disse overordnede kategorier i bogen og med omhu 
valgt de givne kategoriseringer i de enkelte præsentationer ud fra den placering, den 
givne religion eller spirituelle gruppe har blandt sine medlemmer/brugere, men også 
set udfra gruppens historie i lokalområdet, selvforståelse og ’markedsføring’. 

Bogens indhold og opbygning

Bogen falder i syv overordnede kapitler, som vi har lavet ud fra princippet om over-
skuelighed. Det betyder, at vi har forsøgt at placere de enkelte præsentationer af 
grupper under de overordnede introduktioner til hhv. kristendom, islam, andre mel-
lemøstlige religioner, hinduisme , buddhisme og nye spirituelle og religiøse grupper, 
ud fra overordnede fællestræk og slægtskaber. Det vil f.eks. sige, at grupper, der selv 
anser sig som kristne, eller som tager udgangspunkt i Bibelen  som den vigtigste dog-
matiske inspirationskilde, vil være at fi nde under kapitlet kristendom. Tilsvarende 
vil grupper, der selv anser sig som hinduistiske , hinduistisk  inspirerede, eller som fra 
en religionsvidenskabelig synsvinkel primært baserer deres livs-, menneske- og ver-
densforståelse på hinduistiske principper eller blot benytter sig af traditionsbaserede 
teknikker såsom yoga , være placeret under hinduisme. I fl ere tilfælde har der dog 
været tale om såkaldte grænsetilfælde, hvor gruppens selvforståelse ikke har stemt 
overens med en religionsvidenskabelig vurdering. De fl este grænsetilfælde fi ndes 
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inden for de hinduistisk og buddhistisk inspirerede grupper med etniske danskere 
som medlemmer og inden for de nye religiøse og spirituelle grupper, som kan kaldes 
synkretistiske  – dvs. at de har ladet sig inspirere af fl ere religioner i deres system – og 
hvor nøgleordet er universel religiøsitet og/eller spiritualitet. Det betyder, at fl ere 
grupper egentlig burde være placeret mindst to steder.

Placering af de enkelte kapitler i bogen skyldes vores vurdering af slægtskab såvel 
historisk som begrebsmæssigt de overordnede religioner og grupper imellem. Såle-
des har vi placeret kristendom, islam og andre mellemøstlige religioner efter hinan-
den, herefter kommer hinduisme, buddhisme, nye spirituelle og religiøse grupper og 
alternativ behandling  og spiritualitet. At kristendom kommer først og har fået mest 
plads, er ikke udtryk for en værdidom, men for det faktum, at det er den største 
religion i byen, og at den har den længste historie som organisation i Århus. 

Kapitlet om kristendom er skrevet af professor Viggo Mortensen. Han har efter 
et introducerende afsnit om de grundlæggende kendetegn ved den kristne religion 
valgt at lægge vægt på en beskrivelse af det organisatoriske inden for  Den Danske 
Folkekirke og på det arbejde, der foregår inden for kirkens regi. Således får læseren 
en klar fornemmelse af kirkens mange lag, dens organisatoriske tilknytning til sta-
ten og ikke mindst de forskellige interesser, som forsøges varetaget. Herefter kom-
mer et afsnit om de kristne frikirker, hvor det økumeniske  arbejde diskuteres, og 
til sidst en kort opsummering af religiøse grupper med kristen inspiration. Kapitlet 
afsluttes med Viggo Mortensens egen vurdering af karakteristiske træk og tendenser 
inden for de kristne kirker og grupper. 

De næste kapitler – om islam, af ph.d.-stipendiat cand.mag. Lene Kühle, andre 
mellemøstlige religioner af cand.mag. Lone Jørgensen, hinduisme af lektor, ph.d. 
Marianne Qvortrup Fibiger og buddhisme af ph.d. Jørn Borup – er alle skrevet med 
det udgangspunkt at give et godt fundament til at forstå religionerne i deres mang-
foldighed. Desuden er der blevet lagt vægt på at forklare de mest centrale begreber, 
som går igen i de efterfølgende beskrivelser af de enkelte grupper, og som også er at 
fi nde i fl ere af de andre kapitler.

Cand.mag. René Dybdal Pedersen har skrevet kapitlet om de nye spirituelle og 
religiøse grupper i Århus; et felt, der er meget svært at afgrænse. Man kan dog give 
en overordnet karakteristik ved at indskrive grupperne i den senmoderne  verden 
– en verden i hurtig forandring – hvorefter grupperne kan adskilles ud fra inspirati-
onskilder og selvforståelse. 

Det sidste kapitel om alternativ behandling  og spiritualitet i Århus er forfattet af 
lektor, ph.d. Lars Ahlin. Hans kapitel har sin egen autonomi, da denne fremstilling 
som tidligere nævnt beror på sin helt egen undersøgelse, hvis formål har været at af-
dække en eventuel religiøs eller spirituel tilgang i de alternative behandleres praksis. 
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Dvs., at kapitlet kan læses for sig selv, men bedst som endnu et vigtigt aspekt i en 
forståelse af den spirituelle  og religiøse mangfoldighed.

Hvordan bogen kan bruges

Bogen har frem for alt karakter af brugerhåndbog for alle interesserede i nutidig 
religiøsitet. Den kan både bruges som opslagsbog for dem, der af personlig nysger-
righed, engagement eller i arbejdsmæssig henseende har brug for at vide noget om 
de enkelte grupper, der er repræsenteret i Århus Kommune, og af dem, der vil læse 
bogen i sin helhed for at få et indtryk af det religiøse landskab i Århus som sådan. 
Samtidig har det været vores hensigt at give en fremstilling af moderne religiøsitet, 
sådan som den kommer til udtryk på en given dansk lokalitet i år 2004. Flere af 
grupperne er, som tidligere nævnt, ikke blevet beskrevet i den danske kontekst før, 
hvorfor dele af bogen kan anses som grundforskning.

Vi har forsøgt at skrive bogen i et nogenlunde lettilgængeligt sprog, dog uden at gå 
på kompromis med inddragelse af de centrale begreber og fænomener, som er nød-
vendige for at forstå de enkelte religioners egenart. De fl este religiøse termer og be-
greber forklares dog efterfølgende eller i en parentes. Desuden har vi valgt at udstyre 
de enkelte introduktionsafsnit med et antal faktabokse, der enten består af statistik 
eller centrale dogmer og begreber, så at man hurtigt kan danne sig et overblik. 
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Kristendom i hovedtræk

Kristendommen er en åbenbarings- eller frelsesreligion. Den siger, at Gud har åben-
baret sin frelse  for alle mennesker og al skabningen i en bestemt historisk person, Je-
sus af Nazaret. Fordi dem, der omgikkes ham, følte, at han var noget særligt, kaldte 
de ham Guds søn. Da Jesus er jøde , opstår kristendommen  inden for  jødedommen 
og er i begyndelsen at betragte som en jødisk  sekt . Det er Paulus, der skaber kristen-
dommen, som vi kommer til at kende den i Vesten, som en syntese mellem jødisk 
livsforståelse, græsk og hellenistisk kultur og romersk lov. Det er i livtaget mellem 
jødisk livsforståelse og hellenistisk kultur, at de afgørende dogmer inden for kri-
stendommen dannes. Det drejer sig om læren om Gud og Kristus, hvor man på en 
række oldkirkelige kirkemøder (koncilier) når frem til at fastlægge en lære om Guds 
væsen i form af en trinitetsteologi og en lære om Kristi væsen, en kristologi. At den 
ene Gud bekendes som Fader, Søn og Helligånd skal udtrykke forskellige sider af 
Guds væsen og signaliserer således en bevægelighed i gudsbegrebet. Med talen om 
Kristi to naturer, sand Gud og sandt menneske, forsøger man at indfange den særli-
ge status, der tillægges Jesus som formidler mellem det jordiske og det himmelske. 

Hovedbudskabet i kristendommen  er kærlighed, at Gud er kærlighed, hvorfor også 
de mennesker, der tror på ham, er kaldet til at leve et liv i kærlighed. Det udtrykkes i 
det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og 
sind, og din næste som dig selv. I kristendommen er også indeholdt et menneskesyn. 
For dette naturlige bud om at elske næsten kan mennesket ikke af sig selv opfylde. 
Det vil altid søge sig selv først. Pga. denne syndige natur og tilbøjelighed behøver 
ethvert menneske konstant syndernes forladelse og Guds tilgivelse.

Frelsen er således forstået som såvel en frelse  fra som en frelse til. Det er en frelse 
fra synden og døden og en frelse til 

• at sætte sit liv i tjeneste for næsten og
• at sætte sit håb til det evige liv, der er defi neret som et liv med Gud.

Det åndelige indhold i kristendommen  er således både udadrettet mod næsten og 
indadrettet mod den enkelte, som er kaldet til at se sit liv i lyset af Guds ord.
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FAKTABOKS 1

Nøglebegreber
Evangelium: Det gode budskab, der indeholder det nådefulde tilsagn om, at Gud 
elsker syndere.
Frelse: Oprindelig fri hals, om slavens frigørelse fra trællekår. Fordi alle menne-
sker har syndet har de frelse behov. Denne frelse kan antage mange former, men 
er grundlæggende dette at være med eller i overensstemmelse med Gud.
Nåde: Tilgivelse, at være antaget af Gud. I den katolske kirke anses sakramen-
terne som nådemidler, indgydt en form for hellig nådeskraft, som kan virke på 
den, der modtager sakramentet. Nåde i den protestantiske kirke tilknyttes ikke 
ritualet, men anses som en ubetinget nåde, der gives af Gud til det troende men-
neske via ordet.
Skabelse: Den kristne bekender troen på, at Gud har skabt jorden og alt, hvad 
der er derpå, inkl. mennesket.
Tilgivelse: At få syndernes forladelse, så det rette forhold til Gud genoprettes.

Kristendommen er en religion, der fl ytter sig. Den opstår på kontinentet Asien i det, 
vi i dag kalder Mellemøsten, og breder sig først kraftigt mod øst og gennem aposte-
len Paulus’ missionsrejser mod vest. Dens udvikling i Europa bliver normgivende for 
kristendommen  helt op til nyere tid.

Til Århus kommer kristendommen , da den er adskillige hundrede år gammel. Ja, 
den har sandsynligvis været i Århus næsten lige så længe, som der er noget, der har 
heddet Århus. Navnet Århus betyder som bekendt åens munding (ar os), og stedet 
var velsagtens valgt som vikingeboplads og handelsplads pga. den gunstige belig-
genhed ved åens udmunding i havet.

Kristendommen kom til Århus fremmet af nogle faktorer, som også i dag bidrager 
til kristendommens udbredelse og udvikling. Det drejer sig om handel , kultur og 
politik . Det er handelsforbindelserne, der først åbner døren for den nye religion. 
Den kommer sydfra, hvor vi fi nder de højtstående kultursamfund. Via søvejen drev 
man handel; og denne vareudveksling førte en kulturudveksling med sig. Havet 
var det forbindende element. Var der en fl odmunding, voksede nye handelspladser 
frem. Handelsfartøjerne kunne gå ind, og derfra var der forbindelse ad vandvejen 
ind i landet, hvorfra de varer kom, som man søgte. De dristigste handelsfolk søgte 
op langs Jyllands vestkyst og lagde ind i Ribe, der blev centrum for en livlig vare-
udveksling. Nordpå søgte man gennem Limfjorden til handelspladsen Ålborg og 
videre ned langs østkysten til Randrós (Randers) og Aros (Århus). Alle den gamle 
verdens kulturprodukter blev brugt i bytte for honning, rav, jern og pelsværk. På 
den måde blev Norden og Danmark bragt ind i den Centraleuropæiske kulturkreds. 
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Og med handel og kultur kom kristendommen . Mange af handelsfolkene tilhørte 
den nye tro, og den blev snart lige så begæret som andre af deres varer.

Dertil kom, at nordboerne selv drog ud i verden, på handel  og i leding. Vikinge-
togterne, der i udpræget grad var erobrings- og plyndringstogter, førte jo ofte til, at 
vikingerne slog sig ned på fremmede kyster for kortere og længere tid og således også 
på den måde bidrog til udvekslingen af ideer og kultur. Også de politiske forhold 
bidrog til at gøde jorden for den direkte missionerende  indsats af præster og munke, 
der førte til kristendommens indførelse i Norden.

Religionsskiftet

Religionsskiftet i Norden, som vi for nemheds skyld plejer at tidsfæste til Altingets 
beslutning på Island i år 1000, er en proces der fremmes af handel , politik  og mis-
sion . Det har sandsynligvis været en lang proces, der måske har strakt sig over hen 
ved 400 år. At skifte religion er noget, der tager tid. 

Præcis hvornår kristendommen  kommer til Århus er således ikke lige til at fastslå, 
men vi skal nok regne med, at de første rygter om den nye tro har bredt sig også 
til Aros i slutningen af 700-tallet og i hvert fald engang i 800-tallet. Af den første 
skriftlige kilde, en synodebeslutning fra byen Ingelheim, kan vi slutte, at Aros er en 
kendt og betydningsfuld by i 948; heri nævnes Reginbrand som biskop i Aros. Han 
har været en slags missionsbiskop. Om han har været bofast i byen er nok tvivlsomt, 
men det har været hans opgave at befæste kristendommens stilling i denne forpost 
mod nord. Efter en turbulent tid genoprettes Århus’ bispedømme år 1060 under 
Sven Estridsen.

Vi ved intet om de første kirkebygninger, der har været i denne kongelige fæstning 
og fl ådebase. De har været af træ og har ikke efterladt sig noget spor. På Moesgaard 
museum indviedes for nogle år siden en kopi af en vikingetidskirke rekonstrueret 
ud fra den berømte Hørning planke. Som museumskirke fungerer den ikke som fast 
sognekirke, men man har dog holdt sommergudstjenester og bryllup per  der.

Det er en turbulent tid, før den første stenkirke bliver bygget. Det bliver biskop 
Christian, der tager det initiativ, idet man i Århus i hans regeringstid påbegynder 
opførelsen af en pragtfuld frådstenskatedral, der i dag er delvis bevaret som Krypt-
kirken i Vor Frue Kirke. Det er Nordens ældste bevarede overhvælvede rum. Den er 
opført i den sene vikingetid i slutningen af 1000-tallet. På det tidspunkt har byen 
nok allerede haft tre kirker indviet til hver af helgenerne Clemens, Olav og Nicolaj.

Den egentlige grundlægger af den nuværende Domkirke er biskop Peder Vognsen. 
Han bliver indsat i 1191 og dør i 1204 og bliver gravsat i koret på den katedral, som 
han er stifter af. For det religiøse liv i middelalderen spiller navnlig munkeordnerne  
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med deres klostre en afgørende rolle. De har også været i Århus, hvad der stadig er 
mange vidnesbyrd om. Klosterkirken og Vor Frue Kloster f.eks. Den middelalder-
lige katolske kirke var en kirke, der sigtede på at påvirke hele samfundet med sin tro. 
Og på mange måder kan man sige, at det også fortsatte efter reformationen .

Enevældens statskirke og reformationens  fyrstekirke videreførte en tradition for 
en enhedskirke. Således har vi i Danmark i en lang overgang haft en monokulturel 
og monoreligiøs situation, efter reformationen  primært påvirket af luthersk evan-
gelisk  kristendom . Det er faktisk først i forrige århundrede og helt markant i de 
sidste årtier, at de før-reformatoriske kirker er kommet tilbage til Århus. Nu har vi 
igen i Århus repræsentanter for den gamle kristenhed. Foruden den katolske kirke, 
som har været her igen siden 1875, drejer det sig om repræsentanter for de gamle 
østkirker, der hører til den ortodokse kirkefamilie, og som er kommet hertil pga. de 
demografi ske ændringer, der er fulgt i kølvandet på globaliseringen .

Reformationen

Reformationen kommer til Århus – som til det øvrige Danmark – ved kongeligt de-
kret i 1536. Karakteristisk for den lutherske reformation  – som for det første religi-
onsskifte – er, at det er en reformation fra oven. Kongen skifter religion, og i samme 
øjeblik skulle også den enkelte borger i samfundet skifte tro. Det sker selvfølgelig 
ikke. Men idet kulten ændres, så breder den nye forståelse af troen sig gradvis. Med 
den Augsburgske fred i 1555 sættes princippet i system. Fra nu af gælder princippet, 
at folket følger herskerens religion: Cujus regio, ejus religio (latin: hvis region, hans 
religion). Dermed er det landsfyrstelige kirkeregimente fuldstændigt gennemført. 
Var man uenig i landsfyrstens tro, fi k man – ikke religionsfrihed  – men ret til at 
udvandre!

Disse forhold kommer også til at gælde for Danmark. De danskes land var nu 
luthersk, styret i overensstemmelse med den lutherske sociallære efter kongens og 
kirkens ordinans. Dette kirkeregimente præger stadig den måde, hvorpå der i almin-
delighed tænkes om kristendom  og folk i Danmark. Den danske dronning har som 
den eneste ikke religionsfrihed  i Danmark. Hun skal ifølge grundloven  tilhøre den 
evangelisk -lutherske tro, en klar reminiscens af det landsfyrstelige kirkeregimente. 

Religionsfrihed

Tilbage til historien. Den næste afgørende begivenhed er ophævelsen af enevælden 
og indførelsen af folkestyret og en fri forfatning med en grundlov , der garanterer re-
ligionsfrihed . Af andre religioner, man havde haft brug for at tage stilling til før, var 
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der egentlig kun  jødedommen; jøder  skulle have særskilt tilladelse til at opholde sig 
i landet. Der var heller ikke frihed til at praktisere den katolske og den baptistiske 
udgave af kristentroen. Det ændres alt sammen med religionsfriheden . Religionsfri-
hed er alle menneskerettigheders  moder. Har man først åbnet for, at mennesker kan 
tro, som de vil, så følger også de andre rettigheder til at tale, ytre sig og forsamles. 
Man vil da også i beskrivelserne af den baptistiske menighed og den katolske kirke 
se, at de først etableres i Århus i slutningen af det 19. århundrede.

Med grundloven  af 1849 etableres den evangelisk -lutherske kirke som  Den Dan-
ske Folkekirke, der som sådan – som evangelisk-luthersk og som folkekirke – un-
derstøttes af staten (Grundlovens paragraf 4). Denne benævnelse og grundlæggende 
regulering er der ikke ændret på siden, da paragraf 4 i grundloven har overlevet alle 
senere grundlovsrevisioner. At folkekirken er nævnt så prominent i de tidlige para-
graffer i grundloven signalerer, at den spiller en rolle i, hvad man kunne kalde den 
danske statsbærende myte. Nogle har tilmed antydet, at grundlovens fædre anså 
kirken for den fjerde statsmagt på linje med den lovgivende, udøvende og døm-
mende magt.

Med etableringen af  Den Danske Folkekirke kan man jo spørge, om man dermed 
indfører en ny kirke. Det var ikke grundlovsfædrenes hensigt. Bestemmelserne blev 
udformet, som de blev, netop for at gøre det klart, at det er den samme kristne  kirke, 
der har eksisteret – og som fortsat eksisterer – i Danmark siden reformationen . Dens 
kontinuitet med enevældens statskirke, reformationens  fyrstekirke og den middelal-
derlige katolske kirke blev der aldrig sat spørgsmålstegn ved.

Den Danske Folkekirke repræsenterer således – ifølge sin egen selvforståelse – den 
universelle kristne  kirke på dansk jord. Men med religionsfriheden  bliver det klart, 
at der udmærket kan være repræsentanter for andre kristne konfessioner, der i lige så 
høj grad forstår sig som repræsentanter for den universelle kristne kirke. Hvordan de 
forskellige konfessioner og kirker forholder sig til hinanden, plejer man at kalde det 
økumeniske  (fælleskirkelige) problem. Det kommer vi tilbage til.

Det kendetegner således  Den Danske Folkekirke helt ned på sogneplan, at den er 
indgået i denne syntese mellem det universelle og det lokale, mellem det universelt 
kristne  og det særskilt danske. Det viser sig f.eks., når man skal besvare spørgsmålet 
om, hvad man lægger i det navn, en kirke har: ”Vores kirke er en del af Den Dan-
ske Folkekirke. Den er dansk, fordi den er en del af den danske kulturarv og har et 
dansk særpræg; men den er også kirke i en mere universel forstand, idet alle kristne 
tilhører den usynlige kristne kirke.” (Mårslet kirkes svar på spørgsmålet om, hvorle-
des den forstår sit eget navn i spørgeskemaundersøgelsen.)
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FAKTABOKS 2

Medlemmer og gudstjenestesteder
I den evangelisk-lutherske folkekirke er der 60 sogne med tilsammen 230.291 
medlemmer og 63 kirker. Af kristne frikirker er der mere end 20 med tilsammen 
ca. 5500 medlemmer (heraf er ca. 3000 medlemmer tilknyttet Den Romersk Ka-
tolske Kirke). Af religiøse grupper med kristen inspiration tæller vi fem med ca. 
1250 medlemmer.

I det følgende vil vi først behandle  Den Danske Folkekirke; dernæst de øvrige 
kristne  kirker og menigheder og endelig kirkesamfund, der har deres inspiration fra 
Bibelen  og dele af den kristne tradition. Derved får fremstillingen af kristendom-
men  i denne bog en særlig karakter. Kendskab til og forståelse af kristendommens 
lære, historie og ritualer forudsættes mere eller mindre bekendt, og der fokuseres på 
den fremtrædelsesform, kristendommen har på et bestemt sted, nemlig i Århus, på 
en bestemt tid, nemlig i begyndelsen af det 21. århundrede.

a.  Den Danske Folkekirke

Da Den Danske Folkekirke aldrig har fået den kirkelov, der er forudsat i grund-
lovens paragraf 66, er dens virke organiseret ved en række love vedtaget af  Folke-
tinget samt ved resolutioner og administrative retningslinjer udstukket af Kirke-
ministeriet . Den vigtigste lov til regulering af Den Danske Folkekirkes liv er nok 
menighedsrådsloven, der i 2003 fejrede sit 100-års jubilæum. Den fastlægger en 
demokratisk styreform for kirken, der tager sit udgangspunkt i det karakteristiske 
træk ved folkekirken, at det er en kongregationalistisk kirke, dvs. en kirke, der er 
baseret på den enkelte lokale menighed (congregation). Det er sognet, der er den 
afgørende enhed – også administrativt. Derudover er der en række andre love, løn-
ningslov, bispevalglov etc., der regulerer andre dele af kirkens liv. Det fastholdes, at 
disse love og Kirkeministeriets resolutioner og regler er ydre anordninger, der ikke 
berører kirkens indre liv. Denne skelnen mellem ydre og indre er imidlertid en skel-
nen, der ofte sættes under pres og til enhver tid står til diskussion: Hvad hører med 
til folkekirkens indre anliggender, og hvem har kompetencen i sager, der vedrører 
disse indre anliggender? Seneste eksempel på, at diskussionen herom kan være livlig, 
fi k vi i forbindelse med indførelsen af Den Danske Folkekirkes nye salmebog, hvor 
kirkeministeren lagde op til at standse den proces, der skulle lede frem til autorisa-
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tion. Det ansættelsesstop, som ministeren indførte i 2003, er et andet eksempel på, 
at når ministeren ifølge den bemyndigelse, der ligger i Kirkeministeriet, griber ind 
i forhold til folkekirkens økonomi, så opleves det af dem, der skal leve med disse 
tiltag, som et indgreb i kirkens indre anliggender.

FAKTABOKS 3

Folkekirkens bekendelsesgrundlag
Den Danske Folkekirkes dogmatiske grundlag hentes i Bibelen, de oldkirkelige 
bekendelser, den apostolske, den nicæno-konstantinopolitanske og den athana-
sianske trosbekendelse,  Luthers lille Katekismus samt  Den Augsburgske Beken-
delse givet ved Rigsdagen i Augsburg 1530.

Er folkekirken en del af det statsadministrative system eller en selvstyrende, selv-
understøttende og selvudbredende kristen  kirke? Det dilemma er ikke kommet til 
en fuldstændig afklaring og viser sig i vores undersøgelse bl.a., når man skal svare 
på, om man er en religion. Nogle svarer ja, andre svarer nej. Nogle besvarer direkte 
spørgsmålet med en henvisning til, at folkekirken er en statskirke; andre henviser 
til, at kristendommen  er en verdensreligion og betoner, at den lokale menighed er 
en del af den verdensomspændende kristne  kirke. Andre igen påberåber sig den 
dialektiske teologis påstand om, at det kristne evangelium er en modsigelse af al 
religion. Denne opfattelse kommenteres direkte i en anden besvarelse, hvor det 
hedder: ”Enkelte fagteologer/præster opfatter kristendom  som ikke-religion eller 
modsætning til religion. En akademisk tankekonstruktion som ingen praktiserende 
kristen forbinder noget med.”

FAKTABOKS 4

Dialektisk teologi, en teologisk bevægelse i det 20. århundrede
Det 19. århundrede var præget af liberalteologien, der talte om udvikling også 
inden for det religiøse. Dialektisk teologi, der startede som et opgør med liberal-
teologien, betoner afstanden og det dialektiske forhold mellem det guddommeli-
ge og det menneskelige. I Danmark var Tidehverv i de første 50 år af sin historie 
præget af den dialektiske teologi.

Hvad man kan konstatere er, at der ikke er fuld enighed blandt kirkens embedsbæ-
rere om, hvorledes man skal besvare spørgsmålet; dermed er der heller ikke enighed 
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om, hvordan man som kirke skal se på andre religioners tilstedeværelse inden for 
ens sogn. Et sogn nævner, at de pga. globaliseringen  har fået større interesse for 
andre religioner, specielt islam . Andre nævner eksempler på, at de har modtaget 
mennesker af anden tro til dåb, ligesom det nævnes, at der deltager mennesker af 
anden tro i en række af kirkernes aktiviteter, herunder at muslimske børn deltager i 
konfi rmationsforberedelsen. 

Organisation

Hele Århus Kommune, som denne undersøgelse omfatter, hører ind under Århus 
Stift. Stiftet er opdelt i sogne og pastorater. I alt er der 328 sogne i Århus Stift. I 
denne undersøgelse er der medtaget 44. Det er det antal sogne – hvoraf nogle er 
fl ersognspastorater – der fi ndes inden for Århus Kommune. 

Kopi af et gammelt romansk krucifi ks fra Gl. Aaby Kirke, kryptkirken i Vor Frue Kirke
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Sogn
Den grundlæggende enhed i den folkekirkelige organisation er sognet. Et sogn be-
står af de mennesker, der søger (sogn = søge) til en bestemt kirke. Inden for sognet 
lever menigheden. Opbygningen afspejler de forhold, der herskede på landet for 150 
år siden, hvor der var identitet mellem sogn og menighed. Derfor havde man et sog-
neråd til at organisere de verdslige sager i sognet og et menighedsråd til at regulere 
de kirkelige sager. Siden har vi haft fl ere kommunalreformer, der har gjort mange 
sognegrænser anakronistiske og ikke særlig tidssvarende.

Disse sognegrænser er således dannet over tid og i overensstemmelse med ældre 
traditioner. Den moderne byudvikling har imidlertid ofte været sådan, at den på in-
gen måde gør de nuværende sognegrænser indlysende og naturlige. Dertil kommer, 
at de fl este dårligt nok er opmærksomme på, hvilket sogn de tilhører, fordi sogne-
inddelingen ikke ellers er en administrativ enhed, der tæller i folks bevidsthed. Den 
eneste undtagelse er ved fødselsanmeldelse, hvor folk stadig skal henvende sig til 
kordegnekontoret i deres bopælssogn for at anmelde en fødsel, da folkekirken – som 
et levn fra dens tid som enevældens statsadministrative organ – stadig varetager 
civilregistreringen af landets borgere.

Der er en kernemenighed, der selvfølgelig ved, hvilket sogn og dermed hvilken 
kirke de hører til. Denne sognebevidsthed øges for de kirkers vedkommende, der er 
udstyret med egen kirkegård, fordi man så oftere har et naturligt ærinde til kirke 
og kirkegård. Sognebevidstheden styrkes endvidere, hvis man i familiemæssig sam-
menhæng har fået udført kirkelige handlinger som dåb, konfi rmation , bryllup  og 
begravelse  i ens sognekirke. 

Men ellers kan man konstatere, at sognebevidstheden er på retur. De enkelte me-
nigheder kan siges selv at bidrage hertil, idet man undertiden ser, at menighederne 
udvikler en bestemt profi l, tit bundet til en bestemt person, som oftest præsten. 
Men der er også eksempler på, at menighedsrådet ved en bestemt kirke gennem de 
aktiviteter, de igangsætter, er med til at profi lere denne menighed, det være sig på 
det kunstneriske, det diakonale eller det undervisningsmæssige område.

Ved mange kirker kan man iagttage, at der er fl ere grupperinger i menigheden, 
eller man kan måske ligefrem tale om fl ere menigheder. De kan være opdelt efter 
de præster, der er ved kirken. Det kan man f.eks. tydeligt se ved enkelte kirker som 
Christianskirken og Skt. Lukas Kirke. Man kan iagttage, at alle menigheder falder 
i nogle grupper. Det har man forskellige begreber for. Man kan tale om ’kerneme-
nighed’ eller den deltagende menighed og om en ’servicemenighed’ eller en associe-
ret menighed. Andre foretrækker terminologien: kernemenighed, randmenighed, 
kirkefremmede.
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Ved kernemenighed forstås den gruppe ved en given kirke, der identifi cerer sig 
med denne kirke, deltager i kirkens aktiviteter og kommer der ofte. Denne gruppe i 
menigheden er svindende og har gennemsnitlig en høj aldersprofi l. Menighedsrådet 
rekrutteres som oftest fra denne gruppe. 

Ved servicemenighed (randmenighed eller den menighed, der er associeret den på-
gældende kirke) forstås den gruppe mennesker i sognet, der er medlemmer af folke-
kirken, men som oftest gør brug af kirken i forbindelse med gudstjenestelige hand-
linger omkring dåb, konfi rmation , bryllup  og begravelse . Denne menighed er også 
udsat for en svagt faldende tendens, men holder sig – sammenlignet med forhold i 
andre tilsvarende lande som England og Tyskland – egentlig forbavsende konstant i 
en by som Århus. På det punkt har vi endnu ikke europæiske storbyforhold.

Vores undersøgelse har afsløret to tendenser: 

• En følge af den dalende sognebevidsthed, der hænger sammen med de ovenfor 
nævnte forhold vedrørende byudvikling og det forhold, at folk fl ytter mere, er, 
at der bliver fl ere og fl ere, der bliver kirkelige nomader. Man ’shopper’ rundt og 
opsøger forskellige kirker, som regel dirigeret af ønsket om at høre en bestemt 
forkyndelse eller deltage i et bestemt arrangement.

• Der udgår en tiltrækningskraft fra de gamle bykirker, specielt fra Domkirken. 
Der har endnu ikke udviklet sig en speciel ’Katedral spiritualitet ’ i forbindelse 
med Århus Domkirke, som man kan se det i forbindelse med andre markante 
katedraler i Europas storbyer. Dronningens deltagelse i Domkirkens gudstjene-
ster er et element i denne udvikling. Den specielle søndagseftermiddagsgudstje-
neste klokken 17 i Domkirken, ofte kaldet ”festgudstjenesten”, fordi det er den 
gudstjeneste, man kan nå op til, hvis man har været til fest lørdag aften, tiltræk-
ker også sin specielle menighed, f.eks. en del studerende, der ikke nødvendigvis 
bor i Domsognet. For ca. et år siden er man begyndt at holde frokostgudstje-
nester onsdag klokken 12. Der har været eksempler på, at man har reageret 
på bestemte begivenheder ved at åbne kirken. Således blev der i forlængelse af 
terroranslaget den 11. september 2001 afholdt et arrangement i Domkirken i 
samarbejde med forskellige indvandrergrupper.

Et rigt udbud af orgelkoncerter og andre kirkemusikalske arrangementer er også 
med til at fylde kirken, først og fremmest op til jul og påske. Alt sammen er det med 
til at befæste indtrykket af, at man her forsøger at imødekomme tendenser på den 
religiøse mangfoldigheds marked.
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Provsti
Sognene samarbejder i provstier, hvoraf der er fi re i Århus Kommune: Århus Dom-, 
Århus Søndre, Århus Vestre og Århus Nordre Provsti. Provster er præster, der mod 
et løntillæg varetager de yderligere administrative opgaver, der følger med provste-
stillingen. Der er en tendens til, at provsterne mere og mere bliver en slags mellem-
ledere i det kirkelige system. Opstår der problemer f.eks. med samarbejdet i et givet 
sogn – et fænomen, som synes at være tiltagende – så er provsten første appelinstans 
og kan i den forbindelse fungere som biskoppens stedfortræder. Det er i det særlige 
provstiudvalg, at den økonomiske kompetence ligger.

Stift
Stiftet er den administrative enhed inden for folkekirken; det ledes af en stiftsøvrig-
hed bestående af biskop og stiftamtmand. Til hjælp har de en stiftsadministration. 
Der afholdes årligt landemode, hvor spørgsmål angående stiftet drøftes mellem 
stiftets biskop, provster og præster. En livlig diskussion om indførelse af såkaldte 

Eksempel på udgiftsfordeling i et typisk århusiansk provsti.
Kilde: Århus Stift 2002
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stiftsråd, som foregår i folkekirken som helhed, har ikke ført til, at noget sådant er 
indført i Århus Stift. Nogen taler i den forbindelse om et demokratisk underskud i 
folkekirken.

 Den Danske Folkekirke er en protestantisk kirke, der har bibeholdt det historiske 
episkopat, dvs. at biskopper fører det åndelige tilsyn med menighederne. Med und-
tagelse af en kort periode efter reformationens  indførelse har folkekirken altid haft 
biskopper. Spørgsmålet om biskoppernes rolle og funktion kommer jævnligt op i de 
økumeniske  drøftelser om samarbejde mellem de forskellige kristne  kirkesamfund, 
senest i forbindelse med drøftelserne af  Porvoo-erklæringen om samarbejdet med 
Den Anglikanske Kirke samt Fælleserklæringen vedrørende retfærdiggørelseslæren 
omhandlende samarbejdet med Den Katolske Kirke. Skønt disse erklæringer ikke 
blev tiltrådt offi cielt af Den Danske Folkekirke, så har de dog den betydning, at det 
i de forudgående forhandlinger er blevet fastholdt, at selvom Den Danske Folke-
kirke ikke står i den direkte apostolske succession, så er det af samarbejdskirkerne 
anerkendt, at folkekirken – også i sin embedsstruktur – er apostolsk i betydningen, 
at den i lære og ordning er i kontinuitet med apostlenes kirke.

Valg- og frimenigheder 
I forlængelse af det kirkelige røre, som vækkelsesbevægelserne fremkaldte i sidste 
halvdel af det 19. århundrede, gennemførtes en lovgivning, dels om sognebånds-
løsning, dels om valg- og frimenigheder . Dette lovgivningskompleks er et udslag 
af den grundtvigske indfl ydelse på den kirkelige udvikling i Danmark. Frie menig-
heder samlet om frie præster; det var Grundtvigs vision for den kristne  menigheds 
liv i Danmark. Folkekirken var at betragte som det gæstekammer, bygget af bløde 
bøgestammer, som den kristne menighed kunne have til huse i i Danmark. Det var 
for at nærme sig det ideal, at man fi k en lov om sognebåndsløsning og en lov om 
valg- og frimenigheder .

Brugen af sognebåndsløsning synes at være nogenlunde stabil, måske med en 
svagt stigende tendens. Mange opretholder den omtalte nomadetilværelse uden at 
drage sognebåndsløsningens konsekvenser af det.

Valg- og frimenighedsdannelse var tidligere noget, som specielt den grundtvigske 
retning inden for folkekirken gjorde brug af. Men det har ændret sig afgørende. 
Den valgmenighed  af grundtvigsk observans, som har været i Århus by siden 1886, 
nedlagde sig selv i 1968 og meldte sig samlet ind i Skt. Markus Kirke. Deres kirke-
bygning i Nørregade blev solgt til Den Apostolske Kirke. Det betyder, at der siden 
har været et stærkt grundtvigsk islæt i Skt. Markus menighed, hvor begge præster 
traditionelt har været af grundtvigsk observans. 
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I dag fi ndes der kun én valgmenighed  i Århus Kommune af grundtvigsk obser-
vans. Det er Bering Valgmenighed, der kalder sig Århusegnens grundtvigske valg-
menighed. Den blev dannet i 1876 i forbindelse med en sag om præstevalg. Det er 
en menighed karakteriseret ved, at den er meget aktiv i det folkelige arbejde i for-
længelse af den grundtvigske tradition med gymnastik, oplysende foredrag og dilet-
tant. Her fi ndes endnu en meget aktiv og levende ungdoms- og gymnastikforening. 
Menighedens medlemstal er stabilt med en svagt stigende tendens.

I mellemtiden er det den anden side af det kirkelige spektrum, der har taget valg-
menighedstanken til sig. Siden 1990 har vi haft en nygrundlagt Århus Valgmenig-
hed, der henvender sig til mennesker, der er tiltrukket af en evangelikal karismatisk  
form for kristendom . De har ikke egen kirkebygning, men har tilladelse til at holde 
gudstjenester i Langenæskirken, Møllevangsskolens aula, Skt. Annagades Skoles 
aula samt i Café Oasen i Thunøgade. Gudstjenesterne har et ’moderne’ tilsnit med 
brug af rytmisk musik, rockagtig lovsang og prædiken med brug af drama, power-
point og videoklip, alt sammen med det formål at fremkalde en fællesskabsfornem-
melse.

Det karakteristiske ved denne valgmenighed  er, at den i overensstemmelse med 
nutidige fortrinsvis amerikanske teorier om kirkevækst er opbygget i celle- og klyn-
gegrupper. Cellegrupperne mødes to-fi re gange månedligt. Klyngegrupperne en-to 
gange månedligt. Menigheden er en del af Dansk Oase , der er et fornyelses- og 
menighedsnetværk, grundlagt i 1989, som arbejder i og uden for folkekirken på et 
evangelisk  luthersk  grundlag med baggrund i den karismatiske vækkelse . Den karis-
matiske bevægelse er en kirkelig fornyelsesbevægelse i det 20. århundrede, der læg-
ger vægt på brug af nådegaverne i menigheden (karismerne), herunder helbredelse  
ved bøn  og tungetale. Ved valgmenighedens start i 1990 var man 23 medlemmer. 
Nu er menigheden vokset til at have 186 voksne medlemmer. Det er en ung menig-
hed med en del gennemstrømning; den gennemsnitlige medlemsperiode er kun tre 
år og otte måneder, idet mange af menighedens medlemmer (70 %) er studerende. 
Menigheden er endvidere karakteriseret ved et højt aktivitetsniveau, idet det forven-
tes af medlemmerne, at de deltager i tre kurser i spiritualitet , nådegaveopdagelse og 
mission , som hver omfatter fi re-syv kursusaftener over halvandet år. 

Ved en særlig gudstjeneste, Bøn & Brunch, åbnede den 14. september 2003 en 
ny valgmenighed  i Århus. Den hedder Bykirken og samles i et cafémiljø. Den 
henvender sig til en yngre aldersgruppe: ”25-35- årige studerende og færdiguddan-
nede – mennesker som er på vej i livet, åbne for nyt og med et ønske om at gøre en 
forskel.” Inspirationen til denne nye menighedsdannelse kommer fra en amerikansk 
fornyelsesbevægelse, der er udgået fra Willow Creek. Af andre inspirationskil-
der kan nævnes bevægelsen for en missional kirke samt Saddleback Community 
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Church. De betegner sig selv som evangelikale . Også her bliver der tale om en kirke 
med at højt aktivitetsniveau; alt arbejde er frivilligt og efter princippet: Yde efter 
evner og gaver og nyde efter behov.

Loven om valg- og frimenigheder  viser sig altså at være en ventil, der tillader, at 
også nye eksperimenterende kirkeformer kan fi nde et slags hjemsted inden for den 
ramme, der i en eller anden forstand er sat af folkekirken. Valgmenighederne er 
således underlagt biskoppens tilsyn, mens frimenighederne har en helt selvstændig 
status i forhold til det folkekirkelige hierarki.

Frivilligt kirkeligt arbejde

Kristen kan man dårligt være alene. Den kristne  står altid i et fællesskab med an-
dre kristne. Dette fællesskab, kaldet menigheden eller kirken, kan antage mange 
former. Man taler således om det fi rfoldige kristne kirkebegreb. Kirken er først 
lokalmenigheden, de mennesker, der på et givet sted samles om ordets forkyndelse 
og sakramenternes forvaltning. I folkekirken er der her tale om sognet. Disse lokal-
menigheder er dernæst sammensluttet i en regional kirkestruktur, som i dansk sam-
menhæng er folkekirken. Denne kirke står selvfølgelig i kontakt med den universelle 
globale kristne kirke. Et valgt råd, Det Mellemkirkelige Råd, er ved lovgivning i  Fol-
ketinget bemyndiget til at varetage Folkekirkens mellemkirkelige relationer. I hvert 
af folkekirkens stifter er der nedsat et mellemkirkeligt stiftsudvalg, der på stiftsplan 
varetager de samme opgaver.

Ved siden af den lokale, regionale og globale kristne  kirke fi ndes der traditionelt 
også et fjerde element i kirkeforståelsen, et bevægeligt element, der tillader en kirke 
at reagere på omgivelsernes krav og udfordringer. I Den Katolske Kirke har man 
munke- og nonneordner og societeter, som kan sættes ind i påkommende tilfælde. 
Svarende til det har man i Danmark de frie kirkelige organisationer . 

Det er noget uhyre karakteristisk for  Den Danske Folkekirkes organisation, at 
en lang række opgaver inden for mission , undervisning, diakoni  og socialt arbejde, 
som man traditionelt vil forvente, at en kirke tager op, henlægges til frie kirkelige 
organisationer . Det er i overensstemmelse med en dansk folkelig tradition, at man 
samles i foreninger. Hvor to eller tre er forsamlet om en bestemt sag, der danner 
man en forening. Man taler om ’foreningsdanmark’. Det sætter sig også igennem på 
det kirkelige område. Fordelen ved det er, at der kan komme en vis dynamik over 
feltet, en dynamik, som ville være sværere at opnå i en kirkelig hierarkisk struktur. 

Ulempen er selvfølgelig, at opgaver inden for mission , undervisning, diakoni  og 
nødhjælp ikke ses som selvfølgelige og nødvendige dele af kirkens eget virke, men 
bliver betragtet som en hobbyaktivitet for de særligt interesserede.
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Det gælder for de allerfl este folkekirkemenigheder i Århus, at de er aktivt enga-
gerede i sådanne opgaver eller i det mindste giver husly til grupper i menigheden, 
der arbejder med sådanne opgaver. Der foretages regelmæssige indsamlinger til 
velgørende formål, men der er også eksempler på, at der dannes grupper, som tager 
bestemte opgaver op enten globalt eller i lokalsamfundet. 

På dette felt kan der iagttages en ændring. Tidligere var der i hvert fald forsøg på at 
opretholde et arbejde eller en aktivitet målrettet til børn, unge, unge voksne, mænd, 
kvinder. I den traditionelle form er det i tilbagegang eller helt forsvundet. I stedet 
er der vokset nyt frem. 

For børn er der selvfølgelig først og fremmest barnedåben . I en by som Århus bli-
ver fortsat ca. 80 % af de etnisk danskfødte børn også barnedøbt. Barnedåben var 
tidligere en temmelig lavmælt familiehøjtidelighed, mens der nu er en tendens til 
at udforme den i pagt med tidens party- og eventkultur. Nogle præster er i stigende 
grad opmærksomme på den udfordring, der ligger i at undervise forældrene til de 
barnedøbte i den kristne  tro, som de døbes til at tilhøre. Kreative tiltag til at styrke 
denne aktivitet hæmmes dog af, at det er utilladeligt at stille betingelser, f.eks. et 
krav om oplæring i forbindelse med dåb . Dertil kommer, at mange præster ikke 
føler, de har ressourcer til at sætte ind på dette område. Endvidere er det en udbredt 
opfattelse, at kristelig oplæring nu som førhen er en opgave for forældrene. At en del 
af dem ikke har forudsætninger for at varetage denne opgave på en måde, som de 
også selv er tilfredse med, sætter fokus på de øvrige tilbud, som kirken måtte have. 
Nogle steder har man forsøgt sig med ”Dåbsklubber”. Endvidere satser man mange 
steder på undervisning for børn i otte-tiårs alderen. Således er der ved de fl este fol-
kekirker i Århusområdet tilbud om den såkaldte minikonfi rmandundervisning, et 
tilbud, der som regel opnår en god tilslutning, også fra elever der ikke kommer fra 
hjem, som tilhører kernemenigheden; ja, der er eksempler på, at børn af anden tro 
også deltager i undervisningen. Kirken har indset, at den ikke kan satse på, at skolen 
giver den nødvendige oplæring i kristendom , sådan som det var tilfældet tidligere. 
Derfor er der en stigende bestræbelse på fra kirkens side, at etablere tilbud om en 
sådan oplæring. Foruden minikonfi rmandundervisning er der fl ere sogne, der enga-
gerer sig stærkt i skole-kirke-samarbejdet.

For de unge er der konfi rmandundervisningen afsluttende med konfi rmation . 
Den kirkelige markering af denne overgangsrite har egentlig holdt sig bemærkel-
sesværdigt godt. Et vidnesbyrd herom er det voksende antal dåbshandlinger, der 
forekommer forud for konfi rmationen . For konfi rmationen – med dens folkelige 
elementer i fejringen, fest, gaver og blå mandag – har vist sig at være en effektiv 
måde at få kontakt til en gruppe, som det ellers kan være svært at nå med et ånde-
ligt budskab. Efter konfi rmationen har det vist sig svært at fastholde de unge, en 
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vanskelighed, som også præger det traditionelle ungdomsarbejde i de uniformerede 
korps, i grundtvigske ungdomsforeninger eller i KFUM og -K, som i disse år mister 
medlemmer og må indskrænke.

Gruppen unge voksne mødtes en tid i en bevægelse kaldet Unge Hjem. Men bort-
set fra, at bevægelsens højskole – nu omdannet til efterskole – ligger i undersøgelsens 
område, nemlig i Højbjerg, synes der ikke rigtig at være nogen unge hjem-kredse 
i funktion. En del kirker giver husly til fungerende ”fredagsfamilier” eller ”åbne 
familier”. Her samles unge familier og enlige, der opbygger et socialt og åndeligt 
fællesskab omkring det at spise, synge og være sammen.

Traditionelt arbejde i bibelkredse er mange steder afl øst af undervisningsaktivi-
teter. Det kan have form af decideret undervisning i troens artikler; men det tager 
som oftest form af den særlige danske variant af oplysning, der hedder det folkelige 
foredrag. Det kan så hedde aftenhøjskole eller folkelige møder, hvor man ikke er 
begrænset til strengt kirkelige emner, men kan dække alle områder fra politik  og 
psykologi, litteratur og kunst til etiske, kulturelle og folkelige spørgsmål. Dette er 
et af de træk, som er særegent for den danske kirke; det bærer vidnesbyrd om den 
betydning, Grundtvig har haft for den danske kirke – også på dette felt. 

En af de roller, som moderne sociologi påpeger, at religionen kan have også i det 
moderne, er, at den kan bidrage til den kollektive erindring og den sociale sammen-
hængskraft. Skal  Den Danske Folkekirke bidrage hertil – og forpligtigelsen hertil 
må ligge i, at den er folkekirke – så er dens folkelige arbejde af yderste vigtighed. 
Dette folkelige livsoplysningsarbejde er også under pres, måske specielt i en by som 
Århus, fordi der er så mange andre tilbud på den undervisningsmæssige og den 
kulturelle front. 

Den typiske bruger af tilbuddene om folkelige foredrag i en kirkelig sammenhæng 
er en midaldrende kvinde. Der er på det seneste igangsat forløb, der potentielt hen-
vender sig til andre og nye grupper, f.eks. kirkefremmede, for hvem den kirkelige 
tradition er ukendt land. Således har der været eksempler på de såkaldte alphakurser  
– et undervisningsforløb, hvor man også spiser sammen – der er udviklet inden for 
Den Anglikanske Kirke. Det har dog vist sig, at det også her ofte er de ikke helt så 
kirkefremmede, der kommer. Det samme gælder de såkaldte Bibelmaraton, hvor 
man enkeltvis og/eller som gruppe sætter sig for at læse hele Bibelen  fra ende til 
anden.

En anden gruppe, som ofte får stor kirkelig bevågenhed, er de ældre. Og da der 
bliver fl ere og fl ere af dem, er pensionistarbejdet fl ere steder i god gænge; dog er 
dette område også i høj grad præget af, at markedet er ved at være mættet med tilbud 
til denne aldersgruppe.
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Traditionelle missionskredse, hvor man mødtes og udvekslede informationer fra 
’missionsmarken’, er en uddøende forsamlingsform. I stedet er der mange grupper, 
der er gået ind i genbrugsarbejdet eller i venskabsmenighedsbevægelsen. Traditio-
nelle sogneudfl ugter fi ndes stadigvæk, men mest i menighedsrådets regi; og man 
holder sig ikke tilbage fra at drage til mere eksotiske rejsemål. Menighedsrejser med 
tilknyttet undervisning er populære fl ere steder. Her besøger man sin venskabsme-
nighed eller det ulandsprojekt, man har solidariseret sig med. Eller man drager til 
Wittenberg i Sachsens land og opsøger andre lutherske mindesmærker, eller man 
går i Paulus’ fodspor. 

De fl este menigheder har en menighedspleje, hvorigennem man varetager dia-
konale opgaver. Nogle steder har man ansat en sognemedhjælper, der bistår i dette 
arbejde. Andre steder bygger man på frivilligt arbejde, arrangerer besøgstjeneste 
med besøgsvenner o.l. Inden for det diakonale felt kan man iagttage en markant 
fornyelse igennem de tværkulturelle tiltag, hvor man forsøger at komme i kontakt 
med nye befolkningsgrupper. Man kan f.eks. nævne en institution som Livsværk-
stederne i Gellerup, som uden direkte at være en del af menighedens udadvendte 
arbejde dog er igangsat af mennesker, der er engageret i menigheden. I samme ånd 
arrangeres middage på tværs og andre tværkulturelle arrangementer. En særlig plads 
har den årlige tværkulturelle gudstjeneste, der fejres i Bispehaven med deltagelse af 
repræsentanter for de menigheder, der har et etnisk islæt.

En stor rolle i det diakonale arbejde spiller Kirkens Korshær. De har egen kors-
hærspræst tilknyttet Skt. Pauls Kirke og driver adskillige herberger og væresteder. 
Korshæren har været aktiv i Århus siden 1919, og mange af folkekirkens menigheder 
kanaliserer deres diakonale engagement gennem Korshæren og dens aktiviteter.

Økonomi

De folkekirkelige menigheder i Århus fi nansierer deres virksomhed på linje med, hvad 
der er tilfældet i folkekirken i øvrigt. Det hører med til folkekirkens privilegerede 
stilling, at staten opkræver kirkeskat, som fordeles til brug for menighederne i over-
ensstemmelse med de budgetlægningsprocedurer, der hersker, hvori provstiudvalget 
spiller en afgørende rolle. Præsterne er statstjenestemænd, og en del af den grundlovs-
sikrede støtte til folkekirken udbetales som tilskud til præstelønninger. Den Danske 
Folkekirkes økonomi er temmelig indviklet, præget af den historiske udvikling og for-
skellige forsøg på politisk og kirkeligt at styre den. I 2003 var der en livlig diskussion 
herom pga. store budgetoverskridelser inden for den såkaldte Fællesfond, der består 
af kirkeskattemidler; budgetoverskridelserne var fremkommet pga. indførelsen af den 
elektroniske kirkebog og en omlægning af folkekirkens forsikringer. 
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Denne overordnede diskussion påvirker selvfølgelig livet i de enkelte sogne. Men 
vigtigere for de enkelte menighedsråd i sognene og deres administration er det – 
også økonomiske – råderum, de har til at iværksætte aktiviteter, ansætte og afl ønne 
personale. På trods af øjeblikkelige indskrænkninger og midlertidige ansættelses-
stop må man konstatere, at der inden for de senere år har været en stor udvidelse af 
menighedsrådenes muligheder på dette område. Det betyder, at personalet omkring 
de enkelte kirker er vokset betragteligt med deraf følgende udfordringer til menig-
hedsrådene om ordentlig personaleledelse. Det har nogle steder ført til ansættelse 
af en administrationsleder. I det hele taget må man konstatere, at de folkevalgte 
menighedsråd gør et stort stykke frivilligt arbejde for at sikre gode ydre rammer for 
folkekirkens liv og vækst.

En anden side af den kirkelige økonomi er de beløb, der indsamles i de enkelte 
menigheder. Det vil som regel være beløb, der optages som kollekt ved de ordinære 
gudstjenester; de går ubeskåret til bestemt angivne formål. Alle samler ind til egen 
menighedspleje, men derudover er der plads til en bred vifte af formål, der kan til-
godeses alt efter præsternes og menighedsrådenes bestemmelse. På landsplan er det 
slet ikke så små beløb, der på denne måde stilles til rådighed for velgørende arbejde 
inden for national og international diakoni , mission  og undervisning. Givermøn-
steret er dog under forandring. Tidligere var der traditionelle kollekter, som f.eks. 
høstoffer og nytårskollekt, der uanset formål altid blev velbetænkt. Nu er man mere 
koncentreret om bestemte sager, der er oppe i medierne (nødhjælp til Kosovo eller 
andet). Desuden tilrettelægges giverstrukturen hos de enkelte givere også efter skat-
tevæsenets regler, idet der inden for bestemte rammer indrømmes fradrag for større 
beløb, der gives til velgørende formål. Men i almindelighed synes den enkelte kir-
kegænger  at tænke, at gudstjenesten og den service, kirken står for, bliver betalt via 
kirkeskatten, hvorfor man ikke i folkekirken ser samme (store) beløb lagt pr. person 
i frivillige gaver, som man kan se i frikirker og andre religiøse grupperinger.

Medlemmer

Man bliver medlem af folkekirken ved dåb . Mest udbredt er barnedåb , hvor foræl-
drene bærer barnet til dåben , og faddere, der lover at tage sig af barnets kristelige 
oplæring, står bi. I de sidste ti år har der været en stigning i antallet af dåbshand-
linger umiddelbart i forbindelse med konfi rmation . Udmeldelser forekommer og 
medlemstallet i folkekirken har været svagt faldende igennem de sidste 50 år. 

Der er ikke konstateret nogen egentlige bestræbelser på at hverve nye medlemmer. 
Som det hedder i en af besvarelserne: ”Folkekirken har ingen missionsstrategi og 
overlader initiativet til evt. medlemskab til folk selv”. Samtidig understreges det i 
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samme svar, at folkekirken har en missionsforpligtelse. En anden kirke skriver: ”Vi 
er ikke lukkede; men vi er heller ikke direkte opsøgende.”

Bemærkelsesværdigt er det, at mennesker, der øjensynligt ikke gør brug af folke-
kirken, dog bliver stående som medlemmer og dermed er med til at betale til insti-
tutionen. Dermed adskiller den danske situation sig fra situationen, som vi kender 
den i mange andre vesteuropæiske lande, hvor de etablerede kirker i disse år oplever 
massive udtrædelser. 

Og når de nu forbliver i kirken, hvorfor kommer de der så ikke noget mere? 
Hvorfor ligger Danmark i bunden af alle statistikker, når det kommer til kirke-
gangsfrekvens? Der er sikkert fl ere grunde hertil. For det første lægger den lutherske 
reformation  en uhyre vægt på den enkelte og den enkeltes forhold til Gud. I en 
dansk sammenhæng indgår det i en særegen kombination med Søren Kierkegaards 
tale om ”hiin enkelte”. Alt sammen danner baggrund for den udbredte opfattelse, 
at man godt kan være en god kristen  uden at gå i kirke. Dertil kommer, at man i 
dansk folkelig tradition har en udpræget skepsis over for hierarkier, herunder også 
kirkelige.

Nogle religionssociologer taler om, at det der karakteriserer en moderne religiøs 
eksistens, er, at man ”tror uden at høre til”. For danskerne kan man måske næsten 
sige, at det omvendte er tilfældet. Man ”hører til”, men man lader ikke dette til-
hørsforhold få adfærdsændrende betydning. At det er sådan har muligvis noget at 
gøre med den særegne syntese, der er skabt mellem kirke og folkelighed  i Danmark, 
en syntese, hvor grunden synes at være lagt med vækkelserne i det 19. århundrede, 
og som Grundtvig blev arkitekten bag. Det betyder, at folkekirken ikke så meget 
betragtes som kirke eller religiøs organisation, men dels som en del af det offentlige 
statsadministrative system, dels som en borgerlig velfærdsindretning, der leverer 
serviceydelser ved bestemte familiære overgangsriter. 

Men det er også klart, at det er denne syntese, som nu – under indtryk af de de-
mografi ske ændringer i den danske befolkning – kommer under pres. Den folkelige 
og politiske diskussion, som er så levende i disse år, er derfor præget af synspunkter, 
der trækker i mange forskellige retninger. Vil man have mere kirke, mere stat eller 
mere folk? 

FAKTABOKS 5

Kirkelig statistik. Der findes ingen samlet statistik over kirkegangsfrekvens og 
andre kirkelige aktiviteter i Århus Stift. I de enkelte sogne føres der dog ofte en 
sådan. Her vises et eksempel fra Christians Sogn. Kilde: Kirkebladet nr. 3/2002
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Gudstjenester 150 Navngivelser 67

Kirkegængere 26.377 Heraf udlændinge 40

Altergæster 16.473 Konfi rmerede 105

Altergæster:
plejehjem, lejre mv.

264 Vielser/kirkelige velsignelser 19

Koncerter 8 Dødsfald 138

Koncertdeltagere 1.038 Begravet/bisat: Fra kirken 22

Fødte 164 Fra kirkegårdskapeller 99

Døbt i kirken 70 Uden gejstlig medvirken 14

Døbt udensogns 47 Udtrædelser af folkekirken 14

 Konfi rmanddåb 3 Genindtrædelse i folkekirken 4

Voksendåb 0 Indsamlet 101.380,50 kr.

Religiøs praksis

Når man skal give et indtryk af den religiøse praksis i folkekirken, konfronteres man 
på en måde også med dette valg. Skal man lægge vægten på folkekirkens statsadmi-
nistrative funktioner, dens folkelige virke eller det indre kirkelige, såsom forkyndelse 
og ritualer. Som den etablerede kirke med egne paragraffer i grundloven , med sal-
me- og ritualbøger, der er kongeligt autoriserede, er folkekirken at betragte som en 
del af det statsopretholdende system. Den forholdsvis høje medlemsprocent fi nder 
ganske givet noget af sin forklaring i, at folkekirken ses som en del af velfærdsdan-
mark. Når Grundtvig formulerer visionen for et samfund, hvor ”få har for meget, 
og færre for lidt”, så gør han det på baggrund af en kristen  tankegang. Nogle peger 
på, at de nordiske velfærdssamfund er en frugt af det kristne  evangelium kulturelt 
formidlet og politisk gennemført i et unikt samarbejde med en socialdemokratisk 
arbejderbevægelse. Denne assimilering af kristendommen  i samfundet, der bl.a. 
også viser sig i talen om værdier, sætter sig igennem på mange områder. Bagsiden af 
denne bevægelse er, at kirken som kirke bliver mere utydelig. 

Da folkekirken i mange henseender fremstår som en løs ramme om befolkningens 
gudsdyrkelse, vil den religiøse praksis antage mange og varierede former. Væsent-
ligst er gudstjenesten. Den klassiske højmesse søndag formiddag fastholdes, medens 
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andengudstjenesterne enten morgen eller eftermiddag ofte erstattes af en aftenguds-
tjeneste i ugens løb.

Gudstjenesten kan i kristendommen  antage mange forskellige former alt efter den 
kultur, den er udviklet inden for. Der har dog i Vestkirken udviklet sig en bestemt 
norm, der med store variationer kan genkendes i mange af de kristne  kirkers litur-
giske ordninger.

Det karakteristiske er en vekslen mellem salmesang, bøn , læsning og prædiken. 
Den almindelige gang i en højmesse i folkekirken er som følger:

Efter klokkeringning indledes gudstjenesten med et præludium, som menigheden 
påhører i tavshed, mens præsten går for alteret, hvor hun eller han knæler, mens 
kordegnen beder indgangsbønnen.

Efter første salme følger en hilsen og kollekt (fast formuleret bøn ) efterfulgt af 
tekstlæsning fra Det Gamle eller Det Ny Testamente. Efter anden salme følger på 
ny læsning fra Det Ny Testamente som regel efterfulgt af trosbekendelsen, som 
fremsiges af præsten eller menigheden. Den kan også synges. Efter tredje salme 
følger prædikenen, der indledes og afsluttes med bøn. Efter prædikenen er der alter-
gang og evt. dåb. Gudstjenesten afsluttes med endnu en kollekt og den aronitiske 
velsignelse samt udgangsbøn og postludium. Kirkegængerne står op under læsnin-
gerne og trosbekendelsen, men sidder ned under salmesang, bønner  og prædiken.

Til den religiøse praksis hører endvidere, at man omgiver forskellige af livets 
overgangssituationer med religiøse ritualer. Således kan (barne)dåben ses som en 
initiationsrite til kristendommen . 

Konfi rmationen er på samme vis fra gammel tid at forstå som en overgangsrite, 
der markerer overgangen fra barn til voksen. At man i vor kultur har opfundet 
ungdommen, har medvirket til at placere konfi rmationen  lidt umotiveret midt i 
skoleforløbet, som regel i 7. klasse; men kirken fastholder placeringen af hensyn til 
muligheden for undervisning.

Til kirkens lejlighedshandlinger (kasualier) hører også vielsen, der i nogle kirker 
– som f.eks. den katolske – opfattes som et sakramente. I Danmark har folkekirken, 
hvor vielsen betragtes som en velsignelseshandling, og de anerkendte trossamfund 
ægteskabsstiftende myndighed, dvs. at man kan indgå ægteskab med bindende rets-
kraft uden først at skulle på Rådhuset. 

Den sidste lejlighed, som en borger i Danmark har til at komme i kirken, er ved be-
gravelsen. De fl este steder er folkekirkens præster begravelsesmyndighed. Det afslører 
det forhold, at langt hovedparten af indbyggerne i Danmark bliver begravet eller bisat 
på folkekirkens eller de kommunale kirkegårde, og de fl este med gejstlig medvirken.
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Der foreligger ikke nogen samlet opgørelse af kirkegangsfrekvens i de sogne, der 
hører under undersøgelsens område. I modsætning til andre stifter som Viborg og 
Ålborg har man ikke i Århus Stift iværksat nogen kirketælling.

FAKTABOKS 6

Kristendommens hellige bøger
Bibelen er en samling oldtidsskrifter, der falder i to dele,
• Det Gamle Testamente med 39 bøger, der består af historie, lovstof, salmer, 

profetier og visdomsord.
• Det Ny Testamente med 27 bøger, der består af evangelier, historieberetnin-

ger og breve.
Kristendommens indhold er sammenfattet i den treleddede apostolske trosbe-
kendelse, som dåbskandidaten siger ja til ved dåben, og som fremsiges ved en-
hver gudstjeneste.
Fadervor er en bøn, der går tilbage til Jesus selv. Det er den bøn, som enhver kri-
sten formodes at kende og fremsige ved alle lejligheder, hvor bøn er påkrævet, 
som regel som morgen- og aftenbøn.

Tradition og fornyelse

De senere år har været karakteriseret af en moderat fornyelse af den klassiske liturgi, 
idet de i 1992 autoriserede alter- og liturgibøger åbnede for fl ere valgmuligheder. 
(Interessant er det dog, at byens hovedkirke, Domkirken, anvender ritualet af 1912 
samt den gamle bibeloversættelse.) Pinsen 2003 tog de fl este kirker i Århus en ny 
salmebog i brug, – et udtryk for en moderat fornyelse af kirkens traditionelle salme-
skat. Således er udviklingen af den religiøse praksis karakteriseret ved en moderat 
fornyelse. Der tages initiativ til at introducere alternative former for gudstjenester. 
Ved forskellige af folkekirkerne indbydes der til meditationsgudstjenester, stille-
gudstjenester, lystjenester  og andre specielt tilrettelagte gudstjenester i et forsøg på 
at imødekomme den vækkelse  af folkereligiøsiteten , som man kan konstatere i disse 
år, og som i øvrigt viser sig i fremvæksten af nye religiøse og spirituelle grupper (se 
afsnittet om disse grupper). Herunder hører også, at nogle citykirker afprøver fæ-
nomenet Natkirke, dvs. at man holder åbent om natten for søgende og individuelt 
bedende evt. kombineret med tilbud om forbøn og individuelle samtaler.
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FAKTABOKS 7

Kirkens sakramenter
Den evangelisk-lutherske kirke har to sakramenter: Dåb og nadver. 
Dåben, der som hovedregel praktiseres som barnedåb, sker ved, at dåbskan-
didaten bliver overøst med tre håndfulde vand i Faderens, Sønnens og Hellig-
åndens navn. Forud er gået skriftlæsning, fremsigelse af den apostolske tros-
bekendelse og ja-ord fremsagt af dåbskandidaten eller dennes stedfortræder. 
Dåben efterfølges af fællesbøn med Fadervor.
Nadveren uddeles ”under begge skikkelser”, dvs. at nadvergæsten får indviet 
brød og vin, som er Jesu legeme og blod. Den lutherske nadverforståelse siger, 
at der sker en usynlig forvandling af elementerne (transsubstantiation), så man 
spiser Jesu legeme og blod i vin og brøds skikkelse. En reformert opfattelse af 
nadveren som et mindemåltid er dog temmelig udbredt.

Det samme kan iagttages i forbindelse med de autoriserede ritualer for dåb , nadver, 
konfi rmation , bryllup  og begravelse . Her støder folkelige forventninger og krav 
undertiden sammen med præsternes teologiske fagkundskab, når det gælder salme-
valg, musikledsagelse og alternative rituelle former.

Der tages også initiativer til at udvide det sociale rum omkring gudstjenesten. De 
allerfl este steder er der – i det mindste lejlighedsvis – tilbud om at deltage i kirke-
kaffe. Nogle har også forsøgt sig med prædikensamtale, enten som forberedelse til 
søndagens gudstjeneste eller som en art opfølgning.

Som et vidnesbyrd om den stille ændring af den religiøse praksis kan nævnes en 
række træk.

• Altergangsfrekvensen blandt deltagere i højmessen har været stigende igennem 
en årrække. For 40 år siden var det ikke ualmindeligt, at man blot havde alter-
gang to eller tre gange om året. Nu forekommer det praktisk taget ikke, at der 
fejres en højmesse uden altergang. Og det er ikke ualmindeligt, at alle kirke-
gængere  går til alters. Det signalerer, at der er en søgen efter de mere mystiske 
elementer i den kristne  tro, eller måske søger man snarere ritualet.

• Postludiet påhøres i stilhed. For en generation siden var det helt almindeligt, at 
postludiet var musik, der blev spillet, mens man forlod kirken. I dag påhøres 
postludiet i andægtig tavshed som en tone, hvormed gudstjenesten klinger ud.

• Brugen af den såkaldte lysglobe  har bredt sig i mange kirker. Her kan man 
tænde et lys og bede en bøn . Det er en skik, som har træk til fælles med den 
katolske tradition for at tænde lys for de afdøde og foran helgenerne. I den fol-
kekirkelige sammenhæng er skikken med til at opmuntre til individuel bøn, og 
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samtidig minder den om kristendommens globale ansvar, idet overskuddet fra 
lyssalget som regel går til projekter inden for kirkens internationale diakoni .

Væksten af institutionspræster

De fl este plejehjem og andre institutioner, der ligger i et givet sogn, får sin kirkelige 
betjening via sognets præster, f.eks. gennem afholdelse af regelmæssige gudstjene-
ster og besøg. Men et særkende i det moderne er, at institutionerne bliver for store 
til at kunne blive betjent adækvat af det enkelte sogn, f.eks. steder hvor et sygehus 
tilfældigvis er placeret. Derfor har man oplevet en stærk vækst i antallet af institu-
tionspræster. Man fi nder dem på sygehuse, i fængsler, på undervisningsinstitutioner 
som f.eks. de videregående uddannelser i form af studenterpræster o.a. Disse præster 
er måske formelt tilknyttet et bestemt sogn, men reelt varetager de opgaver, der går 
på tværs af sognegrænserne. Det gælder i helt udpræget grad for det kirkelige arbejde 
for døve; det koordineres i området gennem Midtjyllands Døvemenighed. Døveme-
nigheden er en tegnsprogsmenighed i folkekirken, som har ca. 400 sognebørn med 
tilhørende familier, i alt ca 1000 medlemmer, heraf 100 døve i Århus.

Seneste skud på denne stamme af præster for særlige grupper, der vel rettelig bør 
benævnes funktionspræster, er den i 2002 udnævnte gadepræst, der – foreløbig i en 
prøveperiode på tre år – arbejder ud fra et lokale i midtbyen. Gadepræstens opgave 
er at gøre kirken synlig på gaden, særlig blandt de unge mellem 15 og 25 år

Kirkelige retninger

Den Danske Folkekirke er dybtgående præget af det åndelige røre i slutningen af 
det 19. århundrede, der skabte de kirkelige retninger, først og fremmest Indre Mis-
sion  og  Grundtvigianismen. Begge retninger fi ndes i Århus.  Grundtvigianismen er i 
den grad gået folkekirken i blodet, at hovedparten af menighedsrådsmedlemmer vil 
betegne sig selv som grundtvigianere, hvis de skal karakterisere sig selv. Idet så store 
dele af folkekirken vil karakterisere sig selv som grundtvigsk, er der færre udslag af 
formaliseret grundtvigsk arbejde. Nogle sogne har dog højskolemøder eller en høj-
skoleforening. Karakteristisk er således, at den grundtvigske valgmenighed  opløste 
sig selv og blev en del af almindelige folkekirkemenigheder.

Anderledes med Indre Mission  (IM). I mere end 100 år har man, på evangelisk -
luthersk grund og så vidt muligt i samarbejde med folkekirkens præster, virket for 
troslivets vækkelse  og de troendes sammenslutning i de helliges samfund. De har 
i alt otte mødesteder i Århus-området. Til dem hører fem missionshuse: Carmel i 
Nørre Allé, Eben Ezer i Brammersgade, Bethania på Ivar Huitfeldts Gade, Tabor på 
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Vølundsvej og Bethesda i Stjær. Desuden er der IM-samfund i Christianskirken, i 
Vejlby og i Mårslet. Ud fra disse steder tilbydes en lang række møder og aktiviteter 
for børn, unge, voksne og ældre. Med til det kirkelige landskab på det, man tradi-
tionelt kalder højrefl øjen, hører også Luthersk  Missionsforening (LM), der, har en 
række arbejdsgrupper i Århus-området. Det teologiske Menighedsfakultet (MF), 
en uddannelsesinstitution, der som navnet siger, tilbyder teologisk undervisning 
på universitetsniveau, er på mange måder et åndeligt kraftcenter for de forskellige 
grupper på folkekirkens højrefl øj.

Meget i folkekirkens fremtid afhænger af, hvorledes disse grupper reagerer på den 
fortsatte sekularisering og det tab af klassisk kristen  tradition, som kan iagttages i 
samfund og kirke. De aktuelle valgmenighedsdannelser samt diverse tilløb til at 
danne frimenighed  kunne indikere, at fl ere og fl ere på denne fl øj føler sig utilpassede 
i den meget brede folkekirkelige indretning. Sker der en nydefi nering af folkekir-
kens relation til staten, må man forvente at se nye frie menighedsdannelser.

Kirkelige bygninger

Den folkekirkelige bygningsmasse er stor og varieret. Den indeholder middelalder-
lige kirkebygninger af enestående arkitektonisk og æstetisk værdi. 1000-1200-tal-
let var en aktiv kirkebygningsperiode, og mange kirker – både på land og i by – i 
Århus fra dette tidsrum vidner om kristendommens lange historie i området. Siden 
er der blevet bygget kirker i takt med befolkningsudviklingen. Således blev det 20. 
århundrede en meget aktiv kirkebygningsperiode, hvor de voksende forstæder fi k 
nye kirker, ofte i innovativ arkitektonisk udførelse og med kunstnerisk udsmykning 
udført af landets fremmeste kunstnere.

Det 20. århundrede så også en markant nydannelse i de mange sognegårde, som 
er skudt frem ved de fl este kirker. De første kom i forbindelse med bygningen af 
de nye kirker i forstæderne; men efterhånden bredte skikken sig, så alle skulle have 
en sognegård. Arbejdet med at tilpasse sådanne nye bygninger til de mere traditio-
nelle kirker er løst med varierende elegance ved de forskellige kirker i Århus. Disse 
sognegårde rummer foruden graverfaciliteter ofte kontorer for præster, kordegn og 
kirkefunktionærer. De danner således ramme for sognets administrative funktioner, 
samtidig med at de giver rum til konfi rmand- og mødelokaler. Diskussionen om 
sognegårdenes brug og den teologi- og kirkeforståelse, der ligger bag deres opførelse, 
er endnu ikke analyseret.
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Oversigt over menigheder og kirker i folkekirken

  Folkekirke Indbyggere Medlems-
  Medlemmer1: i sognet1: procent:
Århus Dom-, Samsø-, Tunø Provsti
Langenæs Sogn  5327  6343 84 %
Langenæs Allé 61, 8000 Århus C 
tlf. 86 14 74 2 

Sct. Johannes Sogn 8507 10131 84 %
Peter Sabroes Gade 20, 8000 Århus C 
tlf. 86 13 73 73

Sct. Lukas Sogn 7891 9331 85 %
Ingerslevs Boulevard, 8000 Århus C 
tlf. 86 12 42 78

Sct. Markus Sogn 6416 8271 78 %
Skt. Marcus Kirkeplads 1, 8000 Århus C 
tlf. 86 12 94 36

Sct. Pauls Sogn 7548 9011 84 %
Skt. Pauls Kirkeplads, 8000 Århus C 
tlf. 86 12 21 54

Vor Frue Sogn 7471 9271 81 %
Klosterkirken, Sankt Nikolai 
Kryptkirke, Vor Frue Kirke
Vestergade 21, 8000 Århus C 
tlf. 86 12 12 43

Århus Domsogn Sogn  7051 8792 80 %
Domkirkepladsen 2, 8000 Århus C
tlf. 86 12 38 45

Århus Nordre Provsti
Egå Sogn 3946 4442 89 %
Egå Mosevej 7, 8250 Egå
tlf. 86 22 79 66

Elev Sogn  678 760 89 %
Høvej, Elev, 8520 Lystrup
tlf. 86 22 92 90
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Ellevang Sogn 7041 8297 85 %
Jellebakken 42, 8240 Risskov
tlf. 86 21 28 09

Elsted Sogn 3513 3978 88 %
Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup 
tlf. 86 22 11 12 
(Sognepræst Annelise Søndengaard)

Hjortshøj Sogn 2413 2783 87 %
Gammel Kirkevej 1, 8530 Hjortshøj 
tlf. 86 22 35 65 
(Sognepræst Jane Almuth Enna)

Lisbjerg Sogn  784 942 83 %
Marie Belows Vej, Lisbjerg, 8200 Århus N 
tlf. 86 23 12 32 (Sognepræst Torben Brink)

Lystrup Sogn 4347 5126 85 %
Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup
tlf. 86 22 79 76

Mejlby Sogn  457 502 91 %
Mejlbyvej 682, Mejlby, 8530 Hjortshøj
tlf. 86 99 90 05 
(Sognepræst Troels Tejlgaard Jensen)

Risskov Sogn  6199 7259 85 %
Solbakken 2, 8240 Risskov
tlf. 86 17 99 33

Skejby Sogn  477 528 90 %
Nedergårdsvej 34, Skejby, 8200 Århus N
tlf. 86 23 12 32 (Sognepræst Torben Brink)

Skelager Sogn  4143 5069 82 %
Skelagervej 49, 8200 Århus N
tlf. 86 10 98 99 (Sognepræst Karin Friis Plum)

Skæring Sogn  4228 4785 88 %
Skæring Kirkevej 1, 8250 Egå
tlf. 86 17 58 36 (Hjælpepræst Lena Kjems)
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Skødstrup Sogn  5258 5928 89 %
Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup
tlf. 86 99 22 08

Spørring Sogn  721 799 90 %
Spørring Kirkevej, 8380 Trige
tlf. 86 23 12 03 
(Sognepræst Walther Dahlgaard Nielsen-Refs)

Todbjerg Sogn  1244 1359 92 %
Bøggildsvej 18, Todbjerg, 8530 Hjortshøj 
tlf. 86 99 90 05 
(Sognepræst Troels Tejlgaard Jensen)

Trige Sogn  2120 2742 77 %
Randersvej 521, 8380 Trige
tlf. 86 23 12 03 
(Sognepræst Walther Dahlgaard Nielsen-Refs) 

Vejlby Sogn  5220 6658 78 %
Vejlbygade 34, 8240 Risskov
tlf. 86 21 44 01

Ølsted Sogn 170 202 84 %
Hvidbjergvej, 8380 Trige
tlf. 86 23 12 03 
(Sognepræst Walther Dahlgaard Nielsen-Refs)

Århus Søndre Provsti
Astrup Sogn  1400 1517 92 %
Østergårdsvej 223, Astrup, 8355 Ny-Solbjerg
tlf. 86 92 74 54 
(Sognepræst Anne Vejbæk Nicolaisen)

Beder Sogn 3888 4417 88 %
Kirkebakken 58, 8330 Beder
tlf. 86 93 60 17 
(Sognepræst Knud Klausager Sørensen)

Fredens Sogn 5720 6967 82 %
Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J
tlf. 86 14 21 13
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Holme Sogn 7988 9848 81 %
Holme Byvej, 8270 Højbjerg
tlf. 86 27 21 34 
(Sognepræst Kirsten Hald)

Hvilsted Sogn  402 428 94 %
Nordvejen, 8355 Ny-Solbjerg
tlf. 86 92 74 54 
(Sognepræst Anne Vejbæk Nicolaisen)

Kolt Sogn  4779 5462 87 %
Kunnerupvej, Kolt, 8361 Hasselager
tlf. 86 28 02 08

Malling Sogn 3850 4356 88 %
Malling Kirkevej 3, 8340 Malling
tlf. 86 93 17 32 
(Sognepræst Finn Malthe Madsen)

Mårslet Sogn 3569 3991 89 %
Ved Kirken 1A, 8320 Mårslet
tlf. 86 29 02 34 
(Sognepræst Hanne Davidsen)

Ormslev Sogn 3466 4206 82 %
Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J
tlf. 86 28 00 27 
(Sognepræst Gitte Randrup Adelgaard)

Ravnsberg Sogn  5606 7975 70 %
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J
tlf. 86 28 11 88 

Skåde Sogn  8131 9619 85 %
Hørhavevej 7-9, 8270 Højbjerg
tlf. 86 27 17 73

Tiset Sogn  1500 1661 90 %
Ravnholtvej 1, Tiset, 8355 Ny-Solbjerg 
tlf. 86 92 73 30 
(Sognepræst Jette R. Christiansen)
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Tranbjerg Sogn  7067 7863 90 %
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
tlf. 86 29 57 33

Tulstrup Sogn  155 177 88 %
Tulstrupvej 1, 8340 Malling
tlf. 86 92 74 54 
(Sognepræst Anne Vejbæk Nicolaisen)

Viby Sogn  6036 7287 83 %
Kirkestien, 8260 Viby J
tlf. 86 14 10 16

Århus Vestre Provsti
Borum Sogn 468 528 89 %
Borum Byvej, 8471 Sabro
tlf. 86 94 83 02 
(Sognepræst Lene Vini Pagaard Madsen)

Brabrand Sogn 4598 5398 85 %
Engdalsvej 2, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 06 45

Christians Sogn 10692 13578 79 %
Frederikshaldsgade 15, 8200 Århus N
tlf. 86 16 94 64

Fårup Sogn 672 733 92 %
Fårupvej 102, 8381 Tilst
tlf. 86 24 10 11 (Sognepræst Bent Kim Jepsen)

Framlev Sogn  2629 2882 91 %
Kirkesvinget 4, 8462 Harlev J
tlf. 86 94 10 05 (Sognepræst Paul Børge Erbs)

Gellerup Sogn 4112 11900 35 %
Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand
tlf. 86 25 18 10

Harlev Sogn 837 925 90 %
Harlev Kirkevej 11, 8462 Harlev J
tlf. 86 94 10 05 (Sognepræst Paul Børge Erbs)
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Hasle Sogn 4176 6857 61 %
Viborgvej 158, 8210 Århus V
tlf. 86 15 58 53

Helligånds Sogn 5551 8367 66 %
Torpevænget 1, 8210 Århus V
tlf. 86 15 18 88

Kasted Sogn  172 193 89 %
Kasted Byvej, 8200 Århus N
tlf. 86 24 15 51 (Sognepræst Lars Lindgrav)

Lyngby Sogn  158 191 83 %
Lyngbygårdsvej 39, 8220 Brabrand
tlf. 86 94 83 02 
(Sognepræst Lene Vini Pagaard Madsen)

Møllevang Sogn  6821 9262 74 %
Møllevangs Allé 49, 8210 Århus V
tlf. 86 15 81 54

Sabro Sogn  1901 2126 89 %
Sabro Kirkevej, 8471 Sabro
tlf. 86 24 10 11 
(Sognepræst Bent Kim Jepsen)

Skjoldhøj Sogn  6364 7981 80 %
Jernaldervej 425, 8220 Brabrand
tlf. 86 24 20 61

Sønder Årslev Sogn  801 920 87 %
Rosbjergvej 4B, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 00 23 (Sognepræst Esben Andersen)

Tilst Sogn  5098 6646 77 %
Bysmedevej, 8381 Tilst
tlf. 86 24 18 81

Åby Sogn  8514 10590 80 %
- Åbyhøj Kirke, Silkeborgvej 290, 8230 Åbyhøj 
- Gammel Åby Kirke, Åby Kirkevej 1, 8230 Åbyhøj
tlf. 86 15 78 01
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Samlet Århus Kommune 230291 288160 80 %

Valgmenigheder
Bering Valgmenighed  300
Torshøjvænget 15
8361 Hasselager
86 92 12 37

Bykirken  23
Gudstjenestelokale
Svineriet
Mejlgade 35
8000 Århus C
86 20 22 87 (formand Isak Holm)
86 12 55 14 
(Valgmenighedspræst Andreas Ø. Nielsen)

Århus Valgmenighed 186
Thunøgade 1
8000 Århus C
86 12 28 35
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b. Kristne frikirker

Ved kristne  frikirker forstår man kristne kirker, der står uden for  folkekirken. I 
relation til staten har de formelt set status som enten ’anerkendte’ eller ”godkendte” 
trossamfund, en status, der sætter dem i stand til at foretage vielser med borgerlig 
retskraft samt giver dem visse juridiske og økonomiske fordele (se appendiks om 
Religion og Ret i Danmark). Det kan virke lidt paradoksalt, at de kirker, ortodokse 
og romersk-katolske, der repræsenterer en kristendom  langt ældre end den evange-
lisk -lutherske, i vores sammenhæng har status som frikirker. Men det er resultatet af 
den historiske udvikling omtalt tidligere.

De enkelte frikirker i denne bog får hver sin beskrivelse. Her skal derfor kun peges 
på nogle overordnede træk, der karakteriserer denne gruppe af kirker.

De ortodokse kirker i Århus er stadig at betragte som etniske menigheder, hvor 
det at bevare en bestemt form for kultur, den assyriske eller den etiopiske, samt deres 
respektive hjemlandes sprog er et hovedformål. Derfor kan man imødese en udvik-
ling, hvor de enten prioriterer det snævert etnisk defi nerede og dermed dyrker deres 
egenart eller går i retning af at udvikle en ny type af ’dansk’ ortodoks spiritualitet . 
Det bliver uhyre interessant at følge, hvilken vej de vil tage. Potentielt kan de blive 
en fornyelseskraft i kirken. De kommer med en spiritualitet, der ser på den vestlige 
sekulariserede kultur med en vis skepsis. Det fi k man senest illustreret, da det var 
mennesker fra disse menigheder, der stærkest protesterede, da en supermarkedskæde 
lancerede nogle sandaler med religiøse billeder på, billeder, der blev fortolket som 
billeder af Jesus – og ham kunne man ikke ’træde’ på. Udviklingen i disse men-
neskers selvforståelse vil blive forbundet med udviklingen i samfundet som helhed; 
og det kan tilsammen komme til at bestemme, hvilken form det multikulturelle 
samfund i Danmark vil tage.

Den Katolske Kirke er den betydeligste i denne gruppe kirker i Århus. Med dens 
klassiske kirkebygning centralt placeret i byen samt en velbesøgt og veldrevet skole 
indtager den en markant plads i det århusianske bybillede. Vi har at gøre med en 
kirke med voksende tilslutning, der har formået at tilpasse sig og indoptage nye 
kulturstrømninger. Det er således karakteristisk, at den katolske kirke langt bedre 
end andre af byens kirker har formået at indoptage nytilfl yttede kristne . Den katol-
ske kirkes universelle og globale karakter kommer den her til gode. Man er ikke på 
forhånd forlovet med en bestemt kultur, men fra sin historie og tradition vant til, at 
kristendommen  kan antage mange og forskellige former.

Alle de øvrige frikirker er karakteriseret ved, at de har deres oprindelse i et brud 
med en anden kirke. Ofte vil de således være præget af det spørgsmål, som førte til 
bruddet. Det gælder for baptisterne vedrørende dåbsspørgsmålet; det gælder for ad-
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ventisterne vedrørende nærforventningen og den syvende dags helligholdelse. Men 
selvom de er præget af sådanne enkeltsager, så er der også – når vi taler om evange-
liske  frikirker – tale om nogle fællespræg. 

De har som regel deres udspring i, hvad man normalt vil kalde en vækkelse . Væk-
kelsesbevægelser er ofte bevægelser, der forholder sig til traditionen på en ny måde. 
Derfor spiller Bibelen  en større rolle, og ofte læses den mere bogstaveligt end i de 
brede kirkelige strømninger; og de bibelske anvisninger tages som udgangspunkt for 
organisering af menighedsliv og personlig moral.

Fordi man lever med en fri organisering, vil medlemmerne normalt være mere 
aktive end i en gennemsnitsfolkekirke. Det er simpelthen nødvendigt, for der er 
ikke nogen anden kirke end den, de mennesker, der er engageret i den, selv laver. 
Men derudover vil det også som regel høre med til opfattelsen, at de troendes præ-
stedømme skal frugtbargøres ind i menighedens sammenhæng. Det tager mere tid 
at være medlem af en frimenighed , fordi man forventes at have en større medleven; 
et engagement, der også kan vise sig økonomisk. I nogle sammenhænge opfordres 
man til at tage den bibelske anvisning på at betale tiende alvorligt, dvs. at man gi-
ver en tiendedel af sin indkomst til menighedens arbejde. Men der er også andre, 
der tager deres udgangspunkt i den almindelige kirkeskatteprocent, som gælder for 
folkekirkens medlemmer. 

Da frikirkerne ofte står i levende kontakt med moder- eller søsterkirker inden for 
samme konfession på verdensplan, er frikirkerne mange gange præget af en åbenhed 
over for det internationale, noget der også ofte viser sig i et større engagement i mis-
sion . 

Konkurrence eller økumenisk  samarbejde

Når der nu er så mange frikirker i Århus, der kæmper for at få fodfæste og tiltrække 
medlemmer, samtidig med at de føler sig trængt af den store statskirke, så kunne 
man forvente, at der var en stærk konkurrence mellem dem. Det er da også et fak-
tum, at der er mennesker, der skifter kirke inden for et miljø, der i vidt omfang er 
præget af samme evangelikale  kristendomsforståelse. Man kan også se, at bestemte 
tendenser breder sig, næsten som modebevægelser. Sommetider er det karismatiske 
fænomener eller helbredelser, der er i fokus. I disse år er gospel det store hit, idet det 
betragtes som en god måde at tiltrække de unge på.

Men stort set må man sige, at det økumeniske  klima er godt. Man forstår sig selv 
som medarbejdere på den samme sag og samarbejder også konkret, f.eks. om en 
bedeuge i januar. Århus Kirkernes Fællesråd er det organ, der på mere formel måde 
skulle fremme det økumeniske samarbejde i Århus. Det arrangerer en eller to fælles 
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gudstjenester om året, bl.a. i forbindelse med Århus Festuge. Derudover arrange-
res der kirkevandringer og der tages initiativ til arrangementer, hvor man besøger 
hinanden; eller man forsøger at identifi cere temaer, som man kan gå sammen om. 
Det var f.eks. i 2002 et arrangement om formidling af kristendom  gennem fortæl-
ling af nutidig litteratur. Det er dog karakteristisk, at det formaliserede økumeniske 
samarbejde kører på meget lavt blus. Mange folkekirkemenigheder føler ikke noget 
behov for at engagere sig i fælles mellemkirkelige aktiviteter; og fl ere af frikirkerne 
er så små, at de er mere optaget af at forblive intakte, så de kan overleve.

Kirker der kommer og går

Som det fremgår af beskrivelserne af de enkelte frikirker, lever de i et landskab, hvor 
der er en vis bevægelighed. I vores oversigt tør vi ikke påstå at tegne et fuldstændigt 
billede; dertil er landskabet alt for foranderligt. Der fi ndes grupper, der samles i 
private hjem. Således eksisterer den såkaldte Exodus Menighed efter vore oplysnin-
ger stadig. Det er en lille menighed, der fulgte Ruben Jørgensen, tidligere præst i 
Sulsted og Ajstrup, ud af folkekirken (exodus: udgang), da han blev afskediget pga. 
et krav til forældrene om tvungen kristen  oplæring og undervisning før dåb . 

Desuden fi ndes der på det, man traditionelt kalder højrefl øjen i dansk kirkeliv, en 
tendens til at skille sig ud og samle sig om bestemte ideer eller en bestemt person. 
Det fører undertiden til menighedsdannelse. Et eksempel herpå er den såkaldte 
Maran-ata Kirke. Det er en lille frikirke, som holder til i Vestergade 49 i Århus. 
Ud over Århus fi nders der en menighed i Horsens og en ved Tåstrup på Sjælland. 
Maran-ata-bevægelsen blev etableret i Århus i 1970 og har siden 1976 haft til huse 
i Vestergade. Menigheden blev dannet i 1963, men har siden sin dannelse oplevet 
en faldende tilslutning, således er der i dag knap 40 medlemmer i Jylland. Kirken 
blev etableret af folk, som kom fra Den Apostolske Kirke og især Pinsekirken. I 
forhold til Pinsekirken fremstår Maran-ata, ifølge eget udsagn, som den oprinde-
lige Pinsemenighed. Dvs. hvor Pinsekirken er meget moderne i gudstjenesteformen 
og appellerer til unge, så bliver der i Maran-ata lagt vægt på en mere afdæmpet 
og traditionel gudstjensteform. Maran-ata kirken stammer oprindeligt fra Norge, 
hvor man i dag har store menigheder. Ordet ”Maran-ata” stammer fra aramæisk og 
bliver i menigheden udlagt som ”Herren kommer” eller ”Vor Herre kom”. Centralt 
for Maran-ata-menigheden er en eskatologisk forventning om, at endetiden er nær, 
og at Jesus vil komme på skyen og dømme sande kristne  fra vantro. De ser klare 
tegn i tiden på, at Jesus snart vender tilbage. Læremæssigt er Maran-ata bibeltro, 
og man lægger vægt på de puritanske idealer. Menigheden praktiserer voksendåb  



57

KRISTENDOM I ÅRHUS

eller ”Troens dåb ”, hvor den troende bliver neddykket i vand. I lighed med andre 
karismatiske bevægelser forekommer der tungetale og helbredelser ved bøn  under 
gudstjenesterne. Menighedens ledelse er organiseret i et ældsteråd bestående af fem 
medlemmer, som er valgt af menigheden. Forstanderen (og præst) i Jylland er Åge 
Thomsen. Maran-ata-menigheden har ikke ønsket at medvirke i denne interview-
undersøgelse, da formålet ikke er at udbrede det evangeliske  budskab.

Den mest afgørende udvikling er imidlertid de nye kirker, der er kommet til i de 
seneste år pga. indvandring. Ud over de her nævnte er der – så vidt vi har fået oplyst 
– fl ere sådanne menigheder på vej. Vi har allerede én afrikansk kirke, den Etiopisk 
Ortodokse Menighed; men vi er blevet oplyst om, at der er yderligere to afrikanske 
frikirker på vej i Århus-området. I Københavnsområdet er der p.t. (2003) ni aktive 
afrikanske menigheder, og to af disse arbejder på at starte et menighedsopbyggende 
arbejde i Århus. Det drejer sig om Jesus Center – RCCG, der står for Redeemed 
Christian Church of God, der har sit udgangspunkt i Nigeria og hovedafdeling 
i London, samt International Harvest Christian Centre, der ledes af et ghanesisk 
præstepar, James og Clara Commey; de har tæt kontakt til Harvest International 
Ministries, Accra, Ghana. 

Det har været et fremtrædende træk ved udviklingen af det kirkelige landskab 
i Europa de sidste årtier, at fl ere afrikanske kirker af karismatisk  evangelikal type 
har slået sig ned i Vesteuropa. Det er den udvikling, som vi nu også ser komme til 
Århus.

I hjørnet af Rådhusparken ligger der en rødstenskirke, der tilhører Den Katolsk 
Apostolske Kirke. Menigheden har ikke ønsket at medvirke i vores undersøgelse, 
hvorfor de ikke er beskrevet særskilt. De repræsenterer en kirke, som er på vej til at 
uddø. Menigheden blev oprettet i 1879 og havde omkring 1.940.600 medlemmer. 
Men siden er det gået jævnt tilbage, hvilket hænger sammen med den pågældende 
kirkes opfattelse af, at vi lever i de sidste tider før Jesu genkomst. Det mente man 
også i 1835, da kirken blev grundlagt i England af Edward Irving (1792-1839). Før 
Kristus ville komme igen, skulle kirken igen have tolv apostle, som i kirkens første 
tid. Og det var alene de apostle, der blev udnævnt i årene 1832-35, der kunne indvi 
præster. Den sidste apostel døde i 1901, hvorfor der ikke siden er blevet ordineret 
nogen præster. Derfor tyndede det efterhånden også ud i gudstjenester med præste-
lig medvirken. Således blev den sidste gudstjeneste, forrettet af en ordineret præst, 
afholdt engang i 1960’erne. De tilbageværende menighedsmedlemmer mødes dog 
stadig til liturgiske andagter (bønnetjeneste) fredag formiddag (under ti deltagere) 
og tirsdag aften (normalt med 15-20 deltagere). Menigheden i Århus holdt til i Thu-
nøgade og Østergade indtil 1893, hvor den nuværende kirke blev taget i brug.
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Apostolsk Kirke

Præsentation og navn

Apostolsk Kirke i Århus er en kristen , evangelisk  menighed og en del af Den Apo-
stolske Kirke i Danmark. Kirken kom til landet i kølvandet på en vækkelsesbevæ-
gelse , der voksede frem i Wales i 1904-05, og som i løbet af kort tid fi k tilhængere 
i hele Europa. 

Med navnet Apostolsk refereres der til de første kristne  apostle, som i kraft af deres 
udadrettede missionsarbejde anses for at være de vigtigste forbilleder for medlem-
merne af kirken. Referencen til apostlene, der på dansk kan oversættes til ”udsend-
te”, betyder, at kirken i dag anser sig som udsendt af Gud for at forkynde det hellige 
budskab og omvende ikke-kristne til den kristne tro.

Apostolsk Kirke er en af de såkaldte karismatiske frikirker. Ordet Karismata bety-
der nådegave og betegner specielle gaver sendt fra Gud til det enkelte menneske. Det 
var disse nådegaver, der ifølge Det Ny Testamente blev givet til disciplene gennem 
Helligånden ved den første pinse, og som gjorde dem i stand til at forkynde Kristi 
budskab på jorden. Derfor lægges der i Apostolsk Kirke stor vægt på modtagelse 
og videreformidling af nådegaverne. Da gaverne stammer direkte fra Gud, er der 
dybest set ingen begrænsninger for formen af disse. Eksempelvis kan nådegaverne 
give evnen til uddrivelse af onde ånder, helbredelse  og indsigt i skjult guddommelig 
viden.

Historie i lokalområdet

Apostolsk Kirke grundlagde sin første danske menighed i København i 1924, og 
året efter blev den næste danske apostolske menighed etableret i Århus. Denne hol-
der i dag til i egne lokaler på Nørre Allé i en ældre, fredet bygning, der inden for de 
seneste år har gennemgået en omfattende renovering. Ud over kirken på Nørre Allé 
gør menigheden ofte brug af private hjem til afholdelse af møder og anden social 
samvær.

Organisation

Apostolsk Kirke i Århus ledes af en præst, der er valgt af landsledelsen, og som har 
det overordnede ansvar for kirkens drift. Det hører til præstens embede at forrette 
gudstjenester, arrangere møder etc. En række beslutninger træffes i samråd med hhv. 
ældsterådet, Apostolsk Kirkes menighedsråd, og staben. Således er det ældsterådet, 
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der træffer de mere overordnede beslutninger i forhold til drift og praksis, og staben, 
der tager sig af de daglige opgaver som vedligeholdelse og udsmykning af lokaler.

Menigheden er i princippet selvstyrende, men står dog, gennem præsten og æld-
sterådet, til ansvar over for dels en områdeleder (Danmark er opdelt i seks områder), 
dels landsledelsen.

Medlemmer

Apostolsk Kirke i Århus talte i november 2002 i alt 120 medlemmer, som skønnes 
at være en fordobling af medlemstallet siden midten af 1990’erne. Gennemsnitsal-
deren for medlemmer er forholdsvis lav, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der i 
menigheden kommer mange børnefamilier. Mht. køn er der en nogenlunde ligelig 
fordeling, om end der er en anelse fl ere kvinder end mænd.

Økonomiske forhold 

Kirken fi nansieres gennem frivillige medlemsbidrag, som udgør ca. en tiendedel af 
det enkelte medlems indtægter. Bidraget kaldes tiende og er for de fl este medlem-
mer et alternativ til at betale kirkeskat til folkekirken. Herudover modtager kirken 
boligstøtte fra kommunen og søger endvidere regelmæssigt forskellige fonde om 
bidrag.

I kraft af den store medlemstilgang siden midten af 1990’erne har kirken haft stor 
økonomisk vækst de senere år. Dette har bl.a. medført et behov for fl ere fastansæt-
telser inden for kirken, hvor præsten hidtil har været den eneste fuldtidsansatte. Ud 
over løn til præsten og fi nansiering af kirkens vedligeholdelse og drift går en del af 
medlemmernes bidrag til hovedorganisationen og til missionsarbejde.

Religiøs/spirituel praksis

Den Apostolske Kirke betragter sig som en evangelisk -kristen  kirke, der dog mener 
at adskille sig fra andre evangelisk-kristne  kirker, specielt hvad angår dens religiøse 
praksis. Eksempelvis står præsten og prædiker nede blandt menigheden under den 
apostolske søndagsgudstjeneste i stedet for at være ’hævet’ over menigheden på en 
prædikestol.

Man ønsker derved at fremhæve, at præsten over for Gud er lige med menighedens 
medlemmer. Denne holdning kommer ligeledes til udtryk i præstens påklædning 
under de rituelle handlinger, hvor præsten ikke bærer præstekjole, men er iklædt sit 
hverdagstøj. 
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Bibelen  er det primære helligskrift, men til grund for prædiken ligger også andet 
nutidigt materiale, der ikke umiddelbart ville lede tankerne i retning af kirkelig 
brug. F.eks. inddrages fi lmsekvenser, som vises på storskærm under gudstjenesten. 
Disse bruges for at udtrykke tro og begejstring for Gud på nutidens præmisser. En 
meget vigtig pointe for Apostolsk Kirke er netop, at praksis hele tiden kan forandre 
sig, men at budskabet forbliver det samme. 

Præsten i Apostolsk Kirke i Århus er ikke pålagt at følge et bestemt liturgiforløb, 
hverken under den enkelte gudstjeneste eller i løbet af kirkeåret. Præsten taler deri-
mod om det, vedkommende fi nder relevant og aktuelt, og kan desuden vælge at lade 
en person fra menigheden forrette gudstjenesten, hvis der udtrykkes ønske herom.

I Apostolsk Kirke udføres to sakramenter, dåb  og nadver. I stedet for barnedåb  
praktiseres voksendåb , som af kirken anses for at være et vidnesbyrd om det enkelte 
individs personlige forhold til Gud. For det enkelte medlem i Apostolsk Kirke er det 
i særlig høj grad den inderlige og personlige kontakt med Gud, der lægges vægt på. 
Når et medlem føler sig parat til at bekende sin personlige tro over for menigheden, 
bliver vedkommende døbt . Dvs. at baggrunden for voksendåb er, at man skal være sig 
sin handling fuldt bevidst. Hvad nadveren angår, adskiller Apostolsk Kirkes praksis 
sig fra folkekirkens ved, at man lader et helt brød gå rundt blandt menigheden, og 
lader hver enkelt brække et stykke af, hvis vedkommende ønsker at deltage.

Lovsang er et centralt element i gudstjenesten, og som det er tilfældet med prædi-
kenen, tilstræbes også her en nutidig ånd. Dette kommer til udtryk ved kirkens brug 
af moderne instrumenter som f.eks. guitar, trommer og keyboard etc. I forlængelse 
heraf har kirken i Århus et stort gospelkor, hvor det ikke er påkrævet at være med-
lem af Apostolsk Kirke for at kunne deltage.

Ud over gudstjenesten er der i Apostolsk Kirke en lang række fællesaktiviteter 
for menighedens medlemmer. Bl.a. afholdes der cellegruppemøder, hvor en mindre 
gruppe af medlemmer samles i et privat hjem for at tale om evangelierne. Ligeledes 
er der børne- og ungdomsmøder, som har til formål at gøre kirkens budskab tilgæn-
geligt for den yngre generation. Der afholdes også fester i selve kirken, hvor med-
lemmerne bl.a. samles for at fejre højtider sammen. Desuden er der i menigheden 
også meget socialt samvær uden for kirkeligt regi. 

Eksterne relationer

Apostolsk Kirke i Århus er medlem af Evangelisk Alliance og Dansk Frikirkeråd. 
Herudover har kirken et tæt samarbejde med Pinsekirken, med hvilken Apostolsk 
Kirke bl.a. har arrangeret helbredelsesmøder m.m. Apostolsk Kirke har foruden 
de danske relationer tætte forbindelser til andre menigheder over det meste af den 
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vestlige verden. Kirken udveksler til tider prædikanter for bl.a. at få en større grad af 
internationalt islæt i gudstjenesten. 

Kontakt

Apostolsk Kirke Århus
Nørre Allé 23k
8000 Århus C.
Tlf. 86 12 83 82
e-mail: info@voreskirke.dk
www.apostolic.dk & www.voreskirke.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Mortensen, Kurt
1974, Apostolsk Kirke i Danmark 1924-1974, Roskilde, Jens Peter Larsen og Leif 
Mortensen (eds.)

Larsen, Birgitte og Peter Lodberg (eds.)
1998, Kristne kirkesamfund i Danmark, Århus

Undersøgelse udført af stud.mag. Annie Petersen og stud.mag. Mette Andreasen

Den Anglikanske Kirke

Præsentation og navn

Den Anglikanske Kirke blev grundlagt i kølvandet på reformationen  i det 16. år-
hundrede, hvor den, i lighed med andre evangelisk /protestantiske retninger, brød ud 
af den pavestyrede katolske kirke. Ved siden af lutherdommen og calvinismen blev 
anglikanismen den tredje store evangeliske  hovedkirke, der som frontfi gur ikke havde 
nogen reformator, men derimod den engelske majestæt. Derved blev Den Anglikan-
ske Kirke et specifi kt engelsk fænomen, der dog senere i kraft af det britiske imperium 
og anglikansk mission  udbredtes til store dele af de engelske kolonier og derved fi k det 
internationale præg, den har i dag. Kirken er således dels den engelske statskirke og 
dels et verdensomspændende kirkesamfund, The Anglican Communion. 
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I forhold til de andre evangeliske  retninger lægger Den Anglikanske Kirke særlig 
stor vægt på at bevare traditionen både fra oldkirken og fra den katolske kirke og 
er som sådan en mellemvej mellem en katolsk og en protestantisk tydning – dog 
uden at anerkende pavens overhøjhed eller at følge en bestemt reformator. Bibelen  
anser de for at indeholde alt, der er nødvendigt for at opnå frelse , uden dog dermed 
at være den eneste kilde til viden om Gud. Et kristent menneske kan også få viden 
om Gud gennem den kristne  tradition og sin egen fornuft. Den Anglikanske Kirkes 
hovedsæde i Danmark ligger i København, hvorfra menigheden i Århus er udgået 
som datterkirke.

Gruppens historie i lokalområdet

Den anglikanske menighed i Århus blev grundlagt sidst i 1960’erne på initiativ af 
lokale kræfter. Disse kræfter bestod mest af engelske kvinder, der havde giftet sig 
med danske mænd, og som ønskede en anglikansk kirke i deres lokale nærområde. 
Man fi k etableret kontakt til Møllevangskirken i Århus, og fi k lov til gratis at bruge 
deres lokaler til gudstjeneste, hvor præsten for Den Anglikanske Kirke i København 
ville komme og prædike. Kirken i København (St. Albans) havde indtil da været den 
eneste anglikanske menighed i Danmark. 

Organisation

Idet menigheden i Århus er en lille forsamling bestående af femten-tyve aktive 
medlemmer, er det organisatoriske omfang forholdsvis begrænset. Regina Holst 
er som organisatorisk leder uformelt valgt af menigheden og har været leder heraf 
siden grundlæggelsen i 1960’erne. Hun er en af de tre faste  frivillige i menigheden, 
der sørger for kirkens praktiske arbejde. De to andre er organisten og kirkesangeren. 
Den organisatoriske leders opgaver er bl.a. at fungere som mellemled mellem Århus 
og København og at sørge for planlægning af gudstjenesten, der afholdes ca. hver 
anden måned.

Den religiøse leder af menigheden er den anglikanske præst i København. Han er 
valgt af biskoppen for det anglikanske europastift, og hans autoritet begrundes i den 
apostolske succession (dvs. at Den Anglikanske Kirke anerkender deres biskopper 
som apostlenes efterfølgere og deres præster som deres medarbejdere). Denne tanke 
har kirken i øvrigt beholdt fra den katolske tradition. 

Menigheden i Århus er en del af det københavnske ”chaplaincy”, som organisa-
torisk minder om et engelsk sogn med to kirkeværger. Kirkeværgerne fungerer som 
repræsentanter for biskoppen, men er valgt af folk i menigheden, og deres opgave er 



63

KRISTENDOM I ÅRHUS

bl.a. at rapportere kirkens problemer til biskoppen. Strukturen i en anglikansk kirke 
er således mere hierarkisk opbygget end i en dansk folkekirke, idet biskoppen har 
den overordnede indfl ydelse og det overordnede ansvar.

Som i Den Danske Folkekirke er der også et menighedsråd, hvis magt dog er 
begrænset til det rent praktiske arbejde i kirken. Det betyder eksempelvis, at me-
nighedsrådet ikke har valg- og vetoret ved præsters ansættelse. I Danmark er der 
ét fælles menighedsråd for København og Århus – det er dog i praksis kun folk fra 
København, der er med i dette.

Medlemmer

Hvis man har deltaget et par gange i den anglikanske gudstjeneste i Møllevangskir-
ken, bliver man af den organisatoriske leder spurgt, om man har lyst til at komme 
på deres medlemsliste. På medlemslisten står alle de personer, lederen kontakter hver 
gang, der er gudstjeneste – deres medlemsbegreb indebærer ikke nødvendigvis et 
fast kontingent. Menigheden i Århus har ca. 50 registrerede medlemmer, og heraf 
er ca. femten-tyve stabile kirkegængere , der fortrinsvis kommer fra Århus – dog 
hænder det, at folk kommer helt fra Nord- og Sønderjylland. Langt størstedelen af 
medlemmerne er ældre mennesker, men fra tid til anden deltager også yngre udveks-
lingsstuderende ved universitetet i gudstjenesten.

Er man døbt  af en anglikansk præst, er man anglikaner. Hvis man er døbt eller 
konfi rmeret ind i et andet kirkesamfund, kan man ’modtages’ og dermed bliver 
en del af kirken. Ud over at gudstjenesterne annonceres i avisen er det sparsomt, 
hvad kirken gør for at gøre opmærksom på sig selv og rekruttere nye medlemmer. 
Dette synes at kunne læses ud af medlemstilgangen de sidste ti år, da kun ganske 
få nye er kommet til i denne periode. Der annonceres i Møllevangskirkens blad og 
sendes materiale ud til universiteterne osv., men ellers etableres kontakten primært 
fra mund til mund. Kirkens medlemmer ønsker at gøre mere opmærksom på sig 
selv, end man gør for øjeblikket, eksempelvis over for udenlandske studerende ved 
universitetet og andre uddannelsessteder. På den anden side fremhæver de også, at 
Den Anglikanske Kirke i Århus ikke er en missionskirke, men derimod en gæstende 
statskirke i Danmark. På det grundlag ønsker de ikke at erobre medlemmer fra Den 
Danske Folkekirke.

Økonomiske forhold

Som i England modtager Den Anglikanske Kirke i Danmark ingen form for of-
fentlig støtte. Det er en selvfi nansierende menighed, der overlever på donationer og 
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frivillig arbejdskraft, da det anses for vigtigt at være økonomisk uafhængig og der-
med være fri til at rette kritik mod samfundet og dets magtorganer. Donationerne, 
der som regel indsamles under gudstjenesten, er frivillige, men det forventes, at man 
yder et bidrag, hvis man er fast medlem af kirken. Pengene går til udgifter i forbin-
delse med det organisatoriske arbejde og præstens rejse til og fra Århus. Resten sen-
des til København til hjælp for større projekter som f.eks. restaurering af et orgel.

Religiøs/spirituel praksis

Der holdes anglikansk nadvergudstjeneste i Møllevangskirken søndag aften seks 
gange om året. Gudstjenesten er traditionel i den forstand, at den følger Den Angli-
kanske Kirkes ritualbog ”Book of Common Prayer” fra 1559, dog bruger man som 
regel i den århusianske menighed den nyeste engelske udgave heraf. Gudstjenesten 
minder meget om en almindelig søndagsgudstjeneste i Den Danske Folkekirke, 
men med den forskel, at den anglikanske menighed skal deltage mere aktivt både i 
sang, tale og gestik i et samspil med præsten.

Da menigheden er lille, og gennemsnitsalderen for medlemmerne ligger omkring 
de tres år, er der ikke så stor efterspørgsel efter kirkelige handlinger såsom bryllup  
eller konfi rmation . Dog har der enkelte gange været afholdt barnedåb  i kirken. El-
lers er de resterende kirkelige handlinger/sakramenter henvist til København, hvor 
præsten har sin daglige gang.

Den Anglikanske Kirke opererer ligesom den katolske med syv sakramenter, 
hvoraf fem er indstiftet af kirken (konfi rmation , bryllup , ordination, sidste olie og 
absolution) og to er indstiftet af Gud, nemlig dåben  og nadveren. Disse sidste to er 
de mest centrale elementer i menighedens religiøse liv, bl.a. i kraft af deres fælles-
skabende egenskaber; mens dåben indlemmer den nye troende i Guds samfund, 
opretholder nadveren fællesskabet i den kristne  tro. Ud over de kirkelige aktiviteter 
og den efterfølgende kirkekaffe samles menigheden ikke.

Eksterne relationer

Den Anglikanske Kirke i Århus afholder ingen større offentlige arrangementer eller lig-
nende. Den københavnske menighed har en hjemmeside, der dog sjældent opdateres, 
og ellers bruges de traditionelle medier til at annoncere de kommende gudstjenester i.

Den Anglikanske Kirke fremstår som en international sammenslutning med en 
stor fl eksibilitet både mht. lokale traditioner og politiske forhold. Man kan rundt 
om i verden se mange variationer af Den Anglikanske Kirke, der inden for visse 
rammer indoptager de lokale omgivelsers traditioner og tanker. En smidighed og 
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’common sense’ der opleves som meget betegnende for Den Anglikanske Kirke. 
Denne tilpasningsevne gør sig således også gældende for menigheden i Århus, idet 
kirken står i et gæsteforhold til Den Danske Folkekirke.

Den Anglikanske Kirkes fremtid i Århus er vanskelig at sige noget om. Da menighe-
den opstod i 1960’erne, var det, fordi der var behov for den, men spørgsmålet er, hvor 
længe den kan blive ved at eksistere, når medlemmerne ældes, og kun få nye kommer 
til. Et sådant spørgsmål er altid mere presserende i en provinsby som Århus end i en 
storby som København, hvor behovet for alsidighed altid er til stede. Kirken fastholder 
dog, at så længe der er et behov for den, vil den blive ved at eksistere i Århus.

Kontakt

Den Anglikanske Kirke
Møllevangskirken
Møllevangs Allé 49
8210 Århus V
Tlf. 33 11 85 18
e-mail: Info@st-albans.dk
www.anglican.org & www.st-albans.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Bunting, Ian
1996, Celebrating the Anglican Way, London (anbefales som introduktion til Den 
Anglikanske Kirke i dens verdenomspændende perspektiv – fælleselementer og for-
skelligheder)

Undersøgelse udført af stud.mag. Rikke Fredsø og stud.mag. Susanne Øllgaard

Den Etiopisk Ortodokse Menighed i Århus

Præsentation og navn

Den Etiopisk Ortodokse Kirke blev grundlagt år 330, hvor kristendommen  blev 
statsreligion i Etiopien. At kristendommen inden da har været kendt i landet, 
fremgår bl.a. af Det Ny Testamente, hvor der nævnes en etiopisk hofmands dåb  
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(Apostlenes Gerninger kapitel 8). Kristendommens ankomst til Etiopien tilskrives 
ofte apostlen Matthæus. Endvidere synes nogle kilder at vise, at  jødedommen blev 
praktiseret i dele af landet allerede før kristendommen ankom. Denne tidlige kon-
takt til Palæstina kan evt. ses som forklaring på, at Den Etiopisk Ortodokse Kirke 
den dag i dag praktiserer fl ere jødiske skikke såsom omskæring , overholdelse af spi-
seregler samt hviledag både lørdag og søndag. Det hævdes også, at Pagtens ark kom 
til Etiopien i kong Salomons dage, og at den i dag opbevares i Skt. Maria af Zion 
Kirken i byen Aksum i Etiopien. I alle etiopiske kirker er der en kopi af Pagtens ark 
på alteret, hvilket kan ses som en parallel til de jødiske synagoger , hvor der ligeledes 
er en ark.

I det 5. århundrede og frem skilte kirken sig fra resten af Den Kristne Kirke pga. 
uenighed om kristologien (spørgsmålet om hvilken rolle Jesus har i forhold til Gud) 
og regnes i dag som en af de seks orientalsk ortodokse kirker. Disse kirker har ikke 
nadverfællesskab med andre kristne  kirker.

Fra 1974 og frem til 1991 var Etiopien under kommunistisk styre, hvilket resulte-
rede i en forfølgelse af kirken og dens medlemmer. Stat og kirke blev adskilt, det me-
ste af kirkens jordbesiddelser blev nationaliseret og den daværende patriark (kirkens 
overhoved) Theophilos blev slået ihjel under kommunistisk fangenskab i 1979. Efter 
kommunismens fald rejste der sig en heftig debat om kirkens samarbejde med det 
kommunistiske regime, hvilket førte til en spaltning af kirken i to dele og tvang den 
daværende patriark til at forlade sin stilling som kirkens religiøse overhoved. Menig-
heden i Århus har med vilje valgt at holde sig uden for denne diskussion primært for 
ikke at udelukke personer af etiopisk herkomst fra menigheden. Dette valg har bl.a. 
medført, at menigheden ikke er offi cielt anerkendt af de to fraktioner af Den Etio-
pisk Ortodokse Kirke. Ud over den politiske situation spiller etniske og geografi ske 
tilhørsforhold ligeledes ind, når man skal holde sammen på menigheden.

I dag tæller kirken på verdensplan ca. seksten millioner medlemmer ifølge offi -
cielle tal. Der er ca. 90.000 etiopisk ortodokse i den vestlige verden.

Gruppens historie i lokalområdet

Menigheden blev stiftet i 1997 på initiativ af den etiopisk fødte diakon , Yirdaw 
Bekele, der kom til Danmark i 1995. I Etiopien, hvor Yirdaw var diakon i Den Eti-
opisk Ortodokse Kirke, havde han undervist i en af kirkens søndagsskoler. Siden 
hen, som fl ygtning bosiddende i Sudan, havde han prøvet at starte en menighed 
med udgangspunkt i en søndagsskole. På baggrund af sine erfaringer fra Sudan 
var det naturligt for ham, efter sin ankomst til Århus, at etablere en menighed i 



67

KRISTENDOM I ÅRHUS

byen, da der hér ikke eksisterede en etiopisk ortodoks kirke i forvejen. Omdrej-
ningspunktet for menighedens liv er den ugentlige søndagsskole, hvor etiopierne 
samles til sang, bøn  og undervisning. Etiopierne låner lokaler af Helligåndskirken 
til dette brug.

Organisation

Som nævnt har Den Etiopisk Ortodokse Menighed i Århus valgt at stå uden for 
Den Etiopisk Ortodokse Kirke. Denne uoffi cielle status betyder, at menigheden i 
Århus ikke er underlagt en biskop eller andet kirkeligt overhoved, om end menighe-
den alligevel ser sig selv som en del af moderkirken. Gruppen i Århus er således en 
selvstændig menighed i forhold til den oprindelige moderkirke, men har dog en nær 
kontakt og et tæt samarbejde med denne og andre etiopiske menigheder i Europa.

Gruppen i Århus er anerkendt som forening af Århus Kommune, men foretræk-
ker selv betegnelsen ’menighed. ’ Den er organiseret i et menighedsråd, hvor Yirdaw 
Bekele for tiden er formand. Hele menigheden samles til ’generalforsamling ’ hver 
tredje måned, hvor emner, der berører menighedens liv, drøftes.

De gejstlige i Den Etiopisk ortodokse Kirke er opdelt i tre kategorier: biskopper, 
præster og diakoner . Biskoppen er den øverste religiøse myndighed, præsten vare-
tager de kirkelige handlinger i en lokal kirke, og diakonen  er en slags hjælpepræst, 
der assisterer præsten under gudstjenesten. En diakon  kan ikke forrette gudstjeneste 
alene, men må dog gerne undervise i religiøse anliggender. I Århus er det således 
Bekele som diakon, der står for søndagsskolen. Der er kun mandlige gejstlige i Den 
Etiopisk Ortodokse Kirke. Disse kan, dog med undtagelse af biskopper, være gift, 
såfremt et ægteskab er indgået, inden de pågældende blev præste- eller diakonordi-
neret.

Medlemmer

Menigheden er den eneste etiopisk ortodokse i Danmark og tæller 120 medlemmer, 
hvoraf 40 er bosiddende i Århus. For at være medlem af menigheden skal man være 
døbt . Alle er dog velkomne til at deltage i gruppens arrangementer, idet man på den 
måde ønsker at understrege sin åbenhed over for udefrakommende. I praksis er det 
dog kun etiopiere, der benytter sig af tilbuddet, da sproget, der tales ved gruppens 
arrangementer, er det fællesetiopiske sprog amharisk. I starten var der også folk fra 
Eritrea i menigheden, men grundet den politiske udvikling mellem de to lande er 
disse faldet fra. 
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Økonomiske forhold

Den Etiopisk Ortodokse Menighed i Århus er en menighed uden lønnede medar-
bejdere eller udgifter til husleje og opererer derfor med et lille årsbudget. Gruppens 
indtægter beror på kontingent fra medlemmerne samt på indsamling ved menighe-
dens arrangementer. For at kunne betale rejseomkostninger for præster, der rejser 
til Danmark for at afholde gudstjenester, er man nødsaget til at indsamle ekstra 
midler. Således har man ved en enkelt lejlighed fået økonomisk hjælp fra Ølsted 
Kirke til dette formål. Det er således økonomiske forhold, der bestemmer, hvor tit 
menigheden kan holde gudstjeneste, og ikke gruppens behov eller ønsker.

Religiøs/spirituel praksis

Det religiøse omdrejningspunkt for de ortodokse etiopiere er kirken og gudstje-
nesten. Det er almindeligt, at etiopierne i hjemlandet kommer og beder i kirken 
hver dag. Præsten har en central rolle både i forhold til de kirkelige handlinger og i 
forhold til det verdslige liv i menighederne. Således er det ofte præsten, der mægler i 
de stridigheder, der måtte opstå mellem enkeltpersoner. I det hele taget er Etiopien 
præget af et stort antal gejstlige og deres aktiviteter.

I Århus har menigheden været nødt til at tilpasse den religiøse praksis til de lokale 
forhold. Da der ikke er en etiopisk uddannet præst i Danmark, og da en diakon  som 
nævnt ikke har bemyndigelse til at afholde gudstjenester, må menigheden invitere 
en præst fra udlandet, hver gang den skal holde gudstjeneste. Dette sker en-to gange 
om året. Grundet den politiske situation i Etiopien er man varsom med, hvilke præ-
ster der inviteres til at afholde gudstjenester for at undgå splittelser i menigheden 
i Danmark. Når der kommer en præst fra udlandet for at afholde gudstjeneste i 
Århus, kommer etiopiere fra hele Danmark til byen for at deltage.

Fordi man som menighed ikke kan afholde faste  ugentlige gudstjenester, er den 
ugentlige søndagsskole, hvor Yirdaw Bekele som diakon  underviser, omdrejnings-
punkt for menighedslivet. Indholdet af søndagsskoleundervisningen er en kombina-
tion af kultur- og religionsoplæring. Folk lærer om Den Etiopisk Ortodokse Kirke, 
undervises i Bibelen  og dens historie, samtidig med at de lærer om Etiopiens kultur 
og historie. Bøn og traditionelle sange er også en fast bestanddel. Etiopierne prøver 
dog så vidt muligt at fastholde de religiøse skikke, man har i hjemlandet. Eksempel-
vis tager man skoene af, inden man går ind i andagtsrummet, hvor søndagsskolen 
afholdes, som det er almindelig praksis ved de etiopiske gudstjenester. Ligeledes er 
der hængt ikoner op på væggene, og alteret er udsmykket, så man får associationer 
til et kirkerum og en gudstjeneste.
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Yirdaw Bekele kan konstatere, at der forud for etableringen af menigheden i Århus 
var en tendens til, at etiopierne havde glemt mange af deres religiøse traditioner i 
mødet med Danmark og dansk kultur. Efter etableringen af menigheden er etio-
pierne igen blevet mere bevidste om deres religiøsitet. På mange områder mener 
Yirdaw Bekele ligefrem, at der er større viden om, hvorfor man gør, som man gør 
blandt menigheden i Danmark, end der er blandt medlemmerne i Etiopien, hvor 
man bare følger de skikke, der er fastsat på forhånd. Som eksempel nævner Yirdaw 
den omfattende faste  i den etiopiske tradition. I Etiopien er det alle, der overholder 
faste, hvorimod det i Århus først er blevet genoptaget, efter at menigheden blev 
etableret. 

Børnene i menigheden kan ikke tale amharisk, hvilket på længere sigt kan betyde, 
at færre kan følge den undervisning, der foregår i søndagsskolen. Man kan derfor 
formode, at sproget ved arrangementerne på et tidspunkt skifter til dansk. Siden 
efteråret 2002 har man om søndagen fået hjælp af to danske pædagogstuderende, 
der frivilligt passer børnene til forældre, der modtager undervisning.

Ud over de religiøse aktiviteter holder etiopierne i Århus fi re gange om året traditi-
onsrige fester af mere verdslig karakter såsom nytårsfesten, der fejres i september.

Eksterne relationer

Relationerne til andre kirker er gode, specielt til Helligåndskirken, hvor Den Etio-
pisk Ortodokse Menighed indimellem deltager i gudstjenesterne. Etiopierne var i 
begyndelsen meget mistroiske over for den vestlige kirke bl.a. pga. den protestan-
tiske mission , der historisk har fundet sted i Etiopien. Det var derfor ikke uden 
skepsis, at etiopierne hørte, at man havde lånt en protestantisk kirke. Men nu er 
forholdet imidlertid forbedret meget, og mistroen blevet mindre. Omvendt var også 
mange ældre danskere skeptiske i starten, men efter at man har lært hinanden at 
kende, er den gensidige forståelse vokset. Kirken modtager også hjælp til undervis-
ning af børnene fra folkekirkeligt regi.

Før man fi k egen menighed, kom der mange etiopiere i Den Katolske Kirke i År-
hus, og mange etiopiere bruger stadig denne, når de vil have deres børn døbt  og ikke 
ønsker at vente, til der næste gang kommer en etiopisk præst til landet.

Den Etiopisk Ortodokse Menighed deltager også i den årlige fælleskirkelige guds-
tjeneste, Kirker På Tværs i Bispehaven, samt medvirker i arbejdet i Tværkulturelt 
Center i København.
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Kontakt

Den Etiopisk Ortodokse Menighed i Århus
Torpevænget 1
8210 Århus V
Tlf. 86 29 09 98 (Yirdaw Bekele)
yirdaw@hotmail.com

Litteratur- og kildehenvisninger

Dahan, Adan 
1999, ”Yirdaw fra Etiopien” i Stemmer på Tværs, s. 20-22, Frederiksberg, Religions-
pædagogisk Forlag, Hanne Myrfeld & Birthe Munck-Fairwood 

Pedersen, Kirsten Stoffregen
1998, De Kristne i Det Hellige Land, Kolding, Unitas Forlag

Undersøgelse udført af stud.theol. Christian Roar Pedersen

Den Romersk-katolske Kirke

Præsentation og navn

Den Romersk-katolske Kirke er det største og ældste kristne  kirkesamfund. Med 
ordet katolsk, der på dansk kan oversættes med ”almindelig”, refererer kirken til, 
at Den Romersk-katolske Kirke er et kirkesamfund, hvor der er plads til alle. Den 
katolske kirke ledes fra Rom af kirkens overhoved, paven. Paven anses for at være 
Guds repræsentant på jorden og har, sammen med kirkens biskopper og kardinaler, 
til opgave at lede kirken. Under henvisning til Matthæusevangeliet kap. 16,13-19 og 
18,18 mener Den Romersk-katolske Kirke, igennem en ubrudt linje fra apostlene, at 
have fået overdraget eneretten til forvaltningen af sakramenterne og fortolkningen 
af Skriften (Bibelen ). Kirkens opgave består således i at forkynde evangeliernes bud-
skab om, at Gud, for at frelse  menneskene, har sendt sin søn til verden. 

I løbet af kirkens historie har der været to store spaltninger. I 1054 skilte den 
ortodokse kirke sig ud, og i 1500-tallet opstod protestantismen i kølvandet på 
Martin Luthers kritiske holdning til den katolske praksis. Forskellen på katolsk 
og protestantisk kristendom , som Den Danske Folkekirke repræsenterer, ligger 
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hovedsageligt i synet på autoritet og sakramenterne. I katolsk sammenhæng er 
retten til formidling af frelse , nådegaverne og sakramenterne som tidligere nævnt 
forbundet med det gejstlige embede, mens protestantismen mener, at autoriteten 
alene er forbundet med Guds ord formidlet gennem de bibelske skrifter, hvorigen-
nem alle døbte  mennesker umiddelbart har adgang til Gud. Mht. sakramenterne er 
der i katolicismen syv, jf. afsnit 6 nedenfor, hvor der i protestantismen kun regnes 
med to: dåb  og nadver. Der er endvidere teologiske forskelle i forståelsen af disse. 
Embeds- og sakramentsforståelse virker således fortsat kirkeadskillende, selvom der 
bl.a. gennem en række økumeniske  læresamtaler er opnået eksempler på konsensus, 
jf. Fælleserklæringen om Retfærdiggørelse, som blev underskrevet i 1999.

Gruppens historie i lokalområdet

Kirken har en lang forhistorie i Danmark, da katolicismen var den form for kristen-
dom , der først kom til landet. Dog blev den fortrængt af protestantismen i årene 
efter reformationen  i 1536 og vendte først tilbage med grundlovens indførelse af 

En eller fl ere kulturer? Ryesgade
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religionsfrihed . Den Romersk-katolske Kirke er i dag anerkendt som trossamfund 
i Danmark. 

Den århusianske menighed blev etableret i 1875 og dækker i dag området Århus 
og Skanderborg med opland. Menigheden bestod i begyndelsen kun af nogle få 
familier af udenlandsk oprindelse. Siden opførelsen af Vor Frue Kirke i 1878 har 
menigheden vokset sig mange gange større, så den i dag har tilknyttet omkring 
3000 medlemmer samt beskæftiger fi re præster. 

Organisation

Den Romersk-katolske Kirke er en hierarkisk opbygget kirkeorganisation, hvor de 
forskellige embeder i kirken, på nær i den katolske nonneorden, varetages af mænd, 
der er blevet udvalgt af biskopperne. De lande, hvor Den Romersk-katolske Kirke er 
repræsenteret, er inddelt i bispedømmer, som hver ledes af en biskop. Da Danmark 
regnes for ét bispedømme, er der således én katolsk biskop i landet. Denne er bosid-
dende i København. 

Biskoppens funktion er, ud over almindelige kirkelige handlinger, af mere admi-
nistrativ karakter. Han skal træffe beslutninger i de sager, der berører alle bispe-
dømmets sogne. Så længe biskoppens afgørelser er i overensstemmelse med resten af 
kirken, er han autonom i sit bispedømme. På sogneniveau er denne autonomi prin-
cipielt set også gældende, da sognepræsten her har det endelige ansvar i alle sager. I 
realiteten er det dog som regel menighedsrådet, der varetager de praktiske opgaver, 
mens de teologiske bliver varetaget af sognepræsten.

I den århusianske menighed er der en række opgaver, som varetages af lægfolk. 
Det drejer sig om: kirketjenere, der tager sig af de praktiske forberedelser i forbin-
delse med messen, gudstjenesteledere, der afholder messe og kommunion (nadver) i 
tilfælde af, at præsterne er forhindret pga. sygdom eller rejser, kommunionsuddelere,
der hjælper til, når der er mange mennesker til kommunion, lektorer, der står for en 
del af oplæsningen, messedrenge, også kaldet ministranter, og organister. Derudover 
er der lønnet personale til at varetage administrative opgaver.

Medlemmer

Den Romersk-katolske Kirke er en verdensomspændende kirke, hvilket afspejles i 
den århusianske menighed, der består af mennesker fra mange forskellige lande. Ud 
over danskerne er over 80 nationer repræsenteret blandt medlemmerne. De største 
udenlandske grupper er fra Polen, Vietnam og Sri Lanka, og af den grund foregår 
nogle af messerne på andre sprog. Den katolske messe er i princippet ens over hele 
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verden, men ved mere private ceremonier, f.eks. begravelser , er der mulighed for at 
inddrage nogle mere lokale traditioner.

Tilgangen af nye medlemmer til menigheden sker hovedsageligt gennem katolske 
fl ygtninge, der kommer til landet. Der drives ikke missionsvirksomhed som sådan, 
men personer, der overvejer at konvertere, er altid velkomne til at henvende sig til 
kirkens præster. Der fi ndes et særligt undervisningshold, hvor det er muligt at del-
tage, inden en endelig beslutning om konvertering  tages. 

Økonomiske forhold

Medlemmerne skal betale en kirkeskat, der svarer til 2 % af deres løn, til bispedøm-
met. Heraf går ca. 75 % af kirkeskatten tilbage til menigheden, mens den resterende 
del går til administration af bispedømmet og hjælp til mindre bemidlede sogne. Ud 
over kirkeskatten modtager kirken økonomisk støtte gennem kollekter og dona-
tioner. I tilfælde af, at kirken har behov for at foretage reparationer af lokaler eller 
bygge nye bygninger o.l. for et større beløb, end menigheden i Århus råder over, har 
de mulighed for at søge om økonomisk støtte hos bonifasiusværket i Tyskland. El-
lers er kirken afhængig af sine medlemmers vilje til at udføre frivilligt arbejde.

Religiøs/spirituel praksis

I den katolske kirke er de vigtigste dele i den religiøse praksis messen (gudstjenesten) 
og sakramenterne. Messen er meget central, fordi menigheden her på daglig basis 
kan samles i kirken for at mindes og møde Jesus Kristus gennem ord og sakramen-
ter. Siden 1960’erne har det været tilladt at lade messen foregå på nationalsproget og 
ikke længere på latin. Dog er det fra Vatikanets side anbefalet, at dette sprog bliver 
anvendt fra tid til anden. Af den grund afholdes der messe på latin hver tredje søn-
dag i kirken i Århus.

Messen, der er et fastlagt ritual, består af to hoveddele: forkyndelsen af Ordet og 
nadverhandlingen (eukaristien). Ordets del består bl.a. af sang, bønner , oplæsninger 
af Bibelen  og en prædiken. Nadveren er uddeling af brød og vin, der gennem Hel-
ligånden forvandles til Jesu legeme og blod, og som derfor ved indtagelse forener 
mennesket med Jesus. Som Jesu legeme og blod anses nadverens brød og vin for at 
være helligt, og det, der måtte være tilovers efter nadveren, må derfor ikke smides 
væk. Præsterne drikker den overskydende vin, mens brødet opbevares i tabernaklet 
i kirken. Her kan menigheden komme uden for messen for at tilbede Jesus. Ud over 
at rette deres bøn  mod ham kan de også bede til Jomfru Maria, den Hellige Josef 
eller en af den katolske kirkes mange helgener. 
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Et sakramente er en hellig handling, der har sit udgangspunkt i fortællingerne om 
Jesus, og hvorigennem kirken formidler Guds nåde til menneskene. Sakramenterne 
forvaltes af præsterne og/eller biskopperne, og i Den Romersk-katolske Kirke er der syv: 
dåb , fi rmelse, nadver, ægteskab, bod, de syges salvelse og præstevielse. Firmelse er en fulden-
delse af dåben  og kan sammenlignes med konfi rmationen  i Den Danske Folkekirke. 
En forskel mellem de to er, at fi rmelsen skal forestås af biskoppen, mens alle præster i 
folkekirken kan konfi rmere. Bodens sakramente handler om at genoprette fællesskabet 
mellem Gud og menneske, når det har været afbrudt pga. vedkommendes syndige 
handling. Det sker ved, at personen skrifter og får tilgivelse, hvormed synden tilin-
tetgøres. De syges salvelse, tidligere kaldet den sidste olie, gives til et menneske, der er 
alvorligt syg, og hvor døden er nært forestående. Præstevielse retter sig naturligvis kun 
mod dem, som skal optages blandt kirkens præster. De skal være mænd og leve i cølibat 
for at få overdraget fuldmagten til at lede messen og give syndernes forladelse.

Katolikkerne i Århus har desuden mulighed for at mødes uden for de religiøse 
sammenkomster. Bl.a. til kirkekaffe, foredrag, koncerter, i kunst-, ungdoms-, æl-
dreklubber eller i selvhjælpsgrupper. Derudover er der til den katolske kirke i Århus 
knyttet en privatskole: Skt. Knuds Skole. I Danmark er der i alt 23 katolske skoler 
og ét gymnasium.

Eksterne relationer

Den katolske kirke har et tæt samarbejde med Den Danske Folkekirke og deltager 
i det hele taget gerne i økumenisk  arbejde med bl.a. tværkirkelige og -kulturelle 
gudstjenester. 

Kontakt

Den Romersk-katolske Kirke
Ryesgade 26
8100 Århus C
Tlf. 86 13 56 66 (Sognekontoret)
www.katolsk.dk & www.katolsk-aarhus.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Lausten, Martin Schwartz
1997, Kirkehistorie – Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutid,
Frederiksberg
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Fjeld, Arne
1990, Katolsk tro og kristenliv, Oslo

Larsen, Birgitte & Peter Lodberg (eds.)
1997, Kristne kirkesamfund i Danmark, Frederiksberg

Undersøgelse udført af stud.mag. Sonja Vagner og stud.mag. Susanne Birgitte Balle 
Christensen

Den Russisk Ortodokse Kirke, Sct. Nikolaj Kirke

Præsentation og navn

Den Russisk Ortodokse Kirke, der også går under navnet Moskva Patriarkatet, er 
den største ortodokse kirke i verden. Den blev etableret i 988, da Rusland under 
Prins Vladimir overgik til kristendommen . Den er en af de femten ortodokse kirker 
på verdensplan, der deler samme tro og gudstjeneste. Kirken bygger sin lære på de i 
oldkirken afholdte konciler samt på kirkefædrene. Selvom østkirken og vestkirken 
først blev formelt skilt i 1054, har kristendommen fra begyndelsen udviklet sig 
selvstændigt i øst, således at bl.a. de gudstjenestelige traditioner er forskellige fra Ve-
stens. I dag er det hovedsageligt kirkesynet, herunder pavens autoritet, der adskiller 
øst og vest teologisk, men også forskelle i den kristne  trinitetslære (forholdet mellem 
Gud, Kristus og Helligånden) er fremherskende. Kirken og de kristne i Rusland har 
oplevet forfølgelser under kommunismen, specielt i første halvdel af det 20. århund-
rede. Efter Sovjetstatens fald i 1989 har kirken oplevet en stor fremgang. På verdens-
plan er der ca. 80 millioner russisk ortodokse kristne, hvoraf omkring 700 skønnes 
at være bosiddende i Danmark. Menigheden i Århus hedder Sct. Nikolai Sogn.

Moskva Patriarkatet må ikke forveksles med den Russiske Eksilkirke, der skilte 
sig ud fra Patriarkatet i 1920’erne og 30’erne pga. spørgsmålet om kirkens samar-
bejde med kommunismen. I Danmark har der til stadighed været strid mellem de 
to russisk ortodokse grupper, der begge har menigheder i landet. Således bruges 
Den Russiske Kirke i Bredgade i København for tiden af Eksilkirken. Eksilkirken er 
ikke etableret i Århus. Den i København af Poul Sebbelov grundlagte kirkeforening 
Gudsmoders Beskyttelse, der forsøger at gennemføre en ’fordanskning’ af den or-
todokse kirke, fi ndes heller ikke i Århus, og lignende tiltag er ikke at spore, om end 
Eksilkirken tidligere har holdt enkelte gudstjenester i byen.
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Historie i lokalområdet

Menigheden i Århus blev etableret i 1998 af russere bosiddende i byen, og den er 
hovedsagligt et resultat af menighedsrådsformand Jevgenia Nørhøjs engagement. I 
starten kom der en præst til Århus fra Rusland for at holde gudstjenester, hvilket 
blev begyndelsen på Skt. Nikolaj Sogn i Århus. I de følgende par år fi k menigheden 
lejlighedsvis besøg af præster fra Rusland, og i 2000 sendte Moskva en fast præst, 
Fader Alexander, til landet for at varetage præsteembedet for de russisk ortodokse 
menigheder i Danmark. Herved blev det muligt at holde regelmæssige gudstjene-
ster. I maj 2002 blev Fader Alexander afl øst af Fader Mihail, og i maj 2003 afl østes 
denne af Fader Nikita. Siden menighedens etablering har man lånt lokaler af den 
katolske kirke, men holder nu primært til i Vor Frue Kirke i Århus.

Organisation

Den Russisk Ortodokse Kirke er både organisatorisk og religiøst set hierarkisk 
opbygget. Den har siden 1990 været ledet af Hans Hellighed Patriark Alexy II af 
Moskva og Rusland. I Danmark er Den Russisk Ortodokse Kirke registreret som én 
russisk ortodoks kirke, som er inddelt i to sogne med udgangspunkt i hhv. Køben-
havn og Århus. Til betjening af disse er der kun én præst, som for tiden har bopæl i 
København. I den ortodokse kirke er der kun mandlige præster, disse kan godt være 
gift, hvis de vel at mærke bliver det, inden de bliver ordineret som præster. Biskop-
perne derimod udvælges blandt munkene og er derfor ugifte.

I Århus er menigheden organiseret omkring et lokalt menighedsråd, hvis poster dog 
ikke har været på valg, siden rådet blev oprettet i 1999, eftersom der er et begrænset an-
tal personer, som er interesserede i at deltage i dette arbejde. Rådet mødes et par gange 
om året. Blandt dets opgaver er at fi nde lokaler til menighedens arrangementer, og at 
informere medlemmerne om kommende gudstjenester. Da de russisk ortodokse i År-
hus ikke har en lokal præst, har menighedsrådet større ansvarsområder end det normalt 
er tilfældet i russiske sogne, hvor præsten har stor indfl ydelse på menighedslivet. Det er 
menighedens ønske med tiden at få egen kirkebygning og en lokal præst i Århus.

Medlemmer

I Århus er der lidt over 100 medlemmer i menigheden, og til gudstjenesterne kom-
mer der generelt 20-40. Medlemmerne betegner sig som ortodokse og forstår sig selv 
som del af en kirke, der kan spore sine rødder helt tilbage til apostlenes tid. For at 
være med i menigheden skal man være døbt  i en ortodoks kirke, der er anerkendt af 
Den Russisk Ortodokse Kirke.
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Medlemmerne består primært af russere, som er kommet til Århus efter Sov-
jetstatens fald, men der kommer også folk fra andre østeuropæiske lande samt to 
danskere, der er konverteret til den ortodokse kirke. Geografi sk set dækker menig-
heden Århus og omegn. Mange medlemmer bor uden for byen, og en enkelt familie 
kommer fast til gudstjeneste fra Ålborg. I Århus hører russerne om kirken gennem 
den russiske skole, gennem den russiske forening, der annoncerer gudstjenesterne 
i deres blad, eller fra andre russere, der bor i byen. De fl este russere, der kommer i 
menigheden, gik ikke i kirke, da de boede i Rusland.

Mange fra menigheden taler ikke så godt dansk, og derfor tales der næsten ude-
lukkende russisk ved arrangementerne. I gudstjenesten bliver der hovedsageligt, 
ligesom i Rusland, brugt det gamle russiske sprog kirkeslavonsk, mens enkelte tekst-
læsninger er på dansk og engelsk.

Økonomiske forhold

Menigheden opererer med et lille budget, og indtægterne kommer fra medlemskon-
tingenter samt private midler. Der betales ikke for de lånte lokaler. Præsten er lønnet 
af kirkens hovedsæde i Moskva, der ligeledes betaler præstens bolig samt udgifter i 
forbindelse med hans præstegerning i København. Der er for tiden ikke penge til, 
at Den Russisk Ortodokse Kirke i Moskva kan indsætte en præst i Århus, men hvis 
menigheden skulle få penge til at lønne en selv, kunne de sandsynligvis få en bevil-
liget fra Rusland. Alt arbejde ud over præstens bygger på frivillighed.

Religiøs/spirituel praksis

Samlingspunktet for menigheden er gudstjenesterne, der i Århus holdes ca. en 
gang om måneden. Disse foregår på lørdage, da menigheden låner lokaler af andre 
kristne  kirker. Dette betyder, at menigheden ikke kan følge den ortodokse kirkes 
gudstjenestepraksis, som er at gå til aftengudstjeneste om lørdagen og til liturgi om 
søndagen, hvor man modtager nadveren. Man må også give afkald på ”lystænding 
i mørkningen”, som ellers er en fast tradition i Rusland, da man her tænder lys og 
beder både ved indgangen til kirkebygningen og foran ikonerne i kirken. Ligeledes 
ses den karakteristiske ikonvæg, ikonostasen, der afgrænser alteret fra resten af kir-
kenrummet, ikke.

Nadvergudstjenesten bliver også kaldt Den Guddommelige Liturgi, og forud for 
denne skal den enkelte være fastende samt have skriftet til præsten for at kunne 
modtage nadver. Da præsten ankommer fra København samme dag, sker skriftemå-
let i Århus under gudstjenesten, lige før nadveren.
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For at kunne afholde nadver skal der bruges et særligt klæde ved handlingen, anti-
mension, hvori der er syet et relikvie fra en af kirkens helgener. Brugen af antimen-
sion, der betyder ”i stedet for alteret”, er en skik, der stammer fra dengang, hvor de 
ortodokse blev forfulgt i det osmanniske rige og ikke kunne afholde nadver i en ind-
viet kirke. Klædet udgjorde da alteret, og efterfølgende har de ortodokse bibeholdt 
at bruge dette klæde ved nadveren i alle deres kirker, også selvom en kirke er indviet 
som ortodoks kirke. Klædets oprindelige funktion kan dog observeres i Århus, hvor 
der ikke er en ortodoks indviet kirkebygning. En parallel til antimension kan ses i 
Østens Assyriske Kirke, hvor man gør brug af et særligt bræt til at helliggøre kirke-
rummet i overensstemmelse med assyrisk tradition (se præsentation af denne), når 
man holder gudstjeneste i ikke indviede kirker.

Til forskel fra folkekirken vil man i den russisk ortodokse kirke ikke opleve den 
store vægtning på prædikenen. I stedet er gudstjenesten mere liturgisk orienteret 
med vægten lagt på nadverhandlingen. Anderledes i forhold til normal folkekirke-
praksis er også brugen af røgelse under de religiøse handlinger. Endvidere foregår 
gudstjenesterne stående, om end det er tilladt at sætte sig ned, hvis man bliver træt. 
Som ikke-ortodoks er man velkommen til at deltage i gudstjenesterne, men selve 
nadveren er kun åben for ortodokse. Til gengæld uddeler man velsignet brød sidst i 
gudstjenesten, kaldet antidoron, som alle må modtage. 

Helgendyrkelsen er vigtig i den ortodokse kirke, og specielt Gudsmoderen, Maria, 
bliver æret. Som et led i denne dyrkelse gør de ortodokse brug af ikoner, og forud for 
gudstjenesterne i Vor Frue Kirke bliver ikoner opstillet eller hængt op. Disse ikoner 
repræsenterer den helgen, der er afbilledet, og som de ortodokse kan bede om at gå 
i forbøn for sig.

Den Russisk Ortodokse Kirke bruger den julianske kalender, hvilket har betyd-
ning for fastsættelse af jul og påske. De ortodokse faster før jul og påske samt på 
onsdage og fredage, hvilket indebærer, at man undlader at spise visse fødevarer så-
som kød, æg og mælkeprodukter de pågældende dage.

Eksterne Relationer

Den Russisk Ortodokse Kirke mener, at den, som én af de ortodokse kirker, er den 
sande Kristi kirke på jorden. Andre kirkeretninger anses for at have brudt med kirken
og skilt sig ud fra denne. På baggrund af den holdning har Den Russisk Ortodokse 
Kirkes forhold til andre kirker ofte været problematisk. På trods af denne overord-
nede uoverensstemmelse er menigheden i Århus kendetegnet ved et godt forhold til 
både folkekirken og den katolske kirke. Den århusianske menighed har også deltaget 
i den tværkirkelige gudstjeneste Kirker På Tværs, der holdes hvert år i Bispehaven. 
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Som et led i det ortodokse billede i Århus skal det nævnes, at der på Diakonhøj-
skolen har været ortodokse præster på skolens internationale linje. Derfor har der til 
tider været holdt regelmæssige ortodokse gudstjenester der.

Kontakt

Den Russisk Ortodokse Kirke
Vestergade 21 
8000 Århus C
Tlf. 86 12 12 43 (Vor Frue Kirke)
www.mobilixnet.dk & www.orthodoxeurope.org

Litteratur- og kildehenvisninger
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Bugge, Arne
1970, Moskva Det Treje Rom: Den ortodokse kirke i Rusland, København: G.E.C. Gad
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2001, Vejen: Ortodoks Kristendom, Frederiksberg: Hl. Silouans Forlag

Zernov, Nicolas
1954, Ruslands Kirke og nordens kirker, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold 
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Undersøgelse udført af stud.theol. Christian Roar Pedersen

Det danske Missionsforbund, Saronkirken

Præsentation og navn

Det danske Missionsforbund er en evangelisk  kristen  frikirke. Den har på landsplan 
ca. 2000 registrerede medlemmer fordelt på 22 menigheder. Det danske Missions-
forbund blev stiftet i Ålborg i 1888. Det udspringer af 1800-tallets religiøse væk-
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kelser og er opstået som et forbund af frie kristne  forsamlinger, forstået som et slags 
arbejdsfællesskab. Disse forsamlinger var et resultat af forskellige vækkelse sprædi-
kanters virke (primært: Mogens Abraham Sommer, Fredrik Franson og Carl Wik-
tor Gillén). Forud for stiftelsen var der dannet lignende missionsforbund i Norge og 
Sverige, og Det danske Missionsforbund placerede sig derfor som en dansk pendant 
til de skandinaviske forbund.

Missionsforbundets geografi ske udspring er det nordligste Jylland med vækkelser 
i Thy, Hanherred og Vendsyssel – herfra blev beslutningen om stiftelsen af forbun-
det taget, men også kredse fra Nordsjælland var med fra begyndelsen. En vigtig 
initiativtager var Jens Jensen Maar (1856-1932) fra Thisted, der fremover kom til at 
præge Missionsforbundet som folketaler og vækkelsesprædikant.

Det danske Missionsforbund har til forskel fra Indre Mission  lagt afstand til 
folkekirken. De bærende elementer var fra begyndelsen den personlige tro på Jesus 
Kristus som frelser samt den offentlige bekendelse heraf, forkyndelsen, og Bibelen  
som rettesnor for medlemmernes liv og lære. På det dogmatiske plan blev den en-
kelte menigheds frihed understreget, og man har fra begyndelsen lagt vægt på, at 
forskellige opfattelser af dogmer og sakramenter ikke skulle hindre menigheders 
medlemskab af forbundet. Denne position signaleres kort og klart i forbundets 
gamle slagord: ”livet over læren”.

Idet man oprindeligt ønskede at lade sig lede af Bibelen  alene, tog man afstand 
fra kirkens bekendelsesskrifter. Med tiden har man dog bevæget sig væk fra dette 
standpunkt. Således udformede Missionsforbundet i 1967 en synodeudtalelse, kal-
det ”Det danske Missionsforbunds første Synode”, hvori kirke- og menighedssyn, 
sakramenteopfattelse og bibelsyn defi neres og kommenteres. Generelt kan det siges 
om de forandringer, der er sket, at de betegner en forskydning fra lægmandsbevæ-
gelse til kirkesamfund. Missionsforbundets bygninger, der oprindeligt var missions-
huse, kaldes i dag for kirker og har indretning som en traditionel kirkebygning, dog 
med mere enkel udsmykning (et kors) og uden alterbillede. Hvor man oprindeligt 
brugte lægprædikanter, benytter man i dag præster, der er teologisk uddannet i Sve-
rige, Norge og USA. Man prædiker i stigende grad efter folkekirkens tekstrækker, 
men er dog stadig frit stillet i tekstvalget til prædikenerne.

Det danske Missionsforbund er et statsligt anerkendt trossamfund, der fi k vielses-
ret i slutningen af 1970’erne.

Gruppens historie i lokalområdet

Det danske Missionsforbund repræsenteres i Århus ved Saronkirken. Menigheden 
har haft navnet ”Saron” siden 1933, hvor den fi k sin egen kirkesal (i Bibelen  er 
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Saron en skøn og frugtbar slette). Før 1933 benyttede den eksisterende menighed, 
anslået til 60-70 medlemmer, sig af lejede lokaler. Initiativtagerne til etableringen 
af Saronkirken dannede et byggefond, og de byggede det tidligere vaskeri på Lan-
gelandsgade 7 om til en kirke. Ud over kirkesalen rummer Saronkirken lokaler, 
der kan bruges til bibelkredse og andre arrangementer. Menighedens medlemmer 
mødes også til private arrangementer.

Organisation 

Menigheden er som andre menigheder i Det danske Missionsforbund dannet efter 
det kongregationalistiske princip (kongregation = forsamling/menighed). Ifølge 
dette princip er hver menighed en selvstændig enhed, både beslutningsmæssigt og 
økonomisk. I øjeblikket har menigheden i Århus ikke en fast præst tilknyttet, men 
betjener sig i stedet af to præster fra hhv. Solbjerg og Odense. Menighedens organi-
satoriske leder vælges på menighedsmødet, der er menighedens højeste autoritet. Ud 
over menighedsmøderne, der holdes en gang i kvartalet, afholdes der også et års-
møde, hvor bl.a. kirkens regnskab godkendes. Præsten er medlem af menighedsrå-
det, men er af princip aldrig formand. Yderligere har menigheden en sekretær og en 
kasserer. Funktionen som kirketjener går på skift blandt menighedens medlemmer.

Medlemmer 

I synodeudtalelsen fra 1967 står der: ”Vi tror, at vilkåret for medlemskab i den lokale 
menighed alene er troen på Kristus og bekendelsen til Kristus”. Det er altså ikke dåben , 
der giver adgang til medlemskab af menigheden. Dåb er dog almindelig praksis, og 
menigheden rummer såvel barnedøbte som voksendøbte. Ifølge vedtægterne skal 
kirken tilbyde dåbsundervisning. Der stilles ingen specifi kke krav til medlemmers 
livsførelse, men det tages som en selvfølge, at de efterlever kristen  etik. 

Der skelnes mellem ”medlemmer” og ”frie tilhængere”. Medlemmer yder efter 
evne i økonomisk henseende – dog på frivillig basis. Det er almindeligt at indgå 
en forpligtelseserklæring, f.eks. til at give en fast procentdel af indkomsten, men 
man bestemmer selv procentdelen. Saronkirken har 34 medlemmer og seksten frie 
tilhængere. Medlemstallet har været faldende siden midten af 1970’erne, og menig-
heden er således Missionsforbundets mindste. Den nærer et betydeligt ønske om at 
blive større. Nye medlemmer er ofte børn af menighedens medlemmer eller tilfl ytte-
re til byen. I sjældne tilfælde kommer folk i kontakt med kirken via en gudstjeneste. 
På landsplan fi nder mission  sted gennem Missionsforbundets efterskole, men ellers 
sigter forbundets mission primært på at yde mission i Grønland og Thailand.
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Saronkirken dækker et geografi sk område, der afgrænses af Odder og Skander-
borg mod syd og Randers mod nord. Kønsfordelingen i menigheden er ligelig, og 
alle medlemmer er over 50 år. Medlemmerne er alle danske statsborgere. Menig-
heden består dog ikke af århusianere, men af tilfl yttere til byen. I gruppen af frie 
tilhængere er der en iraner samt en vietnameser.

Økonomiske forhold 

Saronkirken dækker alle sine udgifter vha. medlemmernes ofre (kontingenter) samt 
gaver og kollekt, der indsamles ved gudstjenesterne. Kirken er således økonomisk 
selvfi nansieret. Menigheden benytter frivillig arbejdskraft til alt arbejde, dog afl øn-
nes præsten.

Religiøs/spirituel praksis 

Gudstjenesten er midtpunktet for menighedens religiøse praksis, hvor forkyndelsen 
af evangeliet er det dominerende element. Ud over forkyndelsen er gudstjenesten 
præget af salmer og lovsang samt af fri bøn . Musik spiller en relativ stor rolle. Man 
har ikke i stor udstrækning haft faste  bønner , dog bedes fadervor ved hver gudstje-
neste. Den frivillige arbejdskraft, den frie bøn og de musikalske indslag afspejler, 
at menigheden deltager på engageret vis i gudstjenesten. Der holdes gudstjeneste 
hver søndag, nadvergudstjeneste den første søndag i hver måned, og højtider fejres 
som i øvrige kristne  menigheder. Desuden holdes der bedemøder (samtalemøder/
bibelstudier) en hverdagsaften hver fjorten dag. Man kan også ringe til præsten og 
få en personlig samtale. I hjemmene foregår der privat andagt og bøn, idet det per-
sonlige kristenliv spiller en meget stor rolle. 

Traditionelt set har man ikke lagt så stor vægt på kirkerummets arkitektur og ud-
smykning, men der viser sig dog at være en stigende interesse herfor. Korset er stadig 
det centrale symbol i kirkerummet. Under nadvergudstjenesten bruges brød og vin 
som Kristi legeme og blod i overensstemmelse med luthersk nadverforståelse. Der 
bruges dog almindeligt hævet brød (ikke oblater).

Ud over de religiøse sammenkomster holder man også foredrags- og fi lmaftener. 
Det danske Missionsforbunds Kvinder (DMK) holder møde en gang om måneden. 
Her er der som regel en indbudt taler, der holder foredrag over et bestemt emne, og 
efterfølgende drikkes der kaffe. Man ville gerne lave børne- og ungdomsarbejde, 
men der er p.t. (forår 2003) ikke grobund for det.
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Eksterne relationer 

Saronkirken har et par gange afholdt Alphakurser (kurser, baseret på dialog, der 
har til formål at udbrede kendskabet til kristne  grundsandheder). Her indbydes 
folk uden særligt kendskab til kristendommen  til et måltid mad, gennemgang af et 
tekststykke fra Bibelen  og efterfølgende samtale i samvær med kirkens medlemmer. 
Til møderne i Det danske Missionsforbunds Kvinder kommer der også en del, som 
ikke er tilknyttet menigheden. Kirken har haft et godt samarbejde med kommunen, 
da den i en årrække holdt ”Åben Dør”-arrangementer. Disse arrangementer bestod i 
bespisning af, og samvær med, hjemløse. 

Saronkirken deltager i et årligt præstemøde med øvrige danske frikirker. Derud-
over er den medlem af Evangelisk Alliance, hvor den deltager i en årlig bedeuge. 
En gang i kvartalet afholder den fællesgudstjeneste med Højbjerg Frikirke (der 
teologisk set ligger tæt på Missionsforbundet, men tilhører Assembly of God – se 
præsentation af Højbjerg Frikirke). På globalt plan er Det danske Missionsforbund 
medlem af International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC). I for-
holdet til andre kristne  kirker har man over en længere årrække kunnet observere en 
tiltagende økumenisk  tendens. Her er der tale om en ny og positiv holdning især i 
forholdet til den katolske kirke, men også i forhold til Kirkernes Verdensråd.

Kontakt

Saronkirken, Det danske Missionsforbund
Langelandsgade 7
8000 Århus C
Tlf. 86 12 29 31
www.missionsforbundet.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Larsen, Birgitte og Peter Lodberg (eds.)
1998, Kristne kirkesamfund i Danmark, Århus (Kortfattet og god introduktion til 
Missionsforbundet)

Rasmussen, Helge (ed.)
1988, Med Glædesbud – Det danske Missionsforbund gennem 100 år. 1888-1988,
Odense (Missionsforbundets historie levende fortalt og grundigt behandlet. Her 
omtales Saronkirken specifi kt)

Undersøgelse udført af cand.mag. Karen Trydeman Knudsen.
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Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund

Præsentation

Den Kaldæiske Kirke er en af de østkirker, der har indgået kirkefællesskab med Den 
Romersk-katolske Kirke. Den har sit udgangspunkt i den nestorianske kirke, som i 
dag kendes som Den Assyriske Kirke, men blev til som selvstændig kirke, da en grup-
pe biskopper brød med assyrerne i 1552 og vendte sig til Rom og Den Katolske Kirke. 
Et brud der skyldtes et opgør med den nestorianske kristologi, der siden 431 havde 
skilt østkirken fra romerkirken. En yderligere årsag til bruddet var utilfredshed med, 
at embedet for Den Assyriske Kirkes overhoved, patriarkatet, gik i arv fra onkel til 
nevø, hvilket ifølge biskopperne medførte, at mindre egnede kandidater blev valgt.

Kaldæerne deler stadig mange kirkelige skikke med assyrerne. Etnisk er de også 
tæt forbundne og kommer fra de samme områder i Mellemøsten, dvs. Irak, Iran, 
Syrien, Tyrkiet, Israel og Libanon. Der er ca. 304.000 kaldæere rundt om i verden. 
Selv om kaldæerne har en selvstændig kirke, er de samtidig en del af Den Katolske 
Kirke og deler denne kirkes teologi. I Århus er kaldæerne religiøst samlet i forenin-
gen Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund.

Gruppens historie i lokalområdet

Den kaldæiske forening i Århus blev etableret i 1995 af fl ygtninge, som var kommet 
til byen. Formålet var, ud over at skabe et socialt forum for kaldæere, at undervise de 
herboende kaldæere i kaldæisk sprog, kultur og religion. Foreningen har fra starten 
holdt til i Hasle kirke. Efter en kort overgang at have benyttet den katolske Skt. Knuds 
Skole, er man af praktiske årsager vendt tilbage til at bruge Hasle Kirkes sognegård til 
de voksnes arrangementer og den nærliggende Hasle skole til undervisningen af børn 
og unge. Kaldæerne har fast kontor i administrationsbygningen ved den Katolske 
Kirke i Århus, men vil på længere sigt gerne have deres egen kirkebygning i Århus.

Organisation

Siden 1989 har kirkens overhoved været Raphael I Bidawid, med titlen Patriark over 
Babylon og Alle Kaldæerne, med hovedsæde i Baghdad. Den Kaldæiske Kirke har en 
speciel status inden for Den Katolske Kirke, idet den eksisterer som en selvstændig 
kirke, hvor man har egne præster og biskopper og selv vælger disse. Ligeledes har man 
egne munke- og nonneordener, der er forskellige fra de katolske. Trods dette er Den 
Kaldæiske Kirke dog strukturelt en del af Den Katolske Kirke og hører i sidste ende 
under paven i Rom. I områder såsom Danmark, hvor der ikke er en kaldæisk præst, 
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hører kaldæerne religiøst under den katolske præsts tilsyn. Således deltager kaldæerne i 
Århus i den katolske messe (gudstjeneste), eftersom de ikke har deres egen præst. Dette 
’dobbelte’ forhold til Den Katolske Kirke har også betydning for den måde, kaldæerne 
er organiseret på i Århus, hvor man kommer i Den Katolske Kirke og ser sig selv som 
en del af denne, men samtidigt er organiseret selvstændigt i foreningen Det Kaldæiske 
Babylon Brodersamfund. Det er med vilje, at man ikke kalder det en menighed, men 
netop betegner det som en forening. Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund består 
af en bestyrelse, der bliver valgt på foreningens årlige generalforsamling. Selv om for-
eningen er selvstændig i forhold til Den Katolske Kirke i Århus, er der tæt samarbejde 
mellem de to i forhold til en række aktiviteter; eksempelvis omkring afholdelse af 
messe og første kommunion (det er den messe, hvor børnene første gang går til nad-
ver). Det tætte forhold mellem katolikker og kaldæere kan også ses ved, at kaldæerne 
sidder i Den Katolske Kirkes menighedsråd. Den kaldæiske gruppe er den næststørste 
etniske gruppering i Den Katolske Kirke i Århus efter vietnameserne.

Kaldæerne i Århus er inden for deres ’egen’ kirke underlagt en præst fra Italien, 
der kommer til Danmark for at afholde messe et par gange om året; typisk ved jul 
og påske. Tidligere var man tilknyttet en kaldæisk præst i Sverige.

Medlemmer

Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund i Århus er vokset hastigt siden etableringen 
og tæller omkring 800 medlemmer. Heraf er hovedparten børn og unge, hvilket dels 
skyldes et generelt højt børnetal blandt kaldæiske familier, dels at nogle kaldæiske 
familier kun melder deres børn ind i foreningen. Således udgør den voksne del af 
medlemmerne kun 140 personer.

Medlemmerne kommer fra Århus og omegn, men omfatter også støttemedlemmer 
fra hele Jylland. Der stilles ingen specifi kke krav for at være med i foreningen. Nye 
medlemmer stifter bekendtskab med foreningen igennem andre kaldæere i lokalom-
rådet eller igennem Den Katolske Kirke. Ligeledes foretages der opsøgende arbejde 
på asylcentrene. Foreningens medlemmer består hovedsageligt af folk fra Irak og 
Syrien, og sproget, der tales ved gruppens arrangementer, er kaldæisk og arabisk. Pga. 
integrationsloven, der begrænser antallet af fl ygtninge, som bosætter sig i Århus, har 
de ikke store forventninger til, at medlemstallet vokser i den nærmeste fremtid.

Økonomiske forhold

Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund får som forening tilskud fra kommunen 
gennem Fritids- og Kulturforvaltningen. Derudover modtager foreningen kontin-
gent fra sine medlemmer, om end medlemskabet er gratis for alle under 18 år. De 
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lokaler, man låner af Hasle Kirke og Hasle Skole, stilles gratis til rådighed og udgør 
derved et indirekte tilskud, samtidig med at det muliggør forskellige aktiviteter. Alt 
arbejde foregår på frivillig basis. Rejseudgifterne for den kaldæiske præst fra Italien 
deles mellem den katolske biskop i København og patriarken i Baghdad.

Religiøs/spirituel praksis

Kaldæerne i Århus har mulighed for at deltage i religiøse handlinger i tre forskellige 
regi. For det første kan de deltage i den almindelige katolske messe i Den Katol-
ske Kirke hver søndag, eftersom kaldæerne er i kirkefællesskab med Den Katolske 
Kirke. Det er dog en ny praksis for kaldæerne i Danmark at deltage i de katolske 
messer, som adskiller sig fra de kaldæiske messer på en række punkter. Eksempelvis 
er kaldæerne vant til at stå op under messerne og ikke knæle så ofte, som det sker i 
de katolske kirker. Når kaldæerne modtager nadver, er de vant til at modtage nad-
verbrødet på tungen og ikke, som i Den Katolske Kirke, med hånden. 

For det andet afholder de en kaldæisk messe med egen præst et par gange om året. 
Disse kaldæiske messer foregår stort set på samme måde som de assyriske messer, 
dog i en mere latiniseret udgave pga. kirkefællesskabet med Den Romersk-katolske 
Kirke. Man har også, grundet teologiske forskelle mellem assyrerne og kaldæerne, 
ændret formuleringer og lavet tilføjelser til messens tekst. Forskellen mellem Den 
Assyriske Kirke og den kaldæiske ses også i praksis, hvor kaldæerne ikke bruger det 
specielle nadverbrød med surdej, som assyrerne benytter sig af (se under Østens As-
syriske Kirke), men efter katolsk skik bruger usyret brød. 

For det tredje mødes kaldæere hver lørdag i Hasle Kirkes lokaler til foreningens 
aktiviteter såsom undervisning, diskussioner vedrørende religiøse anliggender, so-
ciale aktiviteter etc. Der kommer i gennemsnit 100-120 til disse lørdagsmøder.

Oven i disse aktiviteter praktiserer kaldæerne et personlig fromhedsliv, der inklu-
derer både bøn  og faste . Den store fasteperiode er op til påske, hvor man undlader 
at spise visse fødevarer.

Eksterne relationer

Kaldæerne har ingen udadrettede aktiviteter og undervisningsprogrammer. Dette 
hænger sammen med den etniske karakter, foreningen har, og dens primære opgave er 
at holde sammen på kaldæerne. De er dog meget åbne over for andre kirkesamfund og 
deltager bl.a. i den årlige fælleskirkelige messe Kirker På Tværs, der afholdes i Bispe-
haven, sammen med bl.a. assyrere, etiopiere og en række folkekirkemenigheder. Dette 
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arbejde, og arbejdet i Tværkulturelt Center i København, som er en kristen  organisa-
tion, der arbejder blandt indvandrere, har øget deres kontakt til andre kristne  kirker. 
Forholdet til den katolske menighed er ligeledes blevet tættere de seneste år. Dette ses 
bl.a. ved, at mange kaldæere er begyndt at melde deres børn ind i den katolske skole i 
stedet for at melde dem ind i den lokale folkeskole, som man gjorde tidligere.

Som nævnt er der historisk, etnisk og religiøst en tæt tilknytning til assyrerne. 
Dette kommer i Århus til udtryk ved, at nogle kaldæere deltager i de assyriske mes-
ser, som fi nder sted to gange om måneden, eftersom denne kirke har egen præst i 
Århus. På verdensplan har kaldæernes forhold til assyrerne forbedret sig meget pga. 
en større dialog mellem de to kirker, hvilket bl.a. har ført til underskrivelsen af for-
skellige fælles erklæringer. Om end den kaldæiske og assyriske kirke ikke indgår i 
kirkefællesskab, er det nu langt mere udbredt, at man deltager i hinandens messer, 
især hvis der ikke er en præst fra ens egen kirke der, hvor man bor.

Ud over Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund fi ndes der i Århus en kaldæisk 
kulturforening, der tager sig af mere kulturelle arrangementer. 

Kontakt

Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund
Hasle Kirke
Viborgvej 158
8210 Århus V
Tlf. 86 13 56 66 (Sognekontoret for Den Romersk-katolske Kirke)

Litteratur- og kildehenvisninger
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Frelsens Hær

Præsentation og navn

Frelsens Hær er et kristent kirkesamfund, der blev grundlagt i 1865 af William 
Booth (1829-1912) og dennes hustru Catherine Booth (født Mumford; 1829-90). 
Begge havde i en årrække forinden været aktive i en metodistmenighed, men brød 
med denne i midten af 1850’erne for at blive omrejsende evangelister (prædikanter). 
Det var de, indtil de i 1865 blev engageret som præster i en fælleskirkelig teltmission 
i det østlige londons arbejderkvarter. 

Også inden sit engagement i den metodistiske menighed havde William Booth 
prædiket evangelierne for folk, Hvoriblandt specielt de dårligst stillede i samfundet 
synes at have haft hans opmærksomhed. Efter at være blevet præst i et af Londons 
daværende slumkvarterer fi k han og Catherine en fast base, hvorfra de kunne give 
støtte og formidle det kristne  budskab til nogle af Englands ressourcemæssigt 
dårligst stillede personer og familier. I de første år af menighedens levetid var den 
kendt under navnet Den Kristne Mission, men tog i 1878 navneforandring til det 
nuværende Frelsens Hær (på engelsk The Salvation Army). Baggrunden for at skifte 
navn var, at menigheden siden etableringen havde vokset sig større, havde åbnet nye 
menigheder andre steder end i London, og at man nu så sig selv som en kristen  ’hær’, 
der kæmpede mod social uretfærdighed og personlig synd. Formålet var at omvende 
og dermed frelse  mennesker til troen på Gud. Siden da har Frelsens Hær spredt sig 
ud over Englands grænser og har i dag aktiviteter i 108 lande samt registreret mere 
end en million medlemmer. Frelsens Hær kom til Danmark i 1887, hvor den i de 
følgende år spredte sig som en bølge over landet. I dag er der således 34 menigheder 
samt seksten sociale institutioner i Danmark med tilknytning til Frelsens Hær.

Teologisk set har Frelsens Hær en stor grad af beslægtethed med mange andre 
evangelisk -lutherske kirkesamfund, og den anser sig for at være del af en universel 
kristen  kirke. Således fremgår det eksempelvis af Frelsens Hærs 11 læresætninger, at 
de tror på den treenige Gud, at Jesus Kristus igennem sin korsfæstelse har skabt 
forsoning for dem, der tror; og at Bibelen  er den guddommelige rettesnor for kri-
stelig tro og liv. Disse læresætninger, som blev udformet i forbindelse med Frelsens 
Hærs konstituering i 1878, har det enkelte medlem siden da med underskrift skullet 
bekende sig til for at kunne deltage aktivt i Frelsens Hærs kirkelige arbejde. Om-
råder, hvor Frelsens Hær igennem tiden har skilt sig ud i forhold til andre kristne  
kirkesamfund, er hhv. deres missionsvirksomhed i lokalmiljøer, deres åbenhed for at 
bruge kvindelige prædikanter, samt at der i Frelsens Hærs menigheder ikke prakti-
seres sakramenter. Hvor disse områder i perioder har fået Frelsens Hær til at fremstå 
som en progressiv kirke, er det i dag mest af alt den manglende brug af sakramenter, 
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der synes specielt karakteristisk for Frelsens Hær. Frelsens Hær peger på to primære 
grunde til ikke at have denne praksis. For det første at diskussioner om, hvilke sa-
kramenter der er de sande, igennem kristendommens historie har splittet frem for 
samlet kristne menigheder; for det andet at frelsen  teologisk set kommer til én ved 
tro og ikke automatisk ved rituelle handlinger. Kirken tager dog ikke afstand fra 
andre kristne kirker, der praktiserer sakramenterne, da den ikke afviser, at Gud også 
når mennesket igennem disse.

Gruppens historie i lokalområdet

En af de mange Frelsens Hær-menigheder, som opstod i Danmark efter 1887, var 
Frelsens Hær i Århus. Den blev grundlagt i maj 1890. Menighedens kirke er i dag 
beliggende i ejendommen Klostergade 54, hvor alle menighedens aktiviteter foregår; 
disse er gudstjenester, åbent hus, hvor der serveres mad for særligt trængende, baby-
musik, hvor småbørnsforældre på barsel har mulighed for at mødes, seniorklub og 
kvindekreds. Om end der tidligere har været afholdt bibellæsningsgrupper i private 
hjem, er det ikke en aktivitet, som kirken for øjeblikket (juni 2003) arrangerer. Kir-
ken bestræber sig dog på at etablere netværksgrupper blandt menighedens medlem-
mer, hvor eksempelvis bibellæsninger vil kunne foregå. 

Organisation

I Århus, som i de øvrige af Frelsens Hærs menigheder, er der en korpsleder, hvis 
ansvar det er at varetage såvel administrative som religiøse opgaver i menigheden. 
Korpslederen (som også er offi cer – se senere) har dog som oftest en række frivillige 
hjælpere under sig, som påtager sig nogle af de arbejdsopgaver, der er knyttet til me-
nighedens virke og aktiviteter. Ud over korpslederen har der tidligere i menigheden 
i Århus været et korpsråd (svarende til andre kristne  kirkers menighedsråd). Korps-
rådene adskiller sig fra menighedsråd ved, at korpsrådene kun har en rådgivende 
funktion i forhold til korpslederen, der i sidste ende er den, der har ansvaret for at 
tage beslutninger i forskellige sager. Menigheden bestræber sig dog på at få etableret 
et korpsråd i Århus igen. Indtil det sker, afholder man i stedet soldatermøder, hvor 
menighedens medlemmer mødes og spørges til råds. I særlige tilfælde kan Frelsens 
Hærs nationale hovedorganisation dog inddrages i beslutninger, der angår større 
anliggender. 

Da menighederne i de enkelte byer til dagligt kommer i kontakt med mange 
forskellige socialgrupper, er det op til den enkelte menighed selv at vurdere, hvilke 
aktiviteter der passer bedst i deres pågældende nærmiljø. Det skyldes, at det primære 
mål med aktiviteter er at skabe kontakt til folk i nærmiljøet. 
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Siden etableringen af Frelsens Hær har det været praksis, at kirkens korpsledere 
med to til seks års mellemrum roterer mellem forskellige menigheder. Det sker ud 
fra den idé, at cirkulation fremmer dynamikken i Frelsens Hærs arbejde. Således 
er det også tilfældet i Århus. Som det fremgår, kan Frelsens Hær organisatorisk set 
betegnes som et kirkesamfund, der i vid udstrækning består af en række autonome 
menigheder, som administreres af jævnligt skiftende korpsledere. Denne organisati-
onsform kan have og har i nogle tilfælde haft den effekt, at radikale interne omvælt-
ninger er sket ved tiltrædelsen af en ny korpsleder.

Medlemmer

Siden Frelsens Hær tog sit nuværende navn i 1878, er en militær terminologi også 
blevet brugt i andre sammenhænge inden for organisationen; således også i hhv. de 
titler som ansatte og medlemmer bærer. Menighedens lønnede ansatte bliver sam-
let betegnet som offi cerer. Heraf er de fl este ansat som korpsledere i Frelsens Hærs 
menigheder. For at blive offi cer skal man gennemgå et toårigt uddannelsesforløb 
enten i London eller Oslo, hvor man både modtager undervisning i teologi og ad-

Flere torve og gader i Århus er opkaldt efter kristne personer
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ministration. Uddannelsen betales af Frelsens Hær, men inden man kan påbegynde 
en offi cersuddannelse, skal man godkendes af et aspirantråd, der vurderer, om den 
enkelte ansøger er egnet til efterfølgende at kunne påtage sig en stilling som korpsle-
der. Som nyuddannet offi cer har man rang af kaptajn, og efter femten år forfremmes 
man til major. Herefter bliver højere rangeringer kun tildelt ansatte i nationale og 
internationale administrative poster. 

Blandt medlemmer og frivilliget ansatte opererer kirken med kategorierne soldater,
som er medlemmer, der har skrevet under på soldatererklæringen (indeholder bl.a. de 
11 læresætninger samt nogle ’livsstilsprincipper’), og som oftest bærer uniform i for-
bindelse med deres deltagelse i kirkelige aktiviteter, underoffi cerer, som er soldater, 
der påtager sig visse ansvarsområder i en menighed, og civile medlemmer, der gerne 
vil være del af en menighed, men ikke ønsker at skrive under på soldatererklæringen. 
Civile medlemmer bærer ikke uniform. I Århus er der i foråret 2003 registreret 51 
soldater og fi re civile medlemmer, om end det skønnes, at kun omkring halvdelen 
af disse for øjeblikket aktivt deltager i menighedens gudstjenester og aktiviteter. 
Endvidere er det kendetegnende for menigheden i Århus, at gennemsnitsalderen for 
menighedens medlemmer, der skønnes at være omkring 70 år, er høj i forhold til 
andre af Frelsens Hærs menigheder. Menighedens medlemmer er etnisk danske, og 
den består af omtrent lige mange mænd og kvinder. På landsplan er der sammenlagt 
registreret omkring 1300 soldater og civile medlemmer.

Økonomiske forhold

Frelsens Hærs menigheder fi nansierer deres drift og aktiviteter igennem medlemsbi-
drag, gadeindsamlinger og sponsorater fra virksomheder, foreninger og loger . Blandt 
disse indtægtskilder udgør medlemsbidragene den største andel. Som udgangspunkt 
er bidraget frivilligt, om end medlemmerne opfordres til at betale, hvad de kan, og 
om muligt betale tiende af deres indkomst. Da Frelsens Hær er godkendt som tros-
samfund i Danmark, er sådanne bidrag fradragsberettigede for det enkelte medlem. 
Hvad angår omfanget af de øvrige indtægtskilder viser regnskaberne fra julemåneder-
ne 2002 (november og december), at menigheden i Århus hhv. modtog ca. 203.000 
kr. fra virksomheder, loger og fonde og ca. 34.000 kr. ved raslebøsseindsamlinger. 

Blandt menighedens medlemmer er det kun offi cererne, der er lønnet. Øvrige 
underoffi cerer og soldater udfører således deres opgaver i menigheden på frivillig 
basis. Tidligere var det en essentiel opgave for offi cerer at indsamle penge til deres 
menigheder, da udbetaling af lønninger afhang af, om der var penge i den enkelte 
menigheds kasse. Siden 2000 har denne praksis imidlertid ændret sig i Danmark, 
da der her indførtes en såkaldt underskudsgaranti, som bl.a. betød, at Frelsens Hærs 
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hovedorganisation i Danmark nu dækker lønninger for menighedernes offi cerer. 
Denne ordning har medført, at der i dag er skabt en højere grad af økonomisk sta-
bilitet i de enkelte menigheder. Ud over den økonomiske støtte fra kirkens hovedor-
ganisation modtager fl ere menigheder ligeledes støtte fra de enkelte kommuner til 
menighedernes sociale arbejde i lokalområderne. Således bidrager eksempelvis År-
hus Kommune for øjeblikket med et beløb, der kan dække udgifterne i forbindelse 
med Frelsens Hærs Åbent Hus-arrangementer i Århus.

Religiøs/spirituel praksis 

Som det er tilfældet for størstedelen af kristne  menigheder, er søndagsgudstjenesten 
for Frelsens Hær den vigtigste ugentlige religiøse begivenhed. Også i formen er der 
mange lighedspunkter mellem Frelsens Hærs gudstjenester og dem, vi kan opleve 
i mange andre kristne nordeuropæiske kirker. Således indgår kristen  forkyndelse, 
bøn , prædiken og sang. Ud over den førnævnte manglende sakramentepraksis, der 
bl.a. betyder, at der ikke udføres barnedåb  eller nadver, er der imidlertid en anden 
praksis i Frelsens Hærs gudstjenester, som eksempelvis ikke kendes fra Den Danske 
Folkekirke; nemlig det såkaldte Vidnesbyrd, der giver det enkelte medlem mulighed 
for at berette for og dele sine individuelle oplevelser med Gud, sit liv som kristen etc. 
med andre. Ligeledes vægtes musikalske indslag højt i Frelsens Hærs gudstjenester, 
som bl.a. af den grund generelt varer mellem 1¼ og 1½ time. I det hele taget er Frel-
sens Hær kendetegnet ved at opfordre sine medlemmer til at bidrage med indslag til 
gudstjenesterne.

Eksterne relationer

Som det gælder for en række af Frelsens Hærs menigheder i Danmark, deltager 
også menigheden i Århus i samarbejdet Evangelisk Alliance (for fl ere oplysninger se 
www.evangeliskalliance.dk). Et sådant samarbejde afhænger dog af, om den enkelte 
korpsleder ønsker at deltage. Således deltog eksempelvis menigheden i Århus ikke i 
Evangelisk Alliances samarbejde i en længere periode, før den foregående korpsleder 
Kurt Petersen blev ansat i menigheden. Selvom grundlæggeren William Booth i en 
periode var præst i en metodistmenighed, og der på en række områder er et teologisk 
slægtskab mellem Frelsens Hær og Metodistkirken (se denne), har Frelsens Hær i 
dag ikke en større praktisk tilknytning til denne kirke end til andre kristne  kirker. 
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Kontakt

Frelsens Hær Århus
Klostergade 54
8000 Århus C
Tlf. 86 12 33 86
e-mail:silje.thomas@mail.dk
www.frelsenshaer.d
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Frikirken ved Runddelen

Præsentation og navn

Frikirken ved Runddelen i Risskov er en menighed i Apostolsk Kirke i Danmark. I 
frikirken har de en kristen -karismatisk  trospraksis og lægger vægt på retfærdiggørelse 
ved tro, bøn  og forkyndelse og det personlige fromhedsliv. De har Bibelen  som kilde. 
Samtidig er der fokus på profeti og forkyndelse af helbredelse  ved bøn. Kirken prak-
tiserer voksendåb  af, hvad de betegner som ”bekendende troende” (et begreb der be-
tegner mennesker, som oplever at have taget Kristus til sig og ligeledes lever med hans 
tilstedeværelse hver dag). Voksendåben kan også beskrives som troendes dåb  ved ned-
dykning, idet også børn på f.eks. tolv år kan blive døbt . Til nadveren indbydes kun, 
hvad de betegner som ”troende kristne ”. Kirken har omfattende missionsvirksomhed. 
For frikirken forstås kristendommen  som et personligt forhold til Gud gennem troen 
på Jesus Kristus, og det handler om at få en næroplevelse af den levende Gud. I me-
nighedslivet lægges der vægt på kærlighed, personligt trosengagement, livsudfoldelse, 
tillid og ansvarsfølelse over for hinanden i menigheden. Gudstjenesten og de øvrige 
samlinger fungerer og opleves som en fest for Gud, hvor der udtrykkes glæde og tak-
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nemmelighed over livet og frelsen , og hvor der lyttes til Guds Ord. Dette udtrykkes 
bl.a. gennem sang, musik og dans. I kirken tror man på, at Gud har en plan for hvert 
enkelt menneske. En plan og en vej som begynder ved modtagelsen af frelsen i Jesus 
Kristus og overgivelsen til Ham. Kirken betragter Gud som en kærlig far, der ønsker 
at indgå og fungere i et samfund med troende kristne mennesker.

Gruppens historie i lokalområdet

Frikirken ved Runddelen i Risskov blev etableret i 1994, da lokalerne blev overtaget 
fra en tidligere kirke på stedet (Århus Kristne Centrum). Præsteparret var indtil da 
medlem af Apostolsk Kirke i Nørre Allé i Århus, men blev opfordret til at virke i 
Risskov. Kirkens lokaler ligger i underetagen i en stor villa ved Runddelen i Risskov. 
Lokalerne deles med en kristen  iransk gruppe, som kirken indimellem holder fælles 
gudstjenester med, hvor en tolk oversætter til og fra farsi.

Organisation

Præsteparret samt et andet ægtepar fungerer som frikirkens ledelse, men de samtaler 
med menigheden om forslag og planer, før noget besluttes. Alle i menigheden må 
prædike, og de fl este kan fungere i ’præstens rolle’, hvis de vil. Det handler om at 
følge det, man er kaldet til. Frikirken i Risskov er én ud af ca. 40 menigheder i Apo-
stolsk Kirke i Danmark, der har sekretariat i Kolding. På internationalt plan fi ndes 
der en del apostolske kirker, men ingen decideret international sammenslutning.

Medlemmer

Menigheden har i 2001 haft et medlemstal på 22, men er i december 2002 nede på 
tolv, fordi nogle er fl yttet. Gennemsnitsalderen ligger sidst i 40’erne, og kønsforde-
lingen er lige. Der er tre ægtepar i menigheden, resten er enlige. De kender hinanden 
personligt og omgås også til andre arrangementer uden for kirken. Kirken besøges 
også jævnligt af såkaldte venner og er i det hele taget åben for enhver. Enkelte er 
stadig medlem af folkekirken, da der ikke stilles direkte krav om, at dette medlem-
skab skal ophøre ved indgang i frikirken. Medlemskab er forpligtende i forhold til 
det sociale og religiøse engagement i kirken. Menigheden vil gerne være større, men 
erkender, at de gør for lidt og måske ikke besidder de nødvendige kræfter lige nu. De 
har en hjemmeside og annoncerer af og til i avisen.
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Økonomiske forhold

Kirken er selvfi nansierende gennem tiende (10 % af medlemmernes indkomst, men 
dette er ikke et krav), gaver fra medlemmer og ved at leje villaens førstesal ud som 
værelser til beboelse. Derudover har den kristne -iranske menighed lejet sig ind i 
kirkens lokaler, hvor de holder gudstjenester søndag eftermiddag. Frikirkens præst 
fungerer ulønnet, og alt andet arbejde i kirken er ligeledes frivilligt. Kirken får ikke 
offentlige tilskud eller tilskud fra Den Apostolske Kirke i Danmark.

Religiøs/spirituel praksis

Menigheden holder gudstjeneste hver søndag og har i løbet af ugen et møde med 
bøn  og forbøn for syge, hvor alle er velkomne til at deltage. Derudover har de indi-
mellem åbne debatmøder over forskellige religiøse emner og spørgsmål. Udgangs-
punktet for de emner, der tages op på disse møder, er de centrale trosforhold, som 
efter frikirkens mening er ens for alle kristne , uanset kirkesamfund. Debatmøderne 
kan betragtes som en introduktion til og debat om kristendommen  og forskellige 
kristne emner. Møderne er derfor ikke en speciel introduktion til Frikirken ved 
Runddelen eller dens lære. Kirkens bibelsyn er, at Bibelen  forklarer sig selv og tåler 
at blive genstand for debat. Kirken er nu også begyndt at holde arrangementer med 
det formål at styrke det sociale sammenhold i menigheden.

Søndagsgudstjenesten afholdes af skiftende personer fra menigheden, og der er 
ikke en fast liturgi, som følges. Gudstjenesten består af salmesang fra Evangelie-
sangbogen, udgivet af Apostolsk Kirke i Danmark. Salmerne kommenteres, og der-
efter ”lægger man gudstjenesten i Guds hænder” gennem bøn  og taksigelse. Efter-
følgende er der plads til personlige vidnesbyrd, der eksempelvis kan være ”oplevelser 
med svar fra Gud”, helbredelseshistorier, personlige oplevelser eller refl eksioner over 
bibelspørgsmål m.m. Der synges seks-syv lovsange, som akkompagneres på guitar. 
Under lovsangene står menigheden op med lukkede øjne og med armene udstrakt 
og i bevægelse over hovedet. Principielt er det frit for den enkelte, hvordan man 
udtrykker sig under lovsangen – også kropsligt, så det anførte er kun noget, man 
gør, hvis man har lyst til det og føler for det. Derefter er der fri bøn, hvor menig-
heden skiftevis beder højt og siger tak til Gud. Gudstjenestelederen/prædikanten 
prædiker og indleder nadveren (såfremt det er en nadvergudstjeneste, hvilket der 
afholdes hver første søndag i måneden). Før nadveren bekræftes nadverens hensigt 
af gudstjenestelederen og følges af en formaning om, at nadveren kun bør modtages 
af troende og af mennesker, der ikke har noget uafklaret i deres liv. Om nogen har 
brug for forbøn, foretages denne efter nadveren. Herefter fortsætter gudstjenesten 
med salme, bøn, taksigelse og prisning af Gud og Jesus. Gudstjenesten afsluttes med 
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praktiske oplysninger om kirkens missionsprojekter, mulighed for at give tiende og 
gaver til kirkebøssen, og slutteligt synges velsignelsen i en rundkreds med hinanden 
i hånden. 

Den religiøse praksis i kirken har ikke ændret sig bemærkelsesværdigt gennem 
de sidste otte år, men følger det fokus eller de prioriteringer, som fi ndes inden for 
Apostolsk Kirke og frikirkerne generelt. For øjeblikket er helbredelse  i centrum i 
kirkens religiøse praksis.

Frikirken ved Runddelen deltager i et missionsprojekt ved navn Amparo i Colom-
bia i samarbejde med andre menigheder i Danmark. Arbejdet støttes i Danmark 
fra fl ere sider, men har sit udspring i Lemvig Kristne Center. Amparo er en colom-
biansk-dansk stiftelse, der har til formål at oprette hjem, der kan støtte og værne 
kriseramte gravide piger under sytten år. Hjemmenes formål er at give pigerne de 
nødvendige forudsætninger for at klare livet som mor på en kvalifi ceret og indholds-
rig måde. 

Eksterne relationer

Kirken er med i Evangelisk Alliance, der er en sammenslutning af samtlige frikirker 
i Danmark, og samarbejder med andre frikirker, Indre Mission , lutherske kirker, 
nogle menigheder fra ”folkekirken”, og katolske menigheder på landsplan. Her 
holdes hvert år i januar en bedeuge, hvor man beder i de forskellige kirker. Præsten 
deltager desuden i Frikirke-rådsmøder med præster fra andre frikirker. Der er tale 
om et primært åndeligt samarbejde. Alle er velkomne i kirken, og kirken annoncerer 
indimellem om arrangementer og møder i avisen og på deres hjemmeside. 

Kontakt

Frikirken ved Runddelen 
Skolevangs Allé 19
8240 Risskov
Tlf. 86 17 90 99
www.frikirken-risskov.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Mortensen, Kurt
1974, Apostolsk Kirke i Danmark 1924- 1974, Roskilde, Jens Peter Larsen og Leif 
Mortensen (eds.)
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Larsen, Birgitte og Peter Lodberg (eds.)
1998, Kristne kirkesamfund i Danmark, Århus

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen

Gratiakirken, Evangelisk Luthersk  Frikirke

Præsentation og navn

Gratiakirken er en evangelisk -luthersk frikirke, der anvender samme liturgi som 
Den Danske Folkekirke. På landsplan er Gratiakirken en del af Den evangelisk-
lutherske Frikirke i Danmark, der blev grundlagt i 1855 af N. P. Grunnet. I Århus 
ligger Gratiakirken i Bissensgade. 

Baggrunden for grundlæggelsen af Den evangelisk -lutherske Frikirke i Danmark 
var ikke at skabe en ny retning inden for kristendommen , men snarere at vende til-
bage til den oprindelige lære, som de ser den. De nærmere regler for kirkens prakti-
ske virke er at fi nde i forfatningen for Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark 
fra 1967 (se kildehenvisninger nedenfor). Ud fra denne forfatning fremgår det, at 
kirken i ren trosmæssig forstand bygger på Bibelens Gamle og Nye Testamentes ka-
noniske bøger og tre af den kristne  kirkes trosbekendelser  (den Apostolske, nikæiske 
og athanasianske). Derudover bekender kirken sig til den evangelisk-lutherske kir-
kes bekendelsesskrifter i  Den augsburgske bekendelse og  Luthers lille katekismus.

 Gratiakirken ønsker imidlertid at være uafhængig af Den Danske Folkekirke, 
idet den mener, der er elementer ved Den Danske Folkekirke, som ikke er i tråd med 
Bibelen  og de lutherske skrifter. Af aktuelle eksempler kan nævnes, at kvinder nok 
har en fremtrædende plads i menighedens arbejde, men at menigheden ikke kalder 
kvinder til præsteembedet, ligesom den ikke forretter velsignelse af homoseksuelle 
parforhold. Den grundlæggende kritik går på, at folkekirken i vid udstrækning er 
blevet en religiøs serviceinstitution, som forretter ceremonier til mennesker, som har 
betalt deres kirkeskat – uafhængigt af tro og bekendelse.

Gruppens historie i lokalområdet

Kirkens fulde navn efter stiftelsen er ”Gratia Evangelisk Luthersk  Frikirke i Aarhus”. 
Navnet er valgt, fordi det for menigheden repræsenterer de vigtigste elementer i de-
res tro (se religiøs/spirituel praksis nedenfor).
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Gratiakirken blev dannet af en gruppe på syv personer den 6. juli 1984. Menighe-
den begyndte som en husmenighed, hvor gudstjenester blev afholdt i private hjem. 
I 1985 lejede menigheden sig ind i en lille kælder på Søndre Ringgade og fl yttede i 
1990 til større lokaler i Bissensgade.

Gratiakirken i Bissensgade er indrettet med et kirkerum, så menigheden bl.a. 
har mulighed for selv at udføre de kirkelige ritualer såsom gudstjeneste, nadver og 
dåb . Hver søndag afholdes gudstjeneste, hvor størstedelen af kirkens medlemmer 
deltager. Lokalerne i Bissensgade er menighedens primære mødested. Menigheden 
købte juli 2003 en byggegrund i Risskov og forventer at bygge et kirkehus i løbet 
af 2004-05.

Organisation

Rent organisatorisk er menighedens øverste ledelsesorgan menighedsrådet, der be-
står af alle menighedens medlemmer. Her fremlægges forslag og træffes beslutnin-
ger om aktiviteter i forbindelse med kirken. 

Præsten står som den lokale religiøse leder for menigheden. Det er centralt for me-
nigheden, at præsten er en, de selv har kaldet til jobbet, frem for at en potentiel præst 
selv har ansøgt. Dette hænger sammen med deres syn på præsten som menighedens 
hyrde. Et syn der fordrer en vis tillid til den, der skal lede dem, og det prioriteres der-
for højt, at menigheden har et indgående kendskab til præsten, inden han kaldes. I 
forhold til menighedsrådet har præsten primært en rådgivende rolle, og i forbindelse 
med en afstemning tæller hans stemme ikke mere end andre medlemmers. 

De praktiske gøremål i kirken varetages frivilligt af medlemmerne. Herunder 
hører hverv som organist, kirketjener og kasserer. Den eneste lønnede ansatte, der 
er i Gratiakirken, er præsten. Han er ansat på deltid og fungerer som præst for både 
Gratiakirken i Århus og Den lutherske Frikirke i Løsning, en mindre by lidt uden 
for Århus.

Medlemmer

Fra Gratiakirkens oprindelige syv medlemmer i 1984 voksede medlemstallet i me-
nigheden støt frem til midten af 1990’erne, hvor det stagnerede på ca. 32 medlem-
mer. Dette antal har stort set været konstant frem til i dag, hvor menigheden består 
af 33 medlemmer i alderen 9-50 år, om end der de sidste ti år er sket en udskiftning 
af ca. ti-tolv medlemmer. Udskiftningen har primært skyldtes, at medlemmer enten 
er fl yttet fra Gratiakirken til søstermenigheder rundt om i landet eller i stedet er 
kommet til kirken fra disse menigheder.
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Medlemmerne optages i Gratiakirken gennem dåben . Voksne, der ønsker opta-
gelse i menigheden og ikke allerede er døbt  ind i en kristen  kirke, kan modtage 
voksendåb , efter at de sammen med præsten har gennemgået, hvad der svarer til 
konfi rmationsforberedelsen i folkekirken. Efter optagelsen i menigheden er der in-
gen forskel på medlemmerne. For Gratiakirken er det vigtigt at hvert enkelt medlem 
personligt bekender sig til den evangelisk -lutherske kristendom .

Som medlem af Gratiakirken forventes man at bidrage både økonomisk og ar-
bejdsmæssigt til kirken, men der er ingen faste  regler herfor, da kirkens princip er, at 
medlemmerne skal yde efter evne. Menigheden gør dog opmærksom på det, hvis et 
medlem forsømmer at give til kirken.

Økonomiske forhold

Gratiakirken modtager ikke offentlig støtte, men fi nansierer selv både drift og ak-
tiviteter. Gennem sin tilslutning til Den evangelisk -lutherske Frikirke i Danmark 
tilhører den et af staten godkendt trossamfund og kan som sådant modtage dona-
tioner i form af arv og gavebreve uden at skulle svare skatter eller betale afgifter. 
Kirkens største indtægtskilde er gavebreve oprettet af medlemmerne.

Økonomisk samarbejder Gratiakirken også med søstermenigheder inden for Den 
evangelisk -lutherske Frikirke i Danmark. Det foregår ved, at hver enkelt menighed 
indbetaler til en hovedkasse, der så betaler større poster som f.eks. præsternes løn-
ninger. Herudover har de enkelte kirker mulighed for at søge om penge til store 
projekter, eksempelvis restaurering af bygninger. Hovedkassen bestyres af et råd 
bestående af repræsentanter fra de forskellige menigheder i Den evangelisk-lutherske 
Frikirke i Danmark. 

Religiøs/spirituel praksis

Menighedens centrale ritual er gudstjenesten, der foregår hver søndag. Desuden 
er der gudstjeneste i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb , konfi rmation , 
vielse og begravelse . Gudstjenesten har en udformning, der i det store hele minder 
om Den Danske Folkekirkes med bøn , lovsang, læsning fra Bibelen  og prædiken. 
Gudstjenesten afsluttes med velsignelse, udgangsbøn og salmesang. Som grundlag 
for Gratiakirkens religiøse praksis bruges de kanoniske bøger og de tre tidligere 
nævnte trosbekendelser  (jf. afsnit 1).

Ved de fl este gudstjenester i Gratiakirken forrettes der nadver, hvor det enkelte 
medlem modtager syndsforladelse. For Gratiakirken er syndsforladelsen tilgængelig, 
fordi Jesus påtog sig menneskenes synder gennem sin død på korset. Gratiakirken 
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opfatter syndsforladelsen og dermed frelsen  som central. Navnet Gratia har rødder 
tilbage til reformationen  og betyder ”nåde”. For Gratiakirken refererer dette til, at 
Gud frelser mennesket uden at forvente noget til gengæld.

I modsætning til den praksis, der normalt er gældende i folkekirken, er det muligt 
at skrifte hos Gratiakirkens præst. Det foregår som en personlig samtale mellem 
præsten og det enkelte medlem, og præsten er underlagt tavshedspligt om samtalens 
indhold.

Ud over til gudstjenester mødes menigheden til bibelkreds og bibeltime, der fore-
går som undervisning i et kristent emne. I kraft af det store antal af børn og unge 
i Gratiakirken har denne gruppe deres egen bibelkreds. Bibelkredse og bibeltimer 
foregår enten i kirkens lokaler i Bissensgade eller privat hos medlemmerne. Arran-
gementerne har både en religiøs og en social karakter, ligesom kirkens advents- og 
høstfester har det.

Eksterne relationer

Til interne informationer har Gratiakirken et kirkeblad, som indeholder lokale 
nyheder og informationer om projekter etc. På landsplan udgiver Den evangelisk -
lutherske Frikirke i Danmark et kirkeblad, der udkommer seks til otte gange om 
året. Herudover udgiver kirken en række mindre hæfter, der både er til internt brug i 
kirken og til PR/mission  over for offentligheden. Indholdet af disse hæfter er typisk 
af forkyndende karakter.

Eksternt foregår en stor del af Gratiakirkens missionerende  arbejde via radioen, 
hvor menigheden har en halv times sendetid hver fjortende dag på Århus kanal 2. 
Menigheden låner studie af Indre Mission , men driver ellers selv radioen, som hed-
der Radio Gratia. Desuden annoncerer Gratiakirken i lokale dagblade om tidspunk-
terne for deres gudstjenester.

Kontakt

Gratiakirken
Bissensgade 14 C
8000 Århus C
Tlf. 86 12 54 50
e-mail: post@vivit.dk
www.vivit.dk/gratiakirken (Gratiakirkens egen hjemmeside)
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Litteratur- og kildehenvisninger

www.vivit.dk (den fælles hjemmeside for Den evangelisk -lutherske Frikirke i Dan-
mark)

Undersøgelse udført af stud.mag. Pia Frøkjær Andersen og stud.mag. Jon Ahrens-
bach

Højbjerg Frikirke

Præsentation og navn

Højbjerg Frikirke er en kristen  frikirke, der siden 1978 har haft adresse i Højbjerg 
beliggende syd for Århus. Det teologiske fundament, som kirken bygger på, går 
historisk tilbage til en reformationsbevægelse, der fl orerede i Nordamerika i slut-
ningen af det 19. århundrede. Denne var bl.a. kendetegnet ved, at der blandt dens 
tilhængere var et ønske om at synliggøre enhed frem for splittelse og konkurrence 
mellem såvel kristne  lokale menigheder som mellem kristne kirkesamfund i det hele 
taget. Endvidere byggede bevægelsen udelukkende på Bibelen  som grundlag for 
troen og var ligeledes kendetegnet ved at operere med stærke endetidsforventninger. 
Om end Højbjerg Frikirke på en række områder har modifi ceret sin teologi og reli-
giøse praksis i forhold til den amerikanske reformationsbevægelse, er både synet på 
den kristne enhed og Bibelen som den primære kilde til troen særlige kendetegn for 
kirken. På den baggrund anser kirken sig for at være et lokalt udtryk for en kristen 
universel menighed. En menighed, hvis medlemmer er defi neret som: ”alle kristne, 
der anser den i Bibelen beskrevne Jesus Kristus som sin hersker og frelser”. Kirken 
pointerer dog, at det ikke er enshed, men enhed de efterstræber. Det er således ikke 
et ønske for Højbjerg Frikirke, at alle kristne kirker skal ensrettes og slås sammen til 
ét kirkesamfund med en fælles dogmatik  og liturgi, men snarere at skærpe bevidst-
heden blandt kristne om, hvad der knytter dem sammen, frem for hvad der splitter 
dem.

Gruppens historie i lokalområdet

Højbjerg Frikirke blev grundlagt i Århus i 1967 af Adelheid og Niels Nørholm. 
Begge kom fra en menighedsbaggrund inden for bevægelsen Guds Menighed, og 
de besluttede sig for at etablere en sådan menighed i Århus, efter at de var fl yttet til 
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byen. Indtil 1978 var kirkens aktiviteter begrænset til Århus midtby. Menighedens 
medlemmer var primært unge kristne . De kaldte sig for ”one way – unge kristne” 
og gav dermed navn til One Way-huset, hvor menigheden de første år holdt til. 
One way-huset fungerede bl.a. som et kristent aktivitetstilbud for unge i Århus, og 
blandt menighedens aktiviteter var at drive en kristen  café og udøve gademission for 
byens unge og hjemløse. 

Da mange af menighedens medlemmer fra midten af 1970’erne begyndte at få 
børn, blev det for nogle et ønske at fortsætte menigheden i et område, hvor der bo-
ede børnefamilier. Dette ønske førte til, at menigheden i 1978 fl yttede til Orionsvej i 
Højbjerg. Noget af det ungdomsarbejde som foregik i One Way-huset, er siden fort-
sat i det kommunalt støttede Kristent Fritidscenter, som har til huse i Højbjerg Fri-
kirkes nuværende lokaler. I begyndelsen af 1990’erne ændrede menigheden navn fra 
Guds Menighed til Højbjerg Frikirke, da kirkens oprindelige navn for nogle syntes 
at signalere særskilthed frem for enhed med andre kristne  kirker. Da de øvrige Guds 
Menigheder i Danmark i de senere år er ophørt med at eksistere, betragter Højbjerg 
Frikirke sig i dag som en selvstændig frikirke. Menigheden har dog stadig kontakt til 
menigheder inden for bevægelsen i andre lande såsom Tyskland og USA.

Organisation

Menigheden ledes af et demokratisk valgt menighedsråd, der tager sig af den dag-
lige praktiske ledelse. Sideløbende med dette har Højbjerg Frikirke et ældsteråd, der 
mere overordnet tager sig af menighedens liv og trivsel. Om end der i reglen er en 
formand for Højbjerg Frikirkes menighedsråd, er der ingen der for øjeblikket be-
strider denne post, da der ikke var nogen, som ønskede at påtage sig denne rolle ved 
menighedsrådets sidste generalforsamling i år 2002. I stedet er ansvarsområderne 
for driften og aktiviteterne i kirken fordelt mellem de forskellige medlemmer af 
menighedsrådet. Ved indgangen til år 2003 er det endnu uvist, om denne menig-
hedsrådsstruktur vil fortsætte de kommende år. 

Menigheden har ansat en præst, hvis opgave består i at afholde gudstjenester, 
udøve sjælesorg og deltage i menighedens forskellige arrangementer i ugens løb. 
På trods af præstens omfattende medvirken i og udformning af kirkens forskellige 
aktiviteter er det vigtigt for menigheden at pointere, at det er en menighedsstyret 
frikirke, og at præsten derfor teoretisk set ikke har større autoritet end andre i me-
nigheden.
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Medlemmer

Højbjerg Frikirke opererer som udgangspunkt ikke med registreret medlemskab 
eller specielle optagelseshandlinger. De betragter i stedet enhver som medlem, hvis 
han eller hun kommer i kirken, samtidig med at vedkommende personligt tror på 
forsoning med Gud og nyt liv ved Jesu død og opstandelse. En person kan dog først 
være med i beslutninger på generalforsamlingen, hvis vedkommende har tilhørt 
menigheden et år. Selvom Højbjerg Frikirke således ikke fører medlemslister, har 
de over for kommunen været nødt til at registrere, hvem der kommer regelmæssigt 
i Kristent Fritidscenter, for at kunne modtage et årligt økonomisk tilskud. Offi cielt 
set har de således tilknyttet en medlemsskare, selvom de som kirke ikke ønsker, at 
signalere, at folk i al almindelighed ikke kan være en del af kirken. 

Af medlemmer tæller kirken i år 2002 ca. 70; et tal der i de sidste ti år har ligget 
nogenlunde fast. Om end medlemstallet i de senere år har været stabilt, er det et øn-
ske i menigheden at vokse sig større, da man igennem Bibelen  mener at være blevet 
givet en missionsbefaling om at udbrede kendskabet til Jesus. At menigheden har 
tradition for at give forskellige aktivitetstilbud til unge, synes at komme til udtryk i 
aldersfordelingen blandt medlemmerne, da halvdelen af medlemmerne er 25 år eller 
derunder. Kønsfordelingen blandt medlemmerne er ligeligt fordelt mellem mænd 
og kvinder. 

Økonomiske forhold

Alle udgifter til driften af Højbjerg Frikirke dækkes af medlemsbidrag og donatio-
ner. Flere, der kommer i Højbjerg Frikirke, støtter den med et fast månedligt bidrag, 
som ofte er et alternativ til den kirkeskat, der betales til Den Danske Folkekirke. 
Dertil kommer, at Højbjerg Frikirke modtager økonomiske tilskud fra Århus Kom-
mune til aktiviteterne i Kristent Fritidscenter. Disse aktiviteter suppleres ligeledes 
af et årligt kontingent fra de unge, der bruger Kristent Fritidscenters faciliteter og 
tilbud. Ud over præstens arbejde foregår alle øvrige aktiviteter på frivillig basis.

Religiøs/spirituel praksis

De primære religiøse handlinger i Højbjerg Frikirke er søndagsgudstjenesten og ud-
førelsen af de to sakramenter: nadver og dåb . Gudstjenesterne starter sædvanligvis 
klokken 10.30, men den sidste søndag i måneden begynder den først klokken 16 
for at give folk, der normalt ikke har mulighed for at deltage, en speciel lejlighed til 
at kunne være med. Det er ikke kun præsten, der er ansvarlig for gennemførelsen af 
gudstjenesterne. Således prioriteres det, at andre også bidrager til den. Eksempelvis 



104

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

medvirker et lovsangskor, der undervejs bidrager med ”kortere rytmiske eller stille 
sange”. Det er heller ikke kun kirkens præst, der forestår prædikenerne, da der én 
gang om måneden inviteres en gæstepræst eller en person fra menigheden til at fore-
tage gudstjenestens prædiken. Endvidere er det en anden præst end kirkens, der én 
gang om måneden afholder gudstjenesten. Derudover vil der i en typisk gudstjene-
ste indgå salmesang, et indslag for børn, forkyndelse, bøn  (nogle gange fælles, andre 
gange individuelt) og nadver (en gang om måneden). Ofte bliver ordet givet frit ved 
gudstjenesterne, så deltagerne har mulighed for at berette om egne oplevelser med 
Gud i deres liv. Efter hver gudstjeneste er der kaffe og socialt samvær.

Endvidere benytter kirken sig kun af bekendelsesdåb, om end de dog anerkender 
barnedåb , hvis et nyt medlem eksempelvis er blevet døbt  som barn i en dansk fol-
kekirke. Bekendelsesdåben anser man som en handling, hvor den enkelte person 
selvstændigt tilkendegiver et ønske om at ville indgå i det kristne  fællesskab. Dåben 
betragtes som en opstandelse eller ’genfødsel’ til et nyt liv med Jesus. Dåben inde-
bærer fuld neddykning i vand og kan udføres af enhver døbt troende. 

Nadveren anses for at være et kristent fællesskabsmåltid, der understreger enhed 
i kristendommen , og et solidaritetsmåltid, der fastholder menighedens diakonale 
forpligtelser over for mennesker i nød. Tid, sted og hyppighed for nadveren er ikke 
væsentligt, heller ikke hvem der udfører den, eller hvem der deltager – det primære 
er, at kirken har et åbent nadverfællesskab.

I Højbjerg Frikirke tilbydes der kristendomsundervisning for børn og unge i kir-
kens søndagsskole samt bibelundervisning for voksne. Kirken tilbyder endvidere, 
at nytilkomne kan deltage i Alphakurser, som bl.a. har til formål at introducere 
deltagere for et kristent livssyn. Det første  Alphakursus i kirken blev afholdt i 
januar 2002. Fra januar 2003 er det intentionen, at disse kurser skal udbydes to 
gange om året (januar og august). Sideløbende med Alphakurser arbejder menig-
heden på at etablere ’cellegrupper’ (bibellæsningsgrupper) i medlemmernes private 
hjem.

Eksterne relationer

Højbjerg Frikirke har siden dens etablering haft kontakt til Evangelisk Alliance, 
Århus Frikirkeråd, Evangelisk Frikirkeråd, Det Danske Missionsforbund, Dansk 
Oase , Youth for Christ og andre tværkirkelige organisationer. Desuden har Højbjerg 
Frikirke kontakt til Guds Menighed – både i Tyskland og USA.

Kirken pointerer, at kontakten til de nævnte grupper kun har karakter af gensidig 
inspiration, og at der ikke er tale om et økonomisk fællesskab. Endvidere afholdes 
der fi re gange om året fællesgudstjenester med Saronkirken i Århus.



105

KRISTENDOM I ÅRHUS

Kontakt

Højbjerg Frikirke
Orionsvej 3
8270 Højbjerg
Tlf. 86 72 24 34
www.hoejbjergfrikirke.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Højbjerg Frikirke – Hvem er vi? Hæfte der kan rekvireres hos Højbjerg Frikirke

Bonde, Steen
1985, En reformationsbevægelses vej til Danmark: 75 år i Danmark, Ålborg

Undersøgelse udført af cand.mag. René Dybdal Pedersen.

I Mesterens Lys

Præsentation og navn

I Mesterens Lys er en kristen  bevægelse, hvis intention er at tilbyde et kristent fæl-
lesskab uden for de traditionelle kirkelige rammer og i særlig grad at være et kristent 
nærvær i new age -miljøet. 

I Mesterens Lys har sine rødder i folkekirken, men har en karismatisk  profi l, hvor 
den enkelte tror på muligheden for en direkte kommunikation med Gud – opnået 
gennem bøn , meditation  og visioner. Desuden anser tilhængerne sig som en økume-
nisk  bevægelse, da det står den enkelte frit for at deltage i andre kristne /spirituelle  
fællesskaber. I Mesterens Lys bevarer den centrale tro på Jesus Kristus som sand 
Gud og sandt menneske og på Treenigheden, men værner samtidig om den enkel-
tes spirituelle oplevelse. Åndelig vejledning gives med hensyntagen til den enkeltes 
åndelige udvikling. 

Gruppens historie i lokalområdet

Ole Skjerbæk Madsen, der fungerede som sognepræst ved Betlehemskirken i Kø-
benhavn, startede I Mesterens Lys i 1995 i København. Her oplevede han et per-
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sonligt kald fra Jesus Kristus (’Mesteren’) til at starte en alternativ bevægelse, der 
kunne samle de mennesker, som søgte en anderledes kristen  identitet, noget han 
dagligt registrerede i sit virke som sognepræst. I slutningen af 1995 opstod en lokal 
gruppe af I Mesterens Lys i Århus med Lars Neve, uddannet teolog og healer , som 
den primære initiativtager. Siden hen har kendskabet til I Mesterens Lys bredt sig 
rundt i landet, så der i dag eksisterer fl ere lokale grupper i Danmark.

I Århus lejer I Mesterens Lys nu lokaler i Antroposofi sk Selskabs Hus, Rosenvangs 
Allé 251. Tidligere har man holdt til i Studenternes Hus og i Saronkirken (Missi-
onsforbundets Kirke).

Organisation

På internationalt plan er I Mesterens Lys støttet af Areopagos, en nordisk kristen  
stiftelse oprettet af nordmanden Karl Ludvig Reichelt i 1920’erne (både Ole Skjer-
bæk Madsens og Lars Neves løn kommer fra Areopagos (se afsnittet ”Økonomi”)). 
Reichelts ide var at gøre det kristne  evangelium tilgængeligt i en buddhistisk  kon-
tekst og tradition. Denne ambition forsøger I Mesterens Lys at imødekomme ved at 
forkynde det kristne budskab ind i en alternativ (new age ) ramme. 

Beslutningsprocessen på landsplan er lagt i hænderne på landsbestyrelsen, som 
mødes tre-fi re gange årligt. Landsbestyrelsen består af mindst fem personer; ledel-
sen er selvsupplerende. Den lokale gruppe i Århus hører til det landsdækkende I 
Mesterens Lys. På trods af en sådan national organisationsstruktur fungerer lokal-
grupper i vid udstrækning som autonome enheder, da man anerkender de enkelte 
gruppers udbredte ret til selvbestemmelse.

Ole Skjerbæk Madsens tanker og ideer, der bl.a. er legitimeret i et personligt kald 
fra Mesteren, fungerer som en overordnet ramme og inspiration for gruppernes 
praksis. I den lokale gruppe i Århus fungerer Lars Neve som primus motor grundet 
sin uddannelse, undervisningsfunktion og sit personlige engagement i I Mesterens 
Lys.

Gruppen i Århus er kendetegnet ved en organisatorisk løs struktur. Man er af-
hængig af den frivillige indsats, de faste  brugere yder i forbindelse med de måned-
lige arrangementer, og det er dette personlige engagement, der er bestemmende for 
den enkelte brugers medindfl ydelse. På det lokale plan har I Mesterens Lys i Århus 
gode relationer til Århus Valgmenighed (grundlagt i 1990), der fungerer som en 
sammenslutning af karismatiske kristne  grupper i Århus. Indtil sommeren 2003 
fungerede I Mesterens Lys som et gudstjenestemiljø i Århus Valgmenighed, men 
opererer nu direkte under landsledelsen. Dog er fl ere af medarbejderne fortsat fra 
Århus Valgmenighed, som også stadig støtter I Mesterens Lys økonomisk.
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Medlemmer

Som følge af den løse struktur er der ikke noget decideret medlemsbegreb inden for 
I Mesterens Lys i Århus, om end man skelner mellem medarbejdere og brugere. Hvor 
en medarbejder er en person, der i et større eller mindre omfang udfører opgaver i 
I Mesterens Lys, betegner brugere de øvrige personer, som deltager i møderne. Ek-
sempler på en medarbejders funktioner er forberedelse af kirkerum og kaffebord, 
musikledsagelse osv. Desuden er der de mere rituelle funktioner såsom forbønsleder 
og underviser (se afsnittet ”Religiøs/spirituel praksis”).

Man har på landsmødet diskuteret, om man skal indføre kontingentbetalt med-
lemskab. Man vægter dog fortsat den frie deltagelse så højt, at dette endnu ikke er 
blevet tilfældet. Brugere og medarbejdere registreres imidlertid i forbindelse med 
omdelingen af nyhedsbrevet, som udgives tre-fi re gange årligt og sendes til små 
1000 personer på landsbasis. 

Ved møderne i Århus kommer der som oftest 30-50 brugere. Når Ole Skjerbæk 
Madsen står for møderne, er der dog en del fl ere, som deltager. 

I Mesterens Lys annoncerer deres arrangementer i Århus Valgmenighed, og ved 
særlige arrangementer annonceres ligeledes i den lokale ugeavis, Århus Onsdag.

Økonomiske forhold

I Mesterens Lys blev i 2002 anerkendt som trossamfund og søgte i den forbindelse 
offentlig støtte via tipsmidlerne. Desuden blev bevægelsen godkendt til ”gavebrevs-
ordningen”, hvilket vil sige, at bidragydere, i overensstemmelse med reglerne for 
bidrag til velgørende organisationer, kan trække gaver til I Mesterens Lys fra på 
selvangivelsen. Desuden kan private donationer foregå via vedlagte girokort i ny-
hedsbrevene.

Ole Skjerbæk Madsen er fuldtidslønnet af Areopagos og deler sin arbejdstid lige-
ligt mellem denne stiftelse og I Mesterens Lys. Lars Neve er ansat på halvtid som as-
sistent for Ole Skjerbæk Madsen; lønnen dækkes af Areopagos. Begge rejser midler 
til I Mesterens Lys ved foredrags- og kursusvirksomhed. 

I Mesterens Lys i Århus støttes også af Århus Valgmenighed, og det er bl.a. støtte 
herfra, der fi nansierer I Mesterens Lys’ tryksager, lokaleleje osv. 

Religiøs/spirituel praksis

I Mesterens Lys afholder møder (med deres egne ord ”tjeneste med undervisning, 
meditation  og heling af hjertet”) en gang om måneden i Antroposofi sk Selskabs 
Hus. Ved disse tjenester er kirkerummet udsmykket med blomster, levende lys osv., 
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og der gøres i det hele taget en stor indsats for at skabe en stemningsfuld atmosfære 
omkring møderne. Æstetikken anses for at være et særdeles vigtigt element i den 
religiøse oplevelse. 

Møderne består af sang, undervisning, meditation  og bøn . De sange, der benyt-
tes til tjenesten, er både salmer samt Taizé-vers. Sidstnævnte er korte vers, der ved 
repetition får den enkelte til dels at føle Jesu/Guds nærvær og dels at bevæge sig ind 
i en meditativ tilstand. Undervisningen foregår forud for den guidede meditation 
og omhandler diverse emner under overskrifter som: ”Forventning, om at leve i 
tillid til Gud” eller ”Den hellige dåre, at leve et enfoldigt liv med et rent hjerte”. 
Undervisningen tager typisk 20 minutter og er åben for dialog mellem underviser 
og fremmødte. Meditationen er ledsaget af stille klaverspil og enkelte vejledende 
kommentarer fra forbønslederen, såsom: ”Tænk på din vejrtrækning …”; ”Luk 
nu øjnene og fi nd en rar siddestilling” osv. Desuden gives der af en underviser en 
”guidet meditation”, hvor vedkommende, ved brug af forskellige sproglige billeder 
og symboler, skaber en følelse af guddommeligt nærvær. Forbønslederen, leder fi re 
forskellige bønner  fordelt ud over tjenesten: Påkaldelse, Helende bøn for verden, 
Hengivelse til Den treenige Gud samt afsluttende Velsignelsesønske. Som udgangs-
punkt er alle deltagere med til at recitere disse bønner, men forbønslederen udsiger 
også enkelte passager på egen hånd. Fra efteråret 2003 vil der blive eksperimenteret 
med mødets form, bl.a. for at inddrage kroppen mere i det spirituelle  udtryk, f.eks. 
gennem dans. Mødet varer ca. halvanden time, men der er desuden mulighed for at 
gå i forbøn bagefter hos et par af de faste  ’medarbejdere’. Der er ikke klare retnings-
linjer for, hvorledes en sådan forbøn skal foregå. Alle mødeaftener afsluttes med 
kaffebord, hvor de fl este faste brugere deltager.

Ud over gudstjeneste har der i oktober/november 2002 været afholdt en kursus-
række under titlen: ”Et helt nyt liv” i Saronkirken, der bl.a. er udviklet i samarbejde 
med folk fra det alternative miljø. Derudover arrangeres der såkaldte ”lyscirkler”, 
hvor mindre grupper af brugere kan mødes i uformelle rammer. Desuden snakkes 
der om at gennemføre ”retræter”, som giver interesserede mulighed for at trække sig 
tilbage fra dagligdagen for at føle Guds nærvær i naturen, samtidig med at der ar-
rangeres fuldmåne-gudstjenester, som følger samme tanke. 

I Mesterens Lys Århus deltager endvidere i alternativmesserne Krop-Sind-Ånd  og 
Mystikkens Univers og tilbyder på messerne bl.a. ”heling af hjertet”.

Generelt kan man sige, at I Mesterens Lys opfatter sig som et supplement til den 
lokale kristne  folkekirke snarere end en direkte erstatning. Grundlæggende betrag-
tes det i stedet som en fordel, at brugerne er engagerede i andre spirituelle /religiøse 
sammenhænge end i I Mesterens Lys for derved at få ny inspiration.
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Eksterne relationer

Som nævnt er I Mesterens Lys nært beslægtet med Århus Valgmenighed og Areopa-
gos. Endvidere samarbejder I Mesterens Lys med IKON (Information og samtalefo-
rum for Kristendom og Nyreligiøsitet).

Kontakt

I Mesterens Lys
Rosenvangs Allé 251 
8270 Højbjerg  
Tlf. 86 20 20 88
www.imesterenslys.dk & www.areopagos.org

Litteratur- og kildehenvisninger

Skjerbæk Madsen, Ole 
1997, Kaldet til discipelskab I Mesterens Lys, forlaget Kontrast
1999, ”Salige er I!” Fra ”I Mesterens Lys”: Inspirationer og taler over Bjergprædikenen. 
Forlaget Kontrast

Undersøgelse udført af stud.mag. Torben Thams Classen og stud.mag. Mads Kjær 
Larsen.

Kristent Centrum

Præsentation og navn

Navnet Kristent Centrum henviser bogstaveligt til, at Kristus er i centrum. Kristent 
Centrum er en evangelisk  frikirke og opfatter sig selv som en del af kristendommen . 
At være kristen  betyder for dem at sige ja til Jesus Kristus, hvorved de får et person-
ligt forhold til Kristus. Mennesket betragtes i udgangspunktet som syndefuldt, men 
som kristen kan man bede om tilgivelse for alt, hvilket vil sige, at der er mulighed 
for frelse  gennem Kristus og et løfte om opstandelse og evigt liv.

I menighedens praksis er forkyndelsen i centrum. Teologien tager udelukkende 
udgangspunkt i Bibelen , og der lægges vægt på både vækkelsesmøder og møder af 
mere opbyggende karakter. Forbøn om helbredelse  er en integreret del af praksis, 
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men er ikke det primære. Menigheden har et ønske om at nå så mange som muligt 
med budskabet om Kristus.

Gruppens historie i lokalområdet 

Kristent Centrum blev etableret i Århus i oktober 1992. Det skete på opfordring fra 
modermenigheden i Ålborg, da en gruppe fra Århus regelmæssigt deltog i møderne 
der. Kristent Centrum i Århus har et ønske om at blive godkendt som trossamfund, 
men hører pga. deres begrænsede størrelse indtil videre under den godkendte menig-
hed i Ålborg. Kristent Centrum i Ålborg blev etableret 1983 af Hans Berntsen, efter 
at han i en årrække havde samarbejdet med Baptistkirken. Hans Berntsen, der i dag 
er trådt ud af Kristent Centrum, blev bl.a. gennem tv og radio kendt for helbredelse  
ved forbøn. Det medførte, at mange folk udenfor Ålborgområdet deltog i møderne. 
Den store interesse for Kristent Centrum betød, at der blev dannet adskillige me-
nigheder rundt om i landet.

Kristent Centrum i Århus har siden november 2000 mødtes i lejede lokaler i Ris-
skov, da de ønskede større frihed mht. mødedage og -tidspunkter. Før dette tids-
punkt lejede de sig ind på en skole.

Organisation

Kristent Centrum er et dansk kirkesamfund med menigheder i Ålborg, Fjerritslev, 
Frederikshavn og Århus. Modermenigheden er i Ålborg, hvor ledelsen består af et 
ældsteråd, der selv udpeger sine nye medlemmer på baggrund af en personlig vurde-
ring. Menighedslederen i Århus er medlem af ældsterådet. Der fi ndes formelt orga-
nisatoriske ledere, men i praksis tages de lokale beslutninger i fællesskab. Der fi ndes 
også kasserer, mødeleder og nogle, der tager sig af musikken. Mødelederfunktionen 
er for tiden fast, men ville gå på skift, hvis menigheden var større. Århus-menighe-
den har en løs struktur. Den organiserer selv sine møder og bestyrer sin egen øko-
nomi trods forbindelsen til Ålborg.

Medlemmer

Kristent Centrum i Århus har registreret 100-150 medlemmer. Heraf er der om-
kring femten, der som en fast kerne deltager i de fl este arrangementer. Gennemsnits-
alderen for medlemmerne er høj, dog deltager der til tider også børn. Kønnene er 
fordelt ligeligt. Medlemmerne er primært danske, men er ikke en homogen gruppe. 
Enkelte af anden etnisk oprindelse deltager af og til. Møderne foregår på dansk, 
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men når der er behov for det, oversættes der til engelsk. Medlemmerne kommer pri-
mært fra Århus Kommune, men der deltager også folk fra Randers og Silkeborg.

Gruppen har haft større medlemstab to gange. Første gang var i 1998, da Hans 
Berntsen trådte ud af Kristent Centrum. Anden gang var da gruppen i november 
2000 fi k egne lokaler og samtidig skiftede mødedag fra tirsdag til søndag. Mø-
dedeltagelse kom derved til at virke mere forpligtende, idet gruppen i højere grad 
fremstod som en menighed. 

Alle må deltage i Kristent Centrums møder. Det eneste krav for at blive medlem 
er, at man skal kunne sige ”ja” til Jesus Kristus. Dette krav er en tillidssag, dvs., at 
det ikke skal dokumenteres. Fælles for deltagerne er, at man søger Jesus Kristus. Til 
møderne er det muligt at få udleveret en seddel, hvorpå man kan krydse af, om man 
ønsker at være medlem. Når man er blevet medlem, er der ikke yderligere krav, som 
skal opfyldes. Devisen er: Alt er tilladt, men ikke alt er lige godt.

Menigheden ønsker at vokse sig større. Det er et ønske, den altid har haft, idet 
det betragtes som vigtigt at viderebringe budskabet om Kristus. For at gøre folk 
opmærksom på gruppens eksistens reklameres der i ugeavisen Århus Onsdag, på in-
ternettet har de en hjemmeside, og i øvrigt benytter de sig af personlige kontakter.

Økonomiske forhold

Gruppen fi nansieres via frivillig kollekt (pengeindsamling) og gavebreve, der kan 
ses som en form for tiende, dvs. at man giver en vis procentdel af sin indkomst. 
otte-ti personer betaler fradragsberettiget kollekt (under 5500 kr.). Mindst to per-
soner betaler gavebrev. Den offentlige støtte, de modtager, er indirekte gennem de 
fradragsberettigede donationer. Ellers har de ikke interesse i at modtage offentlig 
støtte, idet de mener, at man selv må være med til at støtte gruppen. Alt arbejde 
inden for gruppen er frivilligt. Talere, der ikke er medlem af Kristent Centrum, er 
de eneste, der får honorar.

Gruppens økonomi er med årene blevet stærkere, da fl ere af medlemmerne fast do-
nerer penge. Det skyldes, at mange har fået en tættere tilknytning til menigheden.

Religiøs/spirituel praksis

Kristent Centrum har tradition for vækkelsesmøder, men de har også møder af 
mere opbyggelig karakter. Der afholdes møde hver søndag samt ofte møder om fre-
dagen. Der holdes af og til børnemøder, hvor der læses fra børnebibelen. Møderne 
om søndagen begynder med lovsang, der har et vækkelseselement i sig. Hvis der er 
vidnesbyrd, følger de derefter. Et vidnesbyrd kan være en beretning om en personlig 
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religiøs oplevelse eller refl eksioner over et bibelvers. Efterfølgende holdes en prædi-
ken enten af menighedslederen eller en indbudt taler. Denne praksis har ikke ændret 
sig siden etableringen.

Efter søndagsmøderne, der foregår om formiddagen, har man fællesspisning. Mø-
derne om fredagen er mere frie, de kaldes fredagscafé. Her snakker man og spiller 
spil. Det er også muligt at komme med forbønsemner, bede sammen og afholde 
nadver. Nadver forrettes ikke om søndagen.

De kristne  højtider fejrer menigheden ikke sammen, men der er mulighed for at 
deltage i Ålborg-menighedens påskearrangementer.

I den religiøse praksis er forkyndelsen det centrale, mens bøn  om helbredelse  kom-
mer i anden række. Til alle møderne fortages der efter ønske forbøn. Ved forbøns-
handlingen er det muligt at bede for alt; helbredelse fylder meget, men der er også 
eksempler på andet, f.eks. økonomi. Forbønnen ved møderne foregår ved håndspå-
læggelse. Den foretages individuelt ved, at den enkelte henvender sig til en forbeder, 
mens resten af menigheden synger lovsange. Der er også mulighed for telefonisk for-
bøn i et fastsat ugentligt tidsrum. Man går ikke ind for særlige lokaleudsmykninger, 
da troen på Kristus er det centrale. Lokalet er således enkelt indrettet.

Eksterne relationer

Gruppen gør opmærksom på sine aktiviteter ved at annoncere i avisen og via deres 
hjemmeside på internettet. På hjemmesiden fi ndes der desuden et kort referat af 
søndagens tale. Gruppen holder særlige arrangementer, f.eks. har der været afholdt 
koncert med duoen Lis og Per, men mest holdes der foredrag om aktuelle åndelige 
emner, hvor der er indbudt en taler. Ved disse arrangementer lejer man et større 
lokale. Gruppen har kontakt til andre frikirker. F.eks. En Åben Dør i Vejle. Der 
inviteres også talere fra andre frikirker til at prædike.

Kontakt

Kristent Centrum
Tulipanvej 28 A
8240 Risskov
Tlf. 86 22 71 97 (Erik Hansen)
e-mail: infor@kristencentrum.dk
www.kristencentrum.dk
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Litteratur- og kildehenvisninger

Nielsen, Sune Wadskjær
1998, ”Omvendelse og forbøn, om kristen  helbredelses betydning i den karismatiske 
frikirke Kristent Centrum”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 32, Århus, s. 31-50

Undersøgelse udført af stud.mag. Karina Stegenborg Larsen og stud.mag. Lene 
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Levende Ord Bibel  Center

Præsentation og navn

Levende Ord Bibel  Center, Århus, er en kristen , karismatisk  menighed med rødder 
i det frikirkelige miljø i Danmark og Norge. Menigheden, som etableredes offi cielt 
i Århus i september 2003, baserer sig på Bibelen  som eneste trosgrundlag og vægter, 
som også navnet antyder, forkyndelsen af den levende Guds ord. Der er tale om en 
erfaringstro, hvor medlemmernes personlige møde med Gud gennem Jesus og Ordet 
er i centrum. Menighedens religiøse aktiviteter er præget af den kristne  karismatiske 
bevægelse og omfatter således foruden forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus 
bl.a. lovprisning, lovsang, tungetale og helbredelse  ved bøn  og håndspålæggelse. 

Bibelcentret har desuden et omfattende fokus på menighedsopbyggelse og mission , 
da man igennem Bibelen  mener at være blevet givet en missionsbefaling. Således er 
centrets formål at være en kristen  evangelisk  base for udbredelse af evangeliet via mis-
sion og for dannelsen af nye menigheder i ind- og udland gennem undervisning og for-
kyndelse. Hertil kommer bibelcentrets vision om at være et vækkelsescenter, som med 
profet isk røst skal udbrede vidnesbyrdet om Jesus og det levende gudsord, i hvilken 
forbindelse menighedens medlemmer opfattes som disciple. Vigtigt er det desuden for 
menigheden at være en aktiv udadvendt evangelisk kirke, hvis tilbud er rettet mod hele 
familien, således er der i menigheden aktiviteter for både børn, unge og voksne.

Gruppens historie i lokalområdet

Levende Ord Bibel  Center, Århus, grundlagdes offi cielt den 13. september 2003. 
Initiativtagerne og grundlæggerne af Århus-menigheden er Asbjørn og Inger Kri-
stiansen, som begge kommer fra en menighedsbaggrund i Pinsekirken, hvor de har 
arbejdet som hhv. præstepar i en frikirke i Frederikshavn og som højskoleforstan-
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derpar på Bibelcentret i Brande. Baggrunden for etableringen i Århus har været, at 
parret i mange år har ønsket at bygge en Bibelhøjskole et sted i Danmark. For godt 
fi re år siden opstod tanken om, at højskolen skulle bygges i Århus. Samtidig be-
gyndte jagten på at fi nde samarbejdspartnere til et sådant projekt, først i det danske 
og senere i det norske frikirkelige miljø, hvor valget endelig i 2001 faldt på Levende 
Ord Bibelsenter, Bergen. Efter fl ere møder med Levende Ords norske grundlægger, 
pastor Enevald Flåten, ansattes Asbjørn og Inger Kristiansen den 1. december 2002 
som ’missionærer’ med det todelte formål at opbygge menigheden Levende Ord 
Bibel Center, Århus, samt, når Levende Ord Bibel Højskole, Århus, var færdig, at 
indtræde som forstanderpar. 

I marts 2003 begyndte Levende Ord Bibel  Center sin mødeaktivitet i Århus med 
gudstjenester, informationsmøder og bønnemøder, mens den offi cielle etablering 
fandt sted som led i et weekendseminar om menighedsopbygning afholdt den 
12-14. september. Siden begyndelsen i marts har menighedens gudstjenester og 
bønnemøder været afholdt i lejede lokaler på hhv. Jydsk Pædagog Seminarium på 
Skejbyvej 29 og på Risskov Bibliotek. Det er imidlertid planen i fremtiden at fl ytte 
aktiviteterne til Levende Ord Bibel Højskole, som forventes at stå færdig på Vejlby 
Centervej 48 i januar 2005. Ud over højskolen er det planlagt at bygge et fritids-
hjem, som forventes færdigt i august 2005, ligesom man har planer om at bygge 
en integreret børnehave og vuggestue. Foruden Levende Ord Bibel Center, Århus, 
fi ndes Levende Ord også i Uppsala i Sverige samt i Bergen i Norge, hvor moderor-
ganisationen er beliggende. 

Organisation

Levende Ord Bibel  Center, Århus, hører formelt under moderorganisationen 
Levende Ord Bibelsenter, Bergen, som blev grundlagt den 9. august 1992. Den-
nes grundlægger, pastor Enevald Flåten, er apostel og pastor for den århusianske 
menighed, mens Asbjørn og Inger Kristiansen fungerer som hans forlængede arm 
i dette arbejde. På samme tid varetager de menighedens ledelse. Det er imidlertid 
planen, at der inden for den nærmeste fremtid skal ansættes en pastor til at varetage 
menighedens ledelse, således at Inger og Asbjørn Kristiansen i stedet kan indtræde 
som forstanderpar for den tilknyttede højskole, når denne står færdig. Både Le-
vende Ord Bibel Center og den kommende højskole er organiseret som selvejende 
institutioner med hver sin bestyrelse på fem-syv medlemmer samt hver sin årlige 
generalforsamling. Større beslutninger i menigheden træffes således i et samarbejde 
mellem ledelsen og bestyrelsen eller tages op på generalforsamlingen, hvor ledelsen 
desuden vælges. 
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Kristen helbredelse, Levende Ord Bibel Center
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Hvad angår medlemmerne, er det fra januar 2004 tanken at organisere disse i 
mandlige og kvindelige cellegrupper på maksimalt tolv personer, der primært skal 
beskæftige sig med undervisning og missionsarbejde. At grupperne deles efter køn 
skyldes ifølge menigheden en hensyntagen til børnefamilier, idet både mænd og 
kvinder derved får mulighed for at deltage i møderne, uden at det går ud over bør-
nene, såfremt grupperne mødes hver anden uge forskudt for hinanden. Menigheden 
pointerer desuden, at grupperne sammensættes efter interessehensyn snarere end 
efter geografi ske kriterier.

Medlemmer

Siden den offi cielle etablering i september 2003 har man givet interesserede mulighed 
for at indmelde sig i menigheden, som pr. november 2003 tæller omtrent 40 medlem-
mer. Der er tale om fuldgyldige medlemskaber, om end Levende Ord Bibel  Center 
før den offi cielle etablering ikke optog medlemmer ud fra en ide om at give folk mu-
lighed for at lære menigheden at kende forud for en decideret indmelding. For at blive 
medlem skal man være troende kristen  samt udfylde et indmeldingsskema, i hvilket 
det fremgår, at man kun kan være medlem af én menighed, samt at medlemskabet 
varer så længe, som den indmeldte lever i overensstemmelse med Kristi Ånd og lære. 
Selvom man ikke er medlem, er man velkommen til at deltage i menighedens aktivi-
teter. Således deltager mellem 60 og 100 sædvanligvis i søndagsgudstjenesterne, mens 
mange også gæster onsdagsbønnemøderne på Risskov Bibliotek. 

Hovedparten af menighedens medlemmer er fra Århus og omegn, om end især 
søndagsgudstjenesterne også har deltagere fra øvrige egne af Jylland. Mange af de i 
Århus bosatte er desuden tilfl yttere fra ind- og udland, som er kommet for at hjælpe 
med at opbygge menigheden. Hovedparten af medlemmerne har en fortid inden for 
Pinsekirken, og en del er folk, som gennem årene er forblevet i netværket omkring 
Inger og Asbjørn Kristiansen. Enkelte medlemmer er også kommet i forbindelse med 
menigheden gennem dens annoncering i aviser eller via hjemmesiden. Kønsforde-
lingen i menigheden er nogenlunde ligelig, idet en stor del af medlemmerne udgøres 
af ægtepar eller familier. Sidstnævnte har desuden indfl ydelse på den aldersmæssige 
spredning i menigheden, som er fra 0-70 år, da menigheden i sine aktiviteter satser 
på både børn, unge og voksne. Børn er dog ikke meldt ind som medlemmer. 

Økonomiske forhold

Udgifter til driften af Levende Ord Bibel  Center dækkes af bidrag fra moderor-
ganisationen i Bergen, som bl.a. fi nansierer byggeriet af højskolen, samt gennem 
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donationer og bidrag fra medlemmerne. Der er intet medlemskontingent i menig-
heden, men det forventes, at medlemmerne betaler tiende svarende til ti procent af 
deres indkomst. Ligeledes baserer mange af menighedens aktiviteter sig på frivillig 
arbejdskraft, og det forventes, at medlemmerne engagerer sig aktivt i menigheden. 
Af den grund angiver man bl.a. i indmeldingsskemaet, hvilke tjenesteområder i 
menigheden man ønsker at hjælpe til med. 

Religiøs/spirituel praksis

De primære religiøse handlinger i Levende Ord Bibel  Center er søndagsgudstjene-
sten, som fi nder sted på Jysk Pædagogseminarium klokken 17-21, samt onsdags-
bønnemødet, som afholdes onsdag klokken 19-21 på Risskov Bibliotek. Forud for 
søndagsgudstjenesten mødes de ansvarlige for dennes afholdelse klokken 16.00 i 
et tilstødende klasselokale, hvor de forbereder gudstjenesten ved bl.a. at bede for 
den og tale dens tema igennem. Frem til der ansættes en pastor for menigheden, 
er det Asbjørn Kristiansen, som leder gudstjenesten. Han er imidlertid ikke alene 
om gennemførelsen af denne, da der gudstjenesten igennem medvirker forskellige 
gæstetalere, som bl.a. kan være prædikanter fra moderorganisationen i Bergen eller 
beslægtede religiøse grupper inden for den kristne , karismatiske bevægelse. I alle 
gudstjenesterne medvirker desuden et lovsangskor, som undervejs bidrager med 
lovsange ledsaget af et orkester. 

Ud fra et princip om dialog frem for monolog lægger gudstjenesten op til me-
nighedens aktive deltagelse. Under lovsangene rejser menigheden sig således, fl ere 
synger med, klapper og rækker hænderne i vejret. Også under prædikanternes bøn , 
undervisning og prædiken kommer menigheden med spontane lovord som ”amen” 
og ”halleluja” eller bryder ud i tungetale. I forlængelse af hovedtalerens prædiken 
bedes de fra menigheden, som ønsker at blive bedt for, om at træde frem. Mellem ti 
og femten af gudstjenestens deltagere plejer at stå frem til prædikanten, som beder 
for dem individuelt. I forbindelse med den individuelle bøn sker det ikke sjældent, 
at nogle besvimer eller oplever at blive helbredt grundet mødet med Guds levende 
ord. Undervejs i gudstjenesten foretages kollekt ved, at nogle spande sendes rundt 
blandt gudstjenestens deltagere. 

Onsdagsbønnemødet er organiseret som en kortere og mere simpel udgave af søn-
dagsgudstjenesten, idet der f.eks. ikke medvirker et lovsangskor. Der er primært tale 
om en ledet kollektiv eller individuel bøn  over et bestemt tema eller bibelvers. 

Hverken i forbindelse med gudstjenesten eller bønnemødet gør menigheden noget 
for at udsmykke lokalerne, hvilket til dels skyldes, at lokalerne er lejede, men også at 
det ikke er udsmykningen, men det Levende Ord, som er vigtigt. 
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At Levende Ord Bibel  Center som nystartet frikirke endnu er i færd med at opbygge 
menigheden præger også den religiøse og spirituelle  praksis, som kontinuerligt er un-
der udvikling. Således har man endnu ikke afholdt dåb , bryllup per  eller begravelser  i 
kirken, om end det er tanken, at disse ritualtilbud med tiden vil blive praktiseret. 

Dåben er ifølge Levende Ord Bibel  Center ”troendes dåb ”, hvilket vil sige, at men-
nesket frelses ved med egne ord at bekende, at Jesus er Herre, og at man tror i sit 
hjerte, at Gud har oprejst ham fra de døde. Dåb i vand sker ved fuld neddykning og 
ses som en åndsdåb, hvis ydre tegn er tungetalen. Det er ligeledes tanken, at gudstje-
nesten ca. en gang om måneden skal indeholde nadver, men til dato er en sådan kun 
afholdt i forbindelse med menighedens offi cielle etablering. Ligeledes er det tanken, 
at nogle gudstjenester skal afholdes som helbredelsesmøder, hvor prædikanter hel-
breder gennem bøn  eller håndspålæggelse. En sådan helbredelsesgudstjeneste har 
bevægelsen afholdt én gang siden sin etablering. Menighedens aktiviteter foregår på 
dansk og norsk, mens eventuelle møder med fremmedsprogede prædikanter afhol-
des med tolk, som oversætter til dansk.

Af fremtidige aktiviteter kan de tidligere nævnte cellegrupper nævnes samt leder-
træningskurser, der skal gøre deltagerne i stand til selv at etablere nye cellegrupper. 
Materialerne til ledertræningskurserne, samt kommende undervisningstilbud til 
børn, unge og voksne, hentes fra Levende Ord Bibelsenter, Bergen. Det er også fra 
Bergen, at nyhedsbrevet ”Flammende Ild” udsendes til alle medlemmer. 

Eksterne relationer

Foruden en stærk relation af både økonomisk og inspiratorisk karakter til moder-
organisationen Levende Ord Bibelsenter, Bergen, har Århus-menigheden desuden 
kontakter til beslægtede grupper og personer i ind- og udland. I Danmark er 
netværket hovedsageligt forankret i det kristne  frikirkelige miljø, hvor det især er 
karismatiske menigheder som Pinsekirken og baptisterne, som menigheden føler sig 
beslægtet med. I udlandet har gruppen i øjeblikket kontakter i bl.a. Australien og på 
Færøerne. Nogle af disse kontakter er kommende lærerkapaciteter på Levende Ord 
Bibel  Højskole, når den står færdig i januar 2005. 

Etableringen af Levende Ord Bibel  Center, Århus, har ifølge menigheden skabt 
uønsket røre i dele af det danske frikirkeliv, hvor ikke alle er lige begejstrede for 
menigheden. Menigheden pointerer, at de ønsker at samarbejde med alle menighe-
der, kirker og grupperinger af evangeliske  kristne , samt at de lægger vægt på åndens 
enhed og at have et godt forhold til alle kristne. Hvad angår menighedens forhold 
til pressen har dette ikke været det bedste pga. utilfredshed med nyhedsmediernes 
dækning af menighedens etablering. 



119

KRISTENDOM I ÅRHUS

Af undervisningstilbud rettet mod folk uden for menigheden barsler Levende Ord 
Bibel  Center med mange fremtidige tilbud. Således vil den kommende Levende Ord 
Bibel Højskole eksempelvis være rettet mod undervisning af unge i gruppens cen-
trale lære og praksis. Tilsvarende er planerne om den fremtidige kristne  friskole og 
børnehave/vuggestue tænkt som et lignende undervisningstilbud til børn og unge. 

Kontakt

Levende Ord Bibel  Center (Asbjørn og Inger Kristiansen)
Vejlby Centervej 48
Postboks 2049
8240 Risskov
Tlf: 97 18 21 15 
e-mail: post@levendeord.net
www.levendeord.net 

Undersøgelse udført af stud.mag. Vinni Bøgelund

Metodistmenigheden i Århus, Betlehemskirken

Præsentation og navn

Metodistkirken er en kristen  evangelisk  frikirke, der opstod i 1700-tallet som en 
vækkelsesbevægelse  inden for den anglikanske kirke. Indenfor metodismen lægges 
der særlig vægt på vækkelsen og på det personlige, åndelige kristenliv og forholdet til 
Gud. I centrum er ideen om helliggørelse, der refererer til, at mennesket, ved Guds 
hjælp, kan omdannes og blive et nyt kristent menneske. Helliggørelsen bevirker, at 
alle syndige motiver i menneskets tanker forsvinder og erstattes af kærlighed, der 
herefter lægges til grund for fremtidige gerninger og handlinger. Helliggørelsespro-
cessen forstås alt i alt som en åndelig og etisk modning af det enkelte menneske, der 
endvidere udruster det til at udbrede kristentroen og udvise medmenneskeligt enga-
gement. For metodister forstås den personlige bekendelse af troen som et afgørende 
vendepunkt i den enkeltes liv. 

Den samlede metodistiske religiøse praksis anses i sin helhed som afgørende for 
den enkeltes spirituelle  kristelige udvikling. Nådemidlerne, som er fællesskabet, 
bønnen , sakramenterne og skriften, er midler, der fremmer den enkeltes spirituelle 
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dannelse eller helliggørelse. Det kristne  liv forstås som dynamisk, og det kristne 
menneske som et menneske i udvikling. 

Inden for metodismen forstås troen som en gave, som mennesket selv må for-
holde sig til. Selvom metodisterne understreger retfærdiggørelsen ved tro alene, er 
det afgørende, at troen omsættes og afspejles i den enkelte metodists gerninger og 
hverdagsliv. Som en følge af dette fokuseres der derfor også på socialt arbejde og 
socialt ansvar. 

Metodistnavnet var oprindeligt et spotte- eller øgenavn, som blev givet til den 
gruppe, der samlede sig om John Wesley, metodismens fader. Denne gruppe gik 
under navnet ”den hellige klub” og senere hen ”Oxford Metodismen”, men nogle 
kaldte også gruppen for ”bibelmøl” eller ”metodister”. John Wesley anså navnet som 
et hædersnavn, idet en metodist (efter de græske ord meta odos) er en, der lever efter 
den vej eller metode, som Bibelen  foreskriver.

I dag (2003) har metodistkirken ca. 70 millioner døbte  medlemmer på verdens-
plan, hvoraf ca. 2500 bor i Danmark. I Danmark er metodisterne fordelt på ca. 20 
lokalmenigheder med et tilsvarende antal metodistpræster. Den første metodistme-
nighed etableredes i København i 1859, og i 1865 anerkendtes metodistkirken som 
trossamfund i Danmark. Som anerkendt frikirke kan der i kirken udføres dåb samt 
bryllup per  og begravelser  med borgerlig gyldighed.

Gruppens historie i lokalområdet

Metodismen kom til Århus fra Horsens i 1881 med en præst ved navn Eltzholtz. Ty-
pisk er mange metodistmenigheder blevet stiftet lokalt som følge af et enkelt men-
neskes eller en families private arbejde og gudstjenestevirke, og sådan er det også 
gået til i Århus. I 1886 dannedes metodistmenigheden i Århus formelt og bestod 
på dette tidspunkt af 28 medlemmer. Efter 1886 voksede menighedens medlemstal 
støt, og behovet for egen kirke og egne lokaler opstod. I 1912 indviedes menighe-
dens egen kirke under navnet Betlehemskirken i Hjarnøgade i Århus. Kirken ejer og 
driver i samarbejde med Århus Kommune plejehjemmet Betania i Århus.

Organisation

Metodistkirken i Århus er en del af metodistkirken på verdensplan, der er organise-
ret som én kirke og én organisation opbygget efter et demokratisk princip. Verdens-
kirken er geografi sk og organisatorisk forbundet via konferencer og årsmøder. Lo-
kalt er kirken i Århus (såvel som andre lokale metodistkirker) organiseret omkring 
et lokalt årsmøde, der kaldes for pastoratkonferencen. På pastoratkonferencen vælges 
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bl.a. det lokale menighedsråd samt medlemmerne til det lokale kirkeværgeråd (der 
sørger for vedligeholdelse af kirkens bygninger). Menighedsrådsformanden fungerer 
som den lokale organisatoriske leder. På pastoratkonferencen vælges også de lægre-
præsentanter, som skal repræsentere lokalmenigheden på den såkaldte årskonference,
der er den grundlæggende styrende enhed for den samlede Danske Metodistkirke. 
På denne konference deltager desuden de ordinerede præster inden for metodistkir-
ken i Danmark. Metodistkirker i forskellige lande har således deres egne nationale 
årskonferencer, hvorfra der igen vælges repræsentanter, dels til centralkonferencen,
dels til generalkonferencen. Centralkonferencen er en fælleskonference for metodist-
kirkerne i en række lande inden for et afgrænset geografi sk område (for den danske 
metodistkirkes vedkommende deltager man i en centralkonference med andre nor-
diske lande samt Rusland). En af centralkonferencernes vigtigste opgaver er at vælge 
biskopper. Generalkonferencen er metodistkirkens øverste lovgivende myndighed, 
der fungerer som et slags internationalt metodist-parlament. På generalkonferencen 
reguleres metodistkirkens administration og organisation på verdensplan, og det er 
her, man behandler alle større lov- og ændringsforslag samt udarbejder resolutioner 
og udtalelser på vegne af den verdensomspændende Metodistkirke. Metodistkirken 
forstås som demokratisk, fordi alle repræsentanter til de forskellige konferencer væl-
ges demokratisk af medlemmerne i kirken. 

Lokalt er kirkens præst den religiøse leder. Som ansvarlig for de lokale præster i 
Danmark er en biskop, der også fungerer som biskop for metodistkirken i Norge, 
Sverige og Finland. På verdensplan har metodistkirken et biskoppeligt råd, der be-
står af en 60-70 biskopper, men ingen overordnet repræsentativ religiøs leder. 

Medlemmer

Alle former for medlemskab i metodistkirken kræver, at man er døbt  i Faderens, 
Sønnens og Helligåndens navn. Inden for metodistkirken skelnes der mellem tre 
former for medlemskab: ”Fuldt medlemskab” gælder for bekendende medlemmer, 
og dette medlemskab opnås ved offentligt i menigheden at bekræfte dåben , troen 
og tilslutningen til metodistkirkens lære og ordninger (se afsnit om kirkens religiøse 
praksis). Det ”forberedende medlemskab” er for døbte  medlemmer og medlemmer ”på 
prøve”. Og slutteligt gælder det ”associerede medlemskab” mennesker, der er tilknyttet 
eller medlem af en anden frikirke, men som ikke har en sådan menighed eller kirke 
inden for geografi sk rækkevidde, og som derfor benytter metodistkirken.

Menigheden i Århus består af i alt 160 medlemmer, hvoraf ca. 100 er bekendende 
medlemmer. Medlemstallet har de senere år været næsten uændret efter en lang 
periode med nedgang. Desuden synes fl ere ikke-medlemmer at komme til gudstje-
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nesten. Der er fl est kvindelige medlemmer i menigheden og blandt dem, der kom-
mer til gudstjenesterne, er de fl este under 50 år. Betlehemskirken har de senere år 
oplevet, at antallet af børn, der kommer i kirken, er stigende. Dette skyldes, at man 
i Betlehemskirken lægger særlig vægt på børnene som en del af menigheden. Meto-
distmenigheden i Århus betegner sig selv som et åbent fællesskab, dvs. et fællesskab, 
hvor alle uanset medlemskab er velkomne. Særligt til børnegudstjenesterne kommer 
der familier, som ikke er medlemmer i kirken.

Økonomiske forhold

Som frikirke betaler menighedens medlemmer selv udgifterne til kirkens bygninger, 
drift samt præstens løn gennem frivillig donation. Metodistkirken har ingen kon-
tingentordning. På landsplan arbejder kirken dog på at indføre frivillig ’kirkeskat’, 
dvs., at den skat, som medlemmerne i metodistkirken ikke betaler til folkekirken 
gennem staten, betales til de lokale metodistkirker i stedet. Principielt er donation 
dog frivillig og doneres dels i kollektbøssen i forbindelse med gudstjenesten, dels ved 
indsendelse af girokort til menighedens kasserer. Betlehemskirken modtager ikke 
statslig støtte og heller ikke kommunalt tilskud til kirkens børne- og ungdomsar-
bejdet, selvom de har mulighed for sidstnævnte. Kirkens arbejde baseres primært på 
frivillig arbejdskraft. Kun Betlehemskirkens præst lønnes.

Religiøs/spirituel praksis

Den religiøse praksis i Betlehemskirken i Århus består af gudstjenester, ugentlige 
bøn - og lovsangsaftener samt bibellæsning og samtale i de såkaldte bibel- eller cel-
legrupper.

Gudstjenesterne, der foregår hver søndag klokken 10.30, består af salme- og ryt-
misk sang, bøn , prædiken, fri bøn fra menighedsmedlemmer samt et indslag for børn 
kaldet ”børnehjørnet” før prædiken. Børnehjørnet efterfølges af aktiviteter og under-
visning for børn i et separat lokale under resten af gudstjenesten. Hver anden søndag 
indgår der nadver i gudstjenesten, og efter behov indgår dåb , bryllup  og personlige 
bekendelser fra medlemmer. At nadveren fejres hver anden uge skyldes en ældre tradi-
tion fra en tid, hvor metodistkirken led af præstemangel, og hvor lægprædikanter ofte 
måtte forestå gudstjenesten. Idet lægprædikanterne ikke kunne forvalte sakramenter, 
måtte menigheden ’nøjes med’ at holde nadver, når en præst var til stede i kirken. 

Dåben har en fremtrædende betydning, idet den for metodister er tegn på, at 
Guds nåde omfatter barnet og indlemmer det i det kristne  fællesskab. I metodist-
kirken er det hele menigheden, der står fadder, og dåben  forudsætter derfor, at både 
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forældre og menighed besidder en levende tro, som de som faddere har pligt til at 
videregive til den barnedøbte. Idet metodister mener, at mennesket frelses ved tro 
alene, er dåben ikke i sig selv et frelsende sakramente. Dåben peger i stedet fremad 
mod det øjeblik, hvor den døbte  er parat til at bekende sin tro.

Således er bekendelsen ikke en del af dåben , men en selvstændig begivenhed. I 
forbindelse med denne bekendelse skal den enkelte bekræfte og bekende troen på 
Jesus Kristus som frelser samt sin trofasthed mod metodistkirken og love den sin 
støtte gennem forbøn, nærvær og (frivillige, men nødvendige) pengegaver. Denne 
bekendelse giver den enkelte status som ”fuldt medlem” af menigheden. Medlems-
optagelsen som fuldt eller bekendende medlem i metodistkirken kan indholds-
mæssigt sammenlignes med den personlige bekræftelse på dåben, der foregår ved 
konfi rmationen  i folkekirken. Metodistens bekendelse ligger dog ikke på et fastlagt 
tidspunkt i den troendes liv, men på et tidspunkt, som den enkelte selv vælger. I 
stedet for konfi rmationen har metodistkirken et undervisningsforløb for de unge 
på 7. klassetrin, hvor kirkens unge vejledes i den kristne  tro. Kursets hensigt er bl.a. 
at sikre, at deltagerne ikke skal skille sig for meget ud fra deres klassekammerater. 
Grundkurset afsluttes med, at præsten overhører de unge i centrale emner, men ind-
befatter altså ikke en decideret bekræftelse af dåben og troen. For at deltage i dette 
kursus behøver den unge ikke at være døbt  i metodistkirken.

Betlehemskirken afholder desuden særlige børnegudstjenester ca. seks søndage 
om året. Alle gudstjenester varetages som regel af præsten, men kan også varetages 
af lægprædikanter (der dog ikke kan forvalte sakramenterne). I metodistkirken 
lægges der vægt på, at gudstjenesten ikke er en statisk størrelse, men udvikler sig i 
forhold til nutidsmenneskets behov.

Betlehemskirkens bøn - og lovsangsaftener består af en kort skriftlæsning, bøn og 
lovsang og foregår i kirken hver onsdag aften mellem klokken 19 og 20. Gennem-
snitligt samles omkring ti mennesker til disse aftener.

Bibel - eller cellegrupperne, hvoraf der fi ndes syv, er studiegrupper, hvor man mø-
des privat til bibelstudier, bøn  og samtale. Disse grupper har også en funktion som 
omsorgsgrupper, hvor den enkelte kan hente praktisk, tros- og følelsesmæssig hjælp. 
Som medlem bliver man tilbudt at deltage i en cellegruppe, og ca. 60-70 % af me-
nighedens medlemmer er med i cellegrupperne, der også kan fungere som praktiske, 
sociale eller følelsesmæssige støttegrupper. Cellegrupperne ledes af en gruppeleder 
og mødes regelmæssigt en gang om måneden.

Betlehemskirken tilbyder ud over den religiøse praksis en række (gratis) sociale 
aktiviteter for både medlemmer og ikke-medlemmer, herunder introduktionskurser 
i kristendom , spejderarbejde, ungdomsklub, madaftener og foredrag. Kirken fører 
desuden sine egne kirkebøger over medlemmers dåb , vielse og begravelse .
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Generelt vægter metodistkirken både det åndelige og det sociale i kristendommen . 
I Århus udleves det sociale aspekt primært inden for kirkens rammer blandt menig-
heden, hvor man lægger stor vægt på menighedsfællesskabet. Men ud over arbejdet 
på Betaniahjemmet udfører kirken ikke p.t. (2003) socialt arbejde udadtil, dvs. for 
svagtstillede mennesker i samfundet. Det sociale arbejde er dog et indsatsområde, 
som menigheden fremover ønsker at fokusere mere på. Kirken har en missionskreds, 
der har til mål at informere om og samle penge ind til kirkens missionsarbejde, der 
udelukkende er rettet mod internationale projekter.

Eksterne relationer

Århus metodistmenighed nærer et stort ønske om at vokse sig større. Dette skal dog 
primært foregå i forhold til mennesker, der ikke tidligere har bekendt sig til den 
kristne  tro, eller som måske er døbt  og konfi rmeret, men ellers ikke har et forhold 
til kirke og kristendom .

Metodistkirken er medlem af Evangelisk Frikirkeråd i Århus og Evangelisk Al-
liance, der afholder en fælles bedeuge for frikirkerne hvert år i januar. Betlehemskir-
ken er også medlem af Århuskirkernes Fællesråd, der årligt arrangerer enkelte fæl-
lesgudstjenester, ligesom kirken på landsplan er med i Det Økumeniske Fællesråd 
i Danmark.

Kontakt

Metodistmenigheden i Århus (Betlehemskirken)
Hjarnøgade 1
8000 Århus C
Tlf. 86 13 54 25
e-mail:aarhus@metodistkirken.dk
www.metodistkirken.dk & www.betlehemskirken.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Karlsen, Finn Bræstrup (ed.)
2000, Den danske Metodistkirkes Historie, Højbjerg

Kyst, Erik & Anna David
1989, Metodistkirken
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Thaarup, Jørgen
1998, Metodismen: et kirkesamfund og et helhedssyn på livet, Kolding

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen

Pinsekirken

Præsentation og navn

Pinsekirken er en uafhængig evangelisk  frikirke, som trosmæssigt identifi cerer sig 
med andre evangeliske  trossamfund. Pinsekirken adskiller dog sig ved ikke at prak-
tisere barnedåb  og konfi rmation , men troendes voksendåb .

Et centralt punkt for Pinsekirken er tungetale, hvorigennem Gud, via et men-
neskeligt medium, siges at tale til menneskeheden. Et andet er de mange helbre-
delsesundere, som fi nder sted i Pinsekirken. Dog er det helt centrale troen på Kristi 
forsoningsdød og retfærdiggørelsen af tro.

Pinsevækkelsen er en samlebetegnelse for pinsekirker generelt. Pinsevækkelsen 
opstod i begyndelsen af 1900-tallet som følge af en længsel mod at søge tilbage til 
oplevelsen af Helligånden, som det står beskrevet skete pinsedag for de første kristne . 
Der opstod vækkelser i mange forskellige kirkesamfund rundt om på jorden. Pinse-
vækkelsen har rødder i USA, og helt konkret taler man om, at pinsevækkelsen så da-
gens lys i 1906 på Asuza Street i Los Angeles. Den norske metodistpræst T.B. Barratt 
mødte pinsevækkelsen i New York, bragte den med til Norge, hvorfra den spredte 
sig til Sverige, Danmark, Finland, England og Tyskland. I Danmark opbyggede 
Anna Larssen Bjørner og Sigurd Bjørner pinsevækkelsen med hjælp fra T.B. Barratt 
og den svenske baptistpræst Lewi Petruss. De første danske pinsekirker dannedes i 
1920’erne.

Navnet ”pinsevækkelsen” refererer til den oplevelse, Jesu disciple havde på pinse-
dag, hvor Helligånden opfyldte dem, og de begyndte at tale i tunger (Apostlenes 
Gerninger kap. 2).

Gruppens historie i lokalområdet

Pinsekirken i Århus blev etableret den 4. marts 1928. Dengang hed den Filadelfi a-
menigheden. Navnet Filadelfi a henviser til en af de syv menigheder i Lilleasien, som 
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optræder i Johannes Åbenbaringen i Det Ny Testamente. Menigheden her er en af 
de få menigheder, som skriftets forfatter ikke kritiserer.

Hovedkraften bag etableringen af pinsemenigheden i Århus var Hans Peter Ro-
senvinge fra Grenå, som oplevede en personlig omvendelse og derfor ønskede at ud-
brede det kristne  budskab. I begyndelsen havde menigheden kun otte medlemmer 
og havde til huse i lejede lokaler i Banegårdsgade. Senere fl yttede pinsemenigheden i 
Århus til Sankt Clemens Stræde og derefter til J.M. Mørksgade. Medlemstallet vok-
sede kraftigt op igennem 1980’erne, og derfor blev der købt en grund på Viborgvej 
i 1988, hvor man indrettede en tidligere fabrik til kirke. Medlemstallet steg stadig, 
så byggeriet af den nuværende kirke påbegyndtes, og den stod færdig i 1990. Med-
lemmer af Pinsekirken mødes ikke kun i kirken, men også privat bl.a. til mindre 
bibelstudiekredse, også kaldet cellegrupper.

Organisation

Pinsekirken er en del af den større danske pinsebevægelse/pinsevækkelse, som er 
meget løst organiseret. De har f.eks. intet fælles hovedkontor, men hver enkelt me-
nighed er en selvstændig enhed. Pinsemenighederne i Danmark samarbejder dog 
om en højskole og to efterskoler.

Pinsekirken i Århus er organiseret med en seniorpræst, som leder et ældsteråd 
med på nuværende tidspunkt otte medlemmer. Heri sidder kirkens andre præster, 
som for tiden tæller én foruden seniorpræsten. Ældsterådet er blot en gammel be-
tegnelse for, hvad man i dag kan kalde et menighedsråd. Således er medlemmernes 
alder underordnet. Man bliver ældsterådskandidat ved at blive opfordret til at stille 
op, hvorefter man bliver valgt af menigheden. Direkte under ældsterådet befi nder 
fem-seks områdeledere sig, som beskæftiger sig med f.eks. musik, cellegrupper, 
økonomi/administration, forbøn og boghandlens drift. Pinsekirken i Århus er selv-
stændig på den måde, at menighedens medlemmer er den eneste beslutningsdygtige 
enhed. Vigtige afgørelser vedtages derfor på menighedsmøder.

Medlemmer

Første skridt på vejen til at blive medlem af Pinsekirken er at blive personligt kristen . 
Derefter modtager man dåbsundervisning, og så kan man blive døbt . Når man taler 
om medlemmer af Pinsekirken, menes der voksendøbte. Da det kræver en vis alder 
og modenhed at tage stilling til sin tro, er man typisk minimum teenager, inden 
man bliver døbt i Pinsekirken. Der er ca. 400 medlemmer i Pinsekirken i Århus i 
dag. Medlemsantallet er stagneret de sidste tre år, så selvom der er kommet ca. 200 
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nye medlemmer, har ca. 200 tilsvarende i de sidste ti år forladt Pinsekirken. Kirken 
pointerer dog, at faldet i antallet af medlemmer primært skyldes overfl ytning til 
pinsekirker i andre byer eller dødsfald, og at kun en mindre del reelt er udmeldt af 
kirken. Antallet af kirkegængere  er dog større, når medlemmers børn samt andre 
udøbte medregnes.

Langt de fl este af Pinsekirkens medlemmer fi nder vej til kirken i deres teenageår. 
Pinsekirken har ungdomsarbejde med bl.a. cellegrupper og musik, som Pinsekir-
kens unge får andre unge med til, samt happenings. Derudover skaber Pinsekirken 
kontakt til nye medlemmer gennem tv-transmissioner (på TvDanmark 2) af deres 
gudstjenester, afholdelse af kaffebar i kirken samt tidligere et omsejlende missions-
skib, som dog er solgt på nuværende tidspunkt. Men størstedelen af nye medlemmer 
kommer som følge af nuværende medlemmers sociale netværk. Når man er blevet 
voksendøbt (og dermed medlem af pinsekirken), forpligter medlemmerne sig til at 
leve i overensstemmelse med Bibelen . 

Pinsekirkens medlemmer kommer hovedsageligt fra Århus Kommune, men enkelte 
kommer også fra andre øst- og midtjyske kommuner, hvis de føler større tilknytning 
til menigheden i Århus. Både alders- og kønsfordelingen er ligelig. Dog hører folk 
over 60 år til den mindste gruppe. Der er også en tendens til et overvejende antal af 
kvinder i ungdomsårgangene, men det udligner sig oftest med tiden. Pinsekirken har 
desuden et mindre antal grønlændere, færinger, iranere og tamiler  samt mennesker 
fra Eritrea som medlemmer. Én gang om ugen bliver der holdt gudstjeneste på hhv. 
farsi og tamilsk, men dåb  foregår både i den dansksprogede gudstjeneste og under 
de fremmedsprogede gudstjenester. Iranerne og tamilerne kommer også til de dansk-
sprogede gudstjenester, blot mere uregelmæssigt end de dansksprogede kirkegængere . 
Indholdsmæssigt adskiller gudstjenesterne på hhv. farsi og tamilsk sig ikke fra den 
danske pinsekirkes lære, men de har dog visse kulturbestemte nuancer.

Økonomiske forhold

Pinsekirken er som frikirke stort set selvfi nansieret og modtager offentlig støtte i 
forbindelse med børne- og ungdomsarbejde på linje med andre foreninger i Dan-
mark. Herudover fi nansieres kirkens virke via medlemmers frivillige tiende og andre 
donationer. Dertil kommer en mindre indtægt via boghandlen i kirken.

Religiøs/spirituel praksis

Pinsekirken holder gudstjeneste hver søndag formiddag og nadvergudstjeneste hver 
anden søndag. Gudstjenesterne består hver søndag af tre grundelementer i vilkårlig 
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rækkefølge lovsang, forkyndelse af Guds ord samt forbøn for mennesker, der ønsker 
det. I Pinsekirken er gudstjenesterne lagt meget personligt an pga. pinsevækkelsens 
stærke vægtning af den personlige oplevelse og erfaring. Hver torsdag aften kalder 
Pinsekirken til bønnemøde. Medlemmer i Pinsekirken mødes også til kirkelige 
handlinger, som har det enkelte medlem i fokus. Det drejer sig om barnevelsignelse, 
fjorten års velsignelse samt vielse.

Dåb og nadver tillægges stor vigtighed i Pinsekirken. Idet man, som Pinsekirken 
udtrykker det, skal komme til personlig tro, før man kan blive døbt  i Pinsekirken, 
praktiseres troendes dåb . Med dåben  bekender man for alle mennesker, at man nu 
tror på Jesus som sin personlige frelser. Dåben markerer samtidig afslutningen på 
det liv, som man levede før, og begyndelsen på et nyt liv i menigheden. Dåben fore-
går ved total nedsænkning i et bassin med vand. Nadveren med uddeling af brød og 
vin, som repræsenterer Jesu legeme og blod, anses som en ihukommelse af Jesu død 
og dermed Guds forsoning med dem, som tror.

Pinsekirken har ingen selvstændig nedskrevet lære eller trosbekendelse , men base-
rer sig alene på Bibelen .

Ud over til de kirkelige handlinger mødes menighedens medlemmer til under-
visning i forbindelse med bønnemøder torsdag samt til undervisning i mindre cel-
legrupper. Derudover mødes cellegruppeledere til undervisning. Nogle gange er der 
fællesspisning ved disse undervisningsaftener.

I kælderen holder ”børnekirken” til, som er søndagsskole for små børn under søn-
dagens gudstjeneste.

Eksterne relationer

Pinsekirken afholder såkaldte alpha-kurser for alle interesserede, typisk ikke-med-
lemmer. Alpha er et femten lektioners langt introduktionskursus i den kristne  tro. 
Pinsekirken transmitterer desuden sine gudstjenester på lokal-tv, som de fl este i 
Århus-området kan modtage, og mange ser gudstjenesterne søndag formiddag. Pin-
sekirken afholder også større arrangementer i f.eks. Stadionhallen med prædikanter 
og lovsangsgrupper fra ind- og udland. Disse er overordentligt godt besøgt, også af 
ikke-medlemmer.

Pinsekirken er repræsenteret i Frikirkerådet og Evangelisk Alliance. Sammen-
slutningen Evangelisk Alliance samarbejder bl.a. om en bedeuge i januar hvert år. 
Pinsekirken i Århus har fl est ligheder med Århus Valgmenighed, Apostolsk Kirke og 
Baptistkirken sammenlignet med andre frikirker i Danmark. Pinsebevægelsen har 
status som anerkendt trossamfund i Danmark. Pinsekirken i Århus har et godt for-
hold til medier og er vant til besøg og interviews med folk fra højere læreanstalter.
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Kontakt

Pinsekirken i Århus
Viborgvej 173
8210 Århus V
Tlf. 86 15 24 88
e-mail: pinsekirken@pinsekirken-aarhus.dk
www.pinsekirken-aarhus.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Larsen, Birgitte og Peter Lodberg (eds.)
1998, Kristne kirkesamfund i Danmark, Århus 

Molland, Einar 
1976, Kristne kirker og trossamfund, København (om den historisk baggrund og 
udvikling i Pinsekirken)

Undersøgelse udført af stud.mag. Ida Ylander og stud.mag. Helle Steen

Østens Assyriske Kirke

Præsentation og navn

Østens Assyriske Kirke, hvis offi cielle navn er Den Hellige Apostolske Katolske Assyri-
ske Kirke i Østen, er en af de ældste kristne  kirker i verden og tilhører den ortodokse 
kirkefamilie. Den stammer tilbage fra 1. århundrede og den første kristendom . Der 
er skriftlige kilder om kirken fra og med slutningen af det 2. århundrede. Kirken 
bliver kaldt ”østens” kirke, fordi den geografi sk set udviklede sig øst for det romerske 
rige. Kirken blev splittet fra den øvrige kirke i år 431 pga. sit syn på Jesu guddom-
melighed og Marias rolle. I løbet af de følgende århundreder blev kirken yderligere 
isoleret, først i kraft af den geografi ske adskillelse fra øvrige kristne områder og si-
den under islams udbredelse. Således udviklede østens kirke sig separat fra resten af 
kristenheden, hvilket bl.a. har medført, at kirken har holdt fast ved fl ere oprindelige 
kristne traditioner og skikke. Etnisk set stammer assyrerne fra Irak, Iran, Syrien, Li-
banon og Tyrkiet, men hører sammen som et folk, der deler samme kultur og sprog. 
Sproget er af aramæisk afstamning, hvilket er det samme sprog, som Jesus talte. Der 
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er sammenfald mellem folk og kirke, hvilket vil sige, at alle assyrere er døbt  og tilhø-
rer kirken. Assyrerne er historisk set et forfulgt folk. Eksempelvis regner man med, 
at en tredjedel af assyrerne forsvandt under 1. Verdenskrig. Der er i dag omkring 
400.000 assyrere på verdensplan.

Gruppens historie i lokalområdet

Kirken blev etableret i Århus i 1985. Baggrunden var, at assyriske fl ygtninge fra 
Mellemøsten, primært Irak, var kommet til byen og gerne ville have deres egen 
kirke. Menighedsrådet var det første, der blev oprettet, og i begyndelsen lånte kirken 
lokaler af Dansk Flygtningehjælp. Østens Assyriske Kirke benytter for øjeblikket to 
folkekirker, hhv. Helligåndskirken og Skjoldhøj Kirke, til deres aktiviteter.

Organisation

Østens Assyriske Kirke er hierarkisk opbygget. Præsten, Albert Panimeen, har den 
øverste myndighed her i Danmark. Han er underlagt den europæiske biskop, Mar 
Odisho Oraham, der er bosat i Sverige, og denne er igen under kirkens overhoved, 
Patriark Mar Dinkha IV, der nu lever i USA. Det er kun mænd, der kan blive præ-
ster og biskopper. I den assyriske kirke følger man den apostolske succession af præ-
ster og biskopper, hvilket vil sige, at man mener at kunne føre deres indvielse tilbage 
i lige linje til apostlene, som har fået overdraget deres fuldmagt af Jesus selv. 

Panimeen kom til Danmark i 1984 fra Irak. Fra 1991 til 1996 fungerede han som 
diakon  for kirken, og i 1996 blev han ordineret af den svenske assyriske biskop som 
den første assyriske præst i Danmark. Dette skete i Vor Frue Kirke i Århus under 
medvirken af bl.a. folkekirkebiskopperne Kjeld Holm og Henrik Christiansen. Pa-
nimeen er præst for hele Danmark, og selv om den eneste etablerede menighed er 
den i Århus, så holder han gudstjenester rundt om i landet; bl.a. i Esbjerg, Holstebro 
og Vinnerup. Der er for tiden fi re diakoner  i kirken, der fungerer som en slags hjæl-
pepræster, hvis primære opgave er at assistere præsten under gudstjenesten.

Selvom kirken er hierarkisk opbygget, er der alligevel en stor grad af demokrati 
på lokalt plan. Således mødes menigheden f.eks. til generalforsamling et par gange 
om året, hvor emner drøftes, og der tages beslutninger, som vedrører den lokale 
kirkes overordnede virke. Det er også på generalforsamlingen, at menighedsrådets 
syv medlemmer vælges. Det er menighedsrådets opgave at tage sig af den daglige 
administration, arrangere udfl ugter og i samarbejde med præsten at varetage kir-
kens økonomi. Den autoritet, præsten har i kirken, betyder i praksis, at der er en vis 
sammenblanding af de religiøse og organisatoriske ansvarsfordelinger i kirken.
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Medlemmer

Der er omkring 600 medlemmer i Århus, hvoraf ca. 180 er børn og unge under 
atten år. Kønsfordelingen er nogenlunde jævn. Menighedens medlemmer kommer 
hovedsagelig fra Irak, men der er også folk fra assyrernes øvrige hjemlande.

Medlemmerne betegner sig selv som kristne  og assyrere. For at være medlem skal 
man være døbt . Principielt er alle, der opfylder dette kriterium velkomne, men i 
praksis er det kun assyrere, der kommer i menigheden. En af årsagerne hertil er, at 
der ved alle kirkens arrangementer tales assyrisk, der er en videreudvikling af det 
aramæiske sprog. Sproget er med til at opretholde en kulturel identitet, også hos de 
børn der er født i Danmark.

Ud over dåbskravet forventes det, at menighedens medlemmer bestræber sig på 
at leve et liv ifølge kristen  moral. Afvigelse herfra kan i yderste konsekvens betyde, 
at man får midlertidig karantæne fra kirken. I Århus er der dog ingen, der bliver 
udelukket fra nadveren.

Nye medlemmer kommer i kontakt med kirken gennem familie, venner og be-
kendte, samt ved at præsten besøger asylcentre for at forhøre sig, om der er kommet 
nye assyrere til Danmark.

Økonomiske forhold

Kirken er udelukkende fi nansieret via kontingenter, donationer og penge indsamlet 
ved gudstjenesterne. Efter at præsten blev ordineret i 1996, er der indsamlet fl ere 
penge pga. et større antal gudstjenester. Al arbejdskraft er frivillig. Dette gælder 
også stillingen som præst, hvilket betyder, at han må have et lønnet arbejde ved 
siden af præstegerningen. Dog har Østens Assyriske Kirke i Århus ingen udgifter 
til lån af de to ovennævnte folkekirkelokaler, der bruges ved menighedens religiøse 
arrangementer.

Religiøs/spirituel praksis

Den religiøse praksis er samlet omkring gudstjenesten med dåb  og nadver som det 
centrale. Den liturgi, man hovedsagelig bruger, er tilskrevet Mar Mari og Mar Ad-
dai, to af apostlen Thomas’ disciple. Selvom dette historisk set ikke kan eftervises, 
så er Østens Assyriske Kirkes gudstjenestetekster blandt de ældste inden for kristen-
dommen .

Som det er skik i de ortodokse kirker, står menigheden op det meste af tiden under 
gudstjenesten. Der er hyppig brug af røgelse i dertil indrettede kar, som svinges af 
præst og diakon  under gudstjenesten. Nadveren modtages både som brød og som 
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vin (blandet med vand), og alle døbte  er velkomne til at deltage. Brødet, der bliver 
brugt til nadveren, er helt specielt, idet der heri indgår en særlig ’surdej’, der siges 
at stamme tilbage fra Jesus. Ifølge traditionen fi k apostlen Johannes to brødstyk-
ker af Jesus ved den sidste nadver. Det ene skulle han spise, det andet skulle han 
gemme. Efter Jesu død dyppede Johannes brødstykket i det blod, der løb ud af Jesu 
side. Dette brød skulle den assyriske kirke have bevaret, omdannet til surdej. Hvert 
år på skærtorsdag bliver denne surdej fornyet, ved at patriarken tilføjer de ekstra 
ingredienser. Når Panimeen bager nadverbrødet, mens han afsynger Davidssalmer, 
bruger han denne hellige ’surdej.’ Der er altså en slags succession i nadverbrødene 
helt tilbage til Jesu sidste nadver. 

Gudstjenesterne fi nder sted to lørdage om måneden i Helligåndskirken og Skjold-
høj Kirke. De lørdage, hvor der ikke er gudstjeneste, holdes der i stedet undervis-
ning for de unge. Et problem for menigheden i Århus er imidlertid, at den ikke kan 
fejre gudstjeneste om søndagen, da man låner danske folkekirker til menighedens 
religiøse handlinger. For at kunne fejre gudstjeneste i en ikke-assyrisk kirke gør 
præsten brug af et specielt bræt, han får udleveret af sin biskop. Dette lægges på 
alteret i den pågældende kirke og markerer dermed, at rummet er gjort helligt for 
de assyriske kristne . Pga. de praktiske og religiøse problemer, der er med at bruge en 
kirke, som ikke er indviet til brug af en assyrisk kirke, er det for øjeblikket vigtigere 
for menigheden i Århus at få deres egen kirkebygning, end at medlemstallet vokser 
sig større. Således vil man kunne opretholde nogle af de primære regler som f.eks., 
at der bag alteret kun adgang for præster og diakoner . 

Eksterne relationer

Den assyriske kirke opfatter sig som meget åben over for andre kristne  kirker og vil 
meget gerne samarbejde med disse. Ud over at låne kirkelokaler af de to ovennævnte 
folkekirker har assyrerne fællesaktiviteter sammen med dem. Således deltager de 
aktivt i Helligåndskirkens Pinsegudstjeneste med bl.a. tekstlæsning, og et par gange 
har Panimeen uddelt nadver sammen med en dansk præst. Med Skjoldhøj Kirke 
har man holdt sammenkomster med dans, fællesspisning og andagt. Assyrerne er 
endvidere en fast bestanddel af den tværkirkelige gudstjeneste Kirker På Tværs, der 
hvert år holdes i Bispehaven. Endvidere har de holdt fællesgudstjeneste med Studen-
termenigheden i Århus. Panimeen tager også rundt og holder foredrag om Østens 
Assyriske Kirke.

Om end den assyriske kirke, som det fremgår, gør en aktiv indsats for at møde 
andre kristne , vil de gerne have en endnu større kontakt med disse og savner ofte, at 
de etniske danskere tager initiativ til at etablere kontakt.
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Til de assyriske gudstjenester kommer der også kaldæere og folk fra Østens Gamle 
Kirke, der begge kulturelt er nært beslægtede med Østens Assyriske Kirke (se sær-
skilte artikler for omtale af disse to).

Kontakt

Østens Assyriske Kirke
Torpevænget 1 (Helligåndskirken)
8210 Århus V
Jernaldervej 425 (Skjoldhøj Kirke)
8220 Brabrand
Postboks 1544
Tlf. 86 96 91 89
e-mail: albertp@mail.dk 
www.assyrianchurch.org & www.cired.org
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Østens Gamle Kirke

Præsentation og navn

Østens Gamle Kirke er en assyrisk kristen  kirke, der i 1968 blev til pga. en intern 
strid i Østens Assyriske Kirke. En strid der bl.a. drejede sig om, hvorvidt man skulle 
bruge den gregorianske kalender som grundlag for kirkens kalender og dermed ek-
sempelvis til fastsættelse af datoerne for jul, påske m.m. En faktor, der ligeledes spil-
lede ind i opsplitningen af Østens Assyriske Kirke i tre grene, hvoraf Østens Gamle 
Kirke er den ene, var utilfredshed med, at kirkens overhovedembede, patriarkatet, 
gik i arv fra onkel til nevø. Østens Gamle Kirke deler altså historie med Østens As-
syriske Kirke indtil 1960’erne, så teologisk set er der ikke forskel på disse to kirker.

Østens Gamle Kirke hører, som Østens Assyriske Kirke, til den kirkegruppe, der 
bliver betegnet østens kirke. Navnet på kirken stammer fra geografi en på Romer-
rigets tid, hvor det var østens kirke i den forstand, at kirken lå øst for det romerske 
imperium; det vi i dag betegner som Irak og de omkringliggende områder. Kirken 
har sine rødder tilbage i det 1. århundrede e.v.t. og til apostlen Thomas samt hans 
to disciple Mar Mari og Mar Addai. Kirken blev adskilt fra den øvrige romersk 
kristne  kirke i år 431 dels pga. et teologisk spørgsmål om Jesu guddommelighed, 
dels pga. af datidens politiske situation. Kirken ses også tidligere omtalt som den 
nestorianske kirke. I dag er der tre grene af østens kirke. Den første er Østens As-
syriske Kirke (se denne). Den anden er Den Kaldæiske Kirke (se denne), der blev 
skilt fra den assyriske kirke i 1552 og blev en del af Den Romersk Katolske-Kirke. 
Den sidste gren er Østens Gamle Kirke. Alle tre grene er til stede i Århus, hvor 
der hersker et godt indbyrdes forhold mellem kirkerne. Pga. en stor udvandring fra 
Mellemøsten i de senere år er en stor del af disse kirkers medlemmer nu spredt ud 
over hele verden.

Gruppens historie i lokalområdet

Den århusianske menighed blev grundlagt i 1996 af herboende fl ygtninge, der pri-
mært kommer fra Irak. Baggrunden for at etablere en menighed i Århus var ønsket 
blandt nogle assyrere, der tilhørte Østens Gamle Kirke, om at holde egne gudstje-
nester i lokalområdet. Man låner for øjeblikket Gellerup Kirke til at holde gudstje-
nester og møder i. De første seks år havde man ikke egen præst, men fi k besøg af en 
præst fra Tyskland eller England et par gange om året. I 1999 fi k man en diakon  i 
menigheden, og i efteråret 2002 fi k man egen præst. Hvorvidt præsten kan forblive 
i Århus i sit virke, er med udgangen af 2002 stadig uafklaret. Menigheden giver 
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udtryk for at være optimistisk mht. kirkens fremtid i byen, og den er positiv over for 
de nye muligheder, det har givet at få sin egen lokale præst.

Organisation

Kirken er i sin struktur hierarkisk opbygget. Overhovedet for Østens Gamle Kirke 
er Mar Addai II, der har hovedsæde i Baghdad. I Europa fi ndes der også menigheder 
i Sverige, Tyskland, Frankrig og Grækenland. I Århus er man under Ærkebiskop Ti-
mothäus fra Tyskland, der er overhovedet for hele Europa. Præsten i Århus er indsat 
af denne biskop. Det er præstens opgave at tage sig af de kirkelige handlinger i me-
nigheden. At alle menighedens offi cielle anliggender ligeledes varetages af præsten 
gør, at han også indtager en organisatorisk ledelsesrolle i menigheden. Diakonerne 
i Østens Gamle Kirke er at sammenligne med hjælpepræster, og de varetager for-
skellige gudstjenestelige funktioner. De må dog ikke forrette en gudstjeneste uden 
præsten.

Trods den hierarkiske struktur i kirken er der på lokalt plan en stor grad af selvbe-
stemmelse for menighederne. Menigheden er, foruden præst og diakon , organiseret 
omkring et menighedsråd og en generalforsamling. Rådet tager sig af det daglige 
administrative arbejde og holder møde en gang om måneden, hvor bl.a. økonomi 
og praktiske opgaver behandles. Det er kun personer over 25 år, der kan vælges ind 
i menighedsrådet. Generalforsamlingen afholdes for hele menigheden et par gange 
om året, og det er her, at større beslutninger om menighedens virke træffes. På gene-
ralforsamlingerne er det kun personer over atten år, som kan stemme.

Medlemmer

Medlemmerne i Østens Gamle Kirke kommer primært fra Irak, om end der også er 
medlemmer fra Iran, Syrien, Libanon og Tyrkiet. Geografi sk set dækker kirken i År-
hus hele Århus Amt. Siden etableringen i Århus er medlemstallet fordoblet og tæller 
med udgangen af 2002 omkring 60 betalende medlemmer. Tallet for deltagelse ved 
kirkens gudstjenester er dog ofte større, da assyrere fra både Østens Assyriske Kirke 
og Den Kaldæiske Kirke deltager. For at være med i menigheden skal man være 
døbt . Da Østens Gamle Kirke anerkender andre kristne  kirkers dåb , er det ikke 
påkrævet, at man er døbt i Østens Gamle Kirke for at indgå i menigheden. Sproget 
til alle arrangementer er assyrisk og sætter derfor en begrænsning for deltagere med 
anden sproglig baggrund.

Nye medlemmer kommer i kontakt med kirken gennem andre assyrere i byen, og 
der bliver for øjeblikket ikke gjort en aktiv indsats for at få nye medlemmer. 
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Økonomiske forhold

Grundet det begrænsede aktivitetsudbud i kirken er det årlige budget ikke stort for 
øjeblikket. Indtægter kommer fra kontingent, der betales af medlemmer over at-
ten år, samt fra indsamlinger under gudstjenesterne. Oven i dette kommer enkelte 
boggaver fra assyrere i udlandet. Kirken modtager ikke økonomisk støtte fra det 
offentlige, men ville gerne. Dog er det ikke første prioritet for kirken at modtage 
økonomisk støtte, men i stedet at få et lokale stillet til rådighed, som vil give mulig-
hed for at holde gudstjenester om søndagen. Der er ingen lønnede medarbejdere, så 
alt arbejde, inkl. præstens og diakonens, udføres på frivillig basis.

Religiøs/spirituel praksis

Den religiøse praksis er identisk med den, man fi nder i Østens Assyriske Kirke. Dog 
med den undtagelse at Østens Gamle Kirke holder jul i januar, idet de følger den 
’gamle’ kalender.

Den religiøse praksis er samlet omkring gudstjenesten med dåb  og nadver som det 
centrale. Den liturgi, man hovedsageligt bruger, er tilskrevet Mar Mari og Mar Ad-
dai, to af apostlen Thomas’ disciple. Selvom dette historisk set ikke kan eftervises, 
så er det sandsynligt, at vi har at gøre med en af de ældste gudstjenestelige tekster i 
kristendommen .

Som det er skik i de ortodokse kirker, står menigheden op det meste af tiden under 
gudstjenesterne. Der er en hyppig brug af røgelse (en velduftende offergave) i der-
til indrettede kar, der svinges af præst og diakon  under gudstjenesterne. Nadveren 
modtages både som brød og som vin (blandet med vand), og alle døbte  er velkomne 
til at deltage. Brødet, der bliver brugt til nadveren, er helt specielt, idet der heri 
indgår en særlig ’surdej’, der siges at stamme tilbage fra Jesus. Ifølge traditionen fi k 
apostlen Johannes to brødstykker af Jesus ved den sidste nadver. Det ene skulle han 
spise, det andet skulle han gemme. Efter Jesu død dyppede Johannes brødstykket 
i det blod, der løb ud af Jesu side. Dette brød menes den assyriske kirke at have 
bevaret, omdannet til surdej. Siden da, hvert år på skærtorsdag, bliver denne surdej 
fornyet, ved at patriarken tilføjer den ekstra ingredienser. Når præsten bager nadver-
brødet, mens han afsynger Davidssalmer, så bruger han denne hellige ’surdej.’ 

Et problem for menigheden i Århus er, at den ikke kan fejre gudstjeneste om søn-
dagen, men er nødsaget til at afholde den om lørdagen i stedet. Dette skyldes, at den 
låner en dansk folkekirke til menighedens religiøse handlinger. For at kunne fejre 
gudstjeneste i en ikke-assyrisk kirke gør præsten brug af et specielt bræt, som han får 
udleveret af sin biskop. Dette lægges på alteret i den pågældende kirke og markerer, 
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at rummet er gjort helligt i overensstemmelse med assyrisk tradition. I de assyriske 
kirker er der bag alteret kun adgang for præster og diakoner . Der er kun mandlige 
præster, og det er tilladt for disse at være gift, hvis et ægteskab er indgået inden de 
bliver ordineret som præster. Dog vælges biskopperne blandt de ikke-gifte præster. 
Man følger den apostolske succession af præster og biskopper, hvilket vil sige, at 
man mener at kunne føre dem i en lige linje tilbage til apostlenes tid. Kvinder har 
for det meste tildækket ansigt under gudstjenesterne, hvilket er en gammel kristen  
tradition, som i dag mest opretholdes af de ortodokse kirker. 

Assyrerne er vant til at leve i overvejende muslimske lande, og det er nyt for dem 
at være i et kristent land, hvor man kan give udtryk for sine holdninger som kristen . 
Om end de assyriske kristne  kan betegnes som stærke i troen, opleves det af nogle, 
som om den danske sekulære kristendom  er ved at smitte af på de herboende as-
syrere. Der udtrykkes derfor frygt for, at næste generation bliver mindre ’kristne’ i 
traditionel assyrisk forstand.

Eksterne relationer

Østens Gamle Kirke i Århus har et meget tæt og godt forhold til Østens Assyriske 
Kirke. Det fremgår bl.a. ved, at medlemmerne af Østens Gamle Kirke stadig kom-
mer til gudstjenester i Østens Assyriske Kirke, også selv om de har fået egen præst. 
Medlemmerne af Østens Gamle Kirke gør også brug af den anden kirkes undervis-
ningsprogrammer og øvrige tilbud. Denne tætte relation synes at kunne forklares 
ved, at de assyriske kristne  menigheder i Danmark i højere grad prioriterer etnisk 
samhørighed end forskelle i kirketilhørsforhold.

Forholdet til kaldæerne i Århus er også fi nt, men ikke så tæt som til Østens As-
syriske Kirke, da kaldæerne er en del af den katolske kirke og dermed adskiller sig 
teologisk fra de to nævnte kirker.

Assyrerne er meget åbne over for andre kirkesamfund og vil gerne have bedre 
kontakt til danskere. De har et godt forhold til Gellerup Kirke, hvori Østens Gamle 
Kirke låner lokaler til deres religiøse handlinger, og har ligeledes kontakt til Indre 
Mission , hvor fl ere medlemmer er involveret i bibelkredsarbejde. Østens Gamle 
Kirke deltager i den årlige fælleskirkelige gudstjeneste Kirker På Tværs, der afholdes 
i Bispehaven.

I forbindelse med ordinationen af præsten i efteråret 2002 besøgte Ærkebiskop 
Timothäus Århus og gjorde ved den lejlighed også en indsats for at skabe et godt 
forhold mellem folkekirken og Østens Gamle Kirke ved bl.a. at mødes med folke-
kirkebiskop Kjeld Holm.
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Kontakt

Østens Gamle Kirke 
Gudrunsvej 88 (Gellerup Kirke)
8220 Brabrand
Tlf. 86 96 91 89
www.cired.org
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Århus Adventkirke

Præsentation og navn

Århus Adventkirke er en evangelisk -luthersk frikirke, der blev grundlagt i Århus 
den 11. november 1896. Kirken er en selvstændig del af den verdensomspændende 
organisation Syvende Dags Adventistkirke, hvis historiske fundament er at fi nde i 
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de store religiøse vækkelser i Nordamerika i begyndelsen af det 19. århundrede. I 
dag fi ndes der godt 47.000 menigheder og omkring tolv millioner syvendedagsad-
ventister på verdensplan. 

Adventisterne er kristne . De anser Bibelen  for at være Guds ord til mennesket og 
det eneste grundlag for deres tro og livsform. I troen på Jesus som en personlig frel-
ser, lever adventisterne i tillid til Jesu løfte om at vende tilbage. For adventisterne er 
Jesu genkomst forbundet med verdens undergang, og her forventer adventisterne at 
blive frelst igennem deres tro på Jesus Kristus. De venter derfor med længsel på gen-
komsten, som de anser som en begivenhed, der vil indtræffe i nær fremtid. At frelsen  
er nært forestående forklarer adventisterne ud fra en lang række af bibelske profetier 
om verdens sidste tider, som er blevet opfyldt i løbet af kirkens historie. Denne frelse  
gælder ifølge adventisterne alle troende kristne, idet adventisterne respekterer andres 
tolkninger af det kristne budskab. Adventisterne ser derfor frem til en frelse sammen 
med alle retfærdige genløste kristne. En frelse der for adventisterne betyder evigt liv, 
kærlighed og lykke i Guds nærvær i en genskabt fuldkommen verden uden synd, 
død og lidelse.

Gruppens historie i lokalområdet

I Danmark opstod interessen for adventisternes budskab gennem månedsbladet 
Advent Tidende, der første gang kom til Danmark i 1872. Advent Tidende blev 
oprindeligt udgivet for skandinaviske adventister i Amerika, men blev ivrigt læst 
i Danmark, hvorfor den danskfødte initiativtager til bladet, John Gottlieb Mat-
teson (opr. Mathiassen), blev opfordret til at besøge Danmark. Matteson efterkom 
opfordringen og vendte tilbage til Danmark i 1877 for at blive, og hans virke fi k 
afgørende betydning for udbredelsen af adventisternes tro og lære i Danmark. Mat-
tesons virke i Danmark medførte, at Syvende Dags Adventistkirken efterfølgende 
blev organiseret med syv danske menigheder og 91 medlemmer i 1880. Interessen 
for det adventistiske budskab var tidligt til stede i Århus. Således eksisterede der 
allerede i slutningen af 1800-tallet fl ere små grupper i omegnen, bl.a. i Sorring og 
Galten, der fulgte Mattesons budskab, og som senere blev enige om at danne en 
menighed i Århus. Denne blev grundlagt den 11. november 1896 som den tolvte 
adventistmenighed i Danmark.

Der fi ndes ingen optegnelser over, hvor mange medlemmer menigheden havde 
ved grundlæggelsen, eller hvem der var den egentlige stifter. Dette skyldes primært, 
at de tidligste dokumenter, der i dag eksisterer om menigheden, er fra 1923. Man 
ved dog, at adventisterne i begyndelsen samledes i forskellige lejede lokaler rundt 
om i Århus; først på Trøjborg, derefter i Studsgade 3 og senere i Hjelmensgade 4 og 
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Graven 4. I 1918 købte Århus Adventkirke en ejendom i Nørre Allé 30, hvor de både 
opførte en kirkesal og en menighedsskole. Dette forblev adventisternes mødested 
indtil 1971, hvor de byggede den nuværende Adventistkirke på Fuglebakkevej 1A i 
Århus V.

Syvende Dags Adventistkirken har været godkendt som trossamfund med vielses-
bemyndigede præster i Danmark siden begyndelsen af 1980’erne.

Organisation

Syvende Dags Adventistkirken er opbygget som et repræsentativt demokrati, for-
stået på den måde, at medlemmerne selv vælger de komiteer og personer, der har an-
svaret for kirkens ledelse. Pga. Adventistkirkens omfangsrige medlemskab er kirken 
som organisation desuden hierarkisk opbygget over fi re led. 

På første niveau fi ndes den lokal menighed; her eksemplifi ceret med Århus Ad-
ventkirke. Den lokale menighed ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, der tager 
sig af menighedens liv og trivsel. Menigheden er desuden opdelt i afdelinger, der va-
retager forskellige områder af menighedslivet som sabbatsskole, børnesabbatsskole, 
juniorer, ungdomsforening, adventistspejdere, aktivitetsgruppe og cafékirke. I be-
styrelsen er alle menighedens forskellige afdelinger repræsenteret, og her diskuterer 
bestyrelsen, i samråd med kirkens forstandere og præsten, arbejdet i de forskellige 
afdelinger samt de praktiske forhold omkring menighedens økonomi, lokaler, arran-
gementer m.m. Endvidere fi ndes der en række personer, der varetager ansvaret for 
områder som menighedstjeneste, organister til kirken, haveanlæg, menighedsbladet, 
rengøring, vedligehold af teknikken, oversættelse og tøjindsamling. Kirkens præst er 
ansat af Adventistkirkens hovedkontor i Nærum, og præstens opgave er, ud over at 
forkynde adventisternes budskab under gudstjenesten, at tage initiativ til missions-
projekter, tale med kommende medlemmer, udføre besøgstjeneste og sjælesorg samt 
deltage i arrangementer og bestyrelsesarbejdet.

Det andet niveau er den lokale union, der samler de lokale menigheder i et land 
eller et større regionalt område. Menighederne i Danmark udgør én union, ”Den 
Danske Union”, hvis hovedkontor ligger i Nærum. Det tredje niveau er den di-
vision, der tildeles det administrative ansvar for fl ere nationale unioner i et større 
geografi sk internationalt område. Danmark tilhører ”Den Trans-Europæiske Di-
vision”, der har hovedsæde i St. Albans i England. Fjerde og øverste organiserings-
niveau er adventistkirkens internationale hovedkvarter, ”Generalkonferencen”, i 
Silver Spring, Washington, USA. Generalkonferencen er Adventistkirkens høje-
ste jordiske myndighed, der afholder generalforsamling (verdenskongres) hvert 
femte år.
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Adventistkirken driver et bredt udbud af institutioner inden for bl.a. uddannelse, 
sundhed og forlag fordelt ud over alle kirkens organisatoriske dele. Forholdet imel-
lem de forskellige dele af organisationen er godt og åbent. Adventisterne hjælper 
hinanden på tværs af de hierarkiske led, hvis der opstår problemer, der ikke kan 
løses lokalt.

Medlemmer

Nye medlemmer optages i menigheden gennem dåben , som er en voksendåb . Inden 
dåben underviser præsten dåbskandidaten i adventisternes tro og lære, fordi kirken 
forventer, at dåbskandidaten er i stand til at efterleve denne lære, inden vedkom-
mende indgår som fuldgyldigt medlem af kirken. Adventisternes lære er grundet i 
ideen om lydighed over for Gud. Ud over den særlige vægt, adventisterne lægger på 
at efterleve Bibelens ti bud (2. Mos. 20), implicerer læren desuden et krav om, at ad-
ventisten holder sin krop ren og sund gennem motion og sund levevis. At leve sundt 
indbefatter dels at undgå at spise kød fra urene dyr, bl.a. svinekød, som det beskrives 
i 3. Mos. 11, og dels at afholde sig fra alkohol, narkotika, tobak, te og kaffe.

Århus Adventkirke har i dag 134 medlemmer, 53 mænd og 81 kvinder. Hoved-
parten af medlemmerne er etniske danske, men der fi ndes også enkelte medlemmer 
fra Island, Rumænien og Afrika. Medlemmerne er jævnt fordelt over alle alderstrin 
og kommer fra alle samfundslag. Om end der er sket en tilbagegang i medlemstallet 
i de sidste ti år, har kirken alligevel et håb om at vokse sig større og bringe deres lære 
ud til hele Århus. Årsagen til kirkens mission  er, at adventisterne mener at være givet 
en missionsbefaling om at udbrede kendskabet til Jesus gennem Bibelen . Kirken for-
søger derfor gennem åbne møder og arrangementer, cafékirke og et nyt tiltag, hvor 
man vil uddele bibler for at komme i kontakt med folk uden for kirken.

Økonomiske forhold

Ud over et økonomisk tilskud, som Århus Adventkirke modtager fra Århus Kom-
mune (Fritids- og Kulturforvaltningen) til kirkens spejderarbejde, er kirken selvfi -
nansierende. Finansieringen sker gennem økonomisk støtte fra kirkens medlemmer 
via kollekt under gudstjenesten hver uge. Kirken anmoder desuden medlemmerne 
om et fast månedligt bidrag til lys og varme. Ud over disse økonomiske bidrag til 
selve Århus-kirken støtter medlemmerne kirkens verdensomspændende missionsar-
bejde gennem en ugentlig kollekt i sabbatsskolen, samtidig med at medlemmerne 
betaler en tiendedel af deres arbejdsmæssige indkomst til Adventistkirkens hoved-
kontor i Nærum. 
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På nær præsten, der lønnes af hovedkontoret i Nærum, er alle arbejdsopgaver, så-
som planlægning af aktiviteter og vedligeholdelse af kirken etc., baseret på frivillig 
arbejdskraft. Det forventes, at alle adventisterne deltager i dette frivillige arbejde i 
det omfang, den enkelte har mulighed for.

Religiøs/spirituel praksis

Ifølge Århus Adventkirke er lørdagen den ugentlige helligdag, sabbatten. At hellig-
dagen er lørdag, er en gammeltestamentlig tradition (1. Mos. 2,1-3 og 2. Mos. 20,9-
11), der siger, at det er lørdag, der er den syvende dag efter skabelsen, og at denne 
dag derfor er en dag til hvile i fællesskab med Gud og hinanden. Ud over således at 
være et ugentligt minde om skabelsen er sabbats-lørdagen desuden en tilkendegi-
velse af adventisternes troskab, et symbol på adventisternes genløsning i Jesus og en 
forsmag på deres fremtidige evige liv i Guds rige.

På baggrund af ovenstående foregår adventisternes primære religiøse handling, 
gudstjenesten, under sabbatten om lørdagen. Inden gudstjenesten mødes menighedens 
voksne i sabbatsskole, der begynder med sang og bøn  i kirkesalen klokken 10 om for-
middagen, hvorefter der studeres og diskuteres relevante bibeltekster i grupper. Herefter 
er der gudstjeneste klokken 11. Gudstjenesten indeholder almene kirkelige elementer 
som fællesbøn, skriftlæsning, prædiken, velsignelse, kollekt, salmer og bekendtgørelser 
og varer omkring 45 minutter. Det er ikke samme præst, der forestår prædikenen under 
hver gudstjeneste i kirken. For at undgå ensformighed skiftes landets adventistpræster 
til at prædike i de forskellige adventistkirker rundt om i landet. Af samme grund invi-
teres også forskellige forstandere og lægfolk til at prædike i kirken.

Adventisterne opererer desuden med to kirkelige sakramenter; dåb  og nadver. 
Dåben, der også kaldes ”De Troendes Dåb” er en voksen bekendelsesdåb, der dels 
markerer dåbskandidatens selvstændige ønske om at indgå i adventisternes kristne  
fællesskab, og dels udtrykker kandidatens tro på, at vedkommende alene frelses i 
kraft af Jesu død og opstandelse. Dåben foretages ved fuld neddykning og sker i 
Faderens, Sønnens og Helligåndens navn som en bekendelse til den treenige Gud. 
Dåbskandidaten er iklædt dåbsdragt, og dåben  foretages normalt af præsten under 
en gudstjeneste i et vandbassin bag talerstolen. Den kan dog også gennemføres i en 
bugt, sø eller fjord, f.eks. i forbindelse med Adventistspejdernes sommerlejr, da ho-
vedparten af adventister bliver døbt  som unge i alderen fjorten-sytten år.

Nadveren anses for at være et kristent fællesskabsmåltid. For at understrege nad-
verens særlige betydning for menigheden, udføres den kun under gudstjenesten én 
gang i kvartalet, og til forskel fra den ugentlige gudstjeneste er nadveren under 
nadvergudstjenesten kun for bekendende kristne . Under nadveren udføres bl.a. 
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fodtvætning, hvor menigheden vasker hinandens fødder under henvisning til Jo-
hannes Evangeliet, der beskriver, hvorledes Jesus vaskede sine disciples fødder før 
aftensmåltidet, hvor nadveren indstiftedes. Fodtvætningen udføres dels for at styrke 
menighedens fællesskab og intimitet, og dels for at understrege menighedens hengi-
venhed over for Jesus.

Ud over den kollektive religiøse praksis er det almindeligt for adventisterne at 
foretage individuelle religiøse handlinger i form af bøn . Adventisterne beder i eget 
hjem både under morgen- og aftenandagt og i forbindelse med måltider.

Århus Adventkirke tilbyder også undervisning for menighedens børn og unge i 
sabbatsskolen lørdag klokken 10-11. I skolen er børn og unge opdelt efter alder og 
modtager en alderssvarende undervisning i adventisternes tro og lære. Endvidere 
afholder kirken cafékirke hver lørdag eftermiddag, hvor alle interesserede indby-
des til sang, bøn  og debat om Gud. Kirken tilbyder også bibelske studieaftener for 
menigheden om onsdagen, og den anden sabbat i hver måned samles adventisterne 
desuden til fællesspisning efter gudstjenesten.

Eksterne relationer

Århus Adventkirke er hverken medlem af et økumenisk  fællesskab i Århus eller har 
nogen anden fast form for tilknytning til andre trossamfund. Kirken pointerer dog, 
at deres indstilling  til andre trossamfund i Danmark har ændret sig gennem de 
seneste år. I dag eksisterer der en gensidig imødekommenhed og interesse kirkerne 
imellem, som er langt større end tidligere, og der arrangeres også fl ere tværkirkelige 
arrangementer for unge, som adventisterne bl.a. har deltaget i.

Kontakt

Syvende Dags Adventister i Århus Adventkirke
Fuglebakkevej 1A
8210 Århus V.
Tlf. 86 15 92 55 
e-mail: redaktionen@adventist.dk
www.adventist.dk/kirker & www.aarhuscafekirke.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Faddersbøll, Kurt
1995, Adventkirken Århus, Århus
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Syvende Dags Adventisterne 
1992, Sådan tror vi –: 27 vigtige læresætninger i Bibelens lys / Syvende dags adventi-
sterne, Odense

Undersøgelse udført af stud.mag. Anna Christoffersen 

Århus Baptistmenighed, Immanuelskirken

Præsentation og navn

Århus Baptistmenighed er en del af den verdensomspændende kristne , protestantiske 
frikirkeretning kaldet Baptistkirken. Baptismen er opstået i England som en af 1500-
tallets reformationsbevægelser og blev af nogle på dette tidspunkt også kaldet den 
”anabaptistiske bevægelse” (”anabaptist” betyder ”gendøber”). Dette skyldes, at bap-
tismen i modsætning til mange andre kristne (fri)kirker ikke praktiserer barnedåb , 
men i stedet den såkaldte ”voksendåb ” eller ”troendes dåb ”. For baptisterne anses 
voksendåb for den rette dåb, fordi den bygger på en forudgående personlig beken-
delse til troen. Pga. denne dåbsopfattelse blev baptisterne i de første århundreder efter 
baptismens stiftelse forfulgt og undertrykt. Den første menighed i Danmark stiftedes 
i København i 1839. Med den danske grundlovs indførelse af religionsfrihed  i 1849 
blev det muligt for baptisterne offentligt at praktisere deres tro i Danmark, men først 
i 1888 blev den første landsdækkende sammenslutning af baptistmenigheder, kaldet 
De døbte  Kristnes Forening i Danmark, dannet (senere ændrede den navn til Det 
Danske Baptistsamfund), og i 1954 anerkendtes baptismen som trossamfund i Dan-
mark. Det Danske Baptistsamfund har siden 2000 heddet Baptistkirken i Danmark, 
og i dag (2003) har denne ca. 5200 medlemmer på landsplan, fordelt på 51 lokale 
menigheder. På verdensplan er baptismen en af de største kristne kirker. 

”Baptist” betyder ”døber”. Baptisternes særlige kendetegn er deres fastholdelse af 
en bestemt dåbsform, der indebærer neddykning af hele legemet i vand. Baptisterne 
fokuserer på troen på Jesus Kristus og på opfattelsen af, at enhver, der bekender sig 
til ham, er kristen  uanset dåb . Troendes dåb er derfor ikke et absolut krav for med-
lemskab, men anbefalelsesværdigt, fordi denne er forbundet med personlig beken-
delse af tro. Baptister mener, at dåben  kun bør gives til mennesker, der selv ønsker 
at være kristne , og som offentligt bekender sig til dette. Dåben symboliserer det 
gamle menneskes begravelse  og det nye kristenmenneskes opstandelse og hermed 
begyndelsen på et nyt liv i fællesskab med Gud. Dåben er samtidig en indlemmelse 
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i Guds kirke (menigheden) og er forbundet med et kald til den enkelte om at deltage 
aktivt i udbredelsen af det kristne evangelium gennem både ord og gerninger. Den 
personlige bekendelse og det personlige engagement er således afgørende for med-
lemskab af baptistkirken. Troendes dåb opfattes af mange baptister som en person-
lig og håndgribelig stadfæstelse af troen og som den enkeltes synlige svar på Guds 
kærlighed og trosgave. Andre opfatter troendes dåb og nadveren som nådemidler 
eller handlinger, der formidler frelse .

Baptisterne tror på Gud, forstået som Faderen, Sønnen og Helligånden. Ifølge bap-
tisterne er troen ikke noget, som mennesker selv skaber, men forstås som en gave fra 
Gud. Som menneske har man dog, ifølge baptisterne, selv indfl ydelse på, hvad man 
vælger at bruge gaven til. For baptister er det således vigtigt at forholde sig bevidst til 
troen og handle ud fra den. Troen opfattes som en personlig sag mellem Gud og den 
enkelte, men dog ikke som en privat sag. Den udleves i menighedsfællesskabet, hvor 
man gensidigt støtter, opmuntrer og supplerer hinanden. Den lokale menigheds funk-
tion er at være et sted, hvor enhver kan modtage det kristne  budskab og være med til at 
videregive dette til andre. Det betones desuden, at troen i første omgang bygger på den 
enkeltes egen læsning og tolkning af de bibelske skrifter, og således understreges det, 
at ingen anden end den enkelte selv, dvs. hverken præster eller andre, kan ’bestemme 
troen’. Troen betegner således inden for baptismen et direkte forhold mellem Gud og 
det enkelte menneske, principielt uden behov for mellemmænd eller en bestemt prak-
sis. Ifølge baptisterne selv er enhver baptist missionær , og fælles for de danske baptist-
menigheder er missionen  om at udbrede evangeliet og at tilpasse udbredelsesmåden, 
så den passer ind i den moderne danske kultur. Baptistmenighederne forsøger i deres 
mission  og praksis at tilpasse sig den nutidige sammenhæng, de virker i, og har derfor 
med tiden føjet nye gudstjenesteformer og tiltag til deres praksis.

For baptisterne er Bibelen  den vigtigste inspirationskilde og rettesnor, om end de 
er åbne for den enkelte troendes egen indsigt i og forståelse af Bibelen. Baptister har 
derfor ingen bindende trosbekendelse .

Gruppens historie i lokalområdet

Århus Baptistmenighed blev stiftet 1911 efter ønske fra en allerede eksisterende 
baptistkreds i Århus. Denne havde været i byen siden 1899, men var offi cielt knyt-
tet til baptistmenigheden i Ålborg. Grundstenen til Århus-menighedens egen kirke, 
Immanuelskirken på Frederiksbjerg Torv, blev lagt i 1912, og kirken har siden fun-
geret som samlingssted for baptistmenigheden i Århus. Kirkebygningen blev i 1959, 
pga. pladsmangel, udvidet væsentligt og gennemgik desuden i 2002-03 en mindre 
udvidelse samt renovering.
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Organisation

Baptistkirken i Århus er organiseret ud fra et demokratisk ledelsesprincip, og hver 
enkelt menighed planlægger og står således for sit eget arbejde og eget virke. Dette 
princip er ens for alle menigheder i Danmark. I alle menigheder afholdes det såkald-
te ”menighedsmøde” minimum fi re gange årligt, hvor alle medlemmer har tale- og 
stemmeret. Det er på disse møder, at større lokale beslutninger træffes, og her det lo-
kale menighedsråd vælges hvert år. Menighedsrådet, der i Århus består af otte valgte 
medlemmer samt præsten, har ansvaret for den daglige ledelse og drift, men i prak-
sis har alle medlemmer i menigheden altså indfl ydelse på og ansvar for menigheden. 
Dette skal forstås ud fra den baptistiske grundopfattelse, at alle i menigheden er lige, 
både i forhold til at søge Gud og i forhold til at have medbestemmelse og tage ansvar 
for menighedens drift og virke. Inden for menigheden er der etableret forskellige 
arbejdsgrene, der tager sig af områder såsom spejderarbejde, ungdomsarbejde, go-
spelkorarbejde og seniorarbejde. Den enkelte arbejdsgren er ledet af et demokratisk 
valgt udvalg, der afl ægger rapport til bestyrelsen. Repræsentanter for de enkelte 
menigheder deltager desuden årligt ved Baptistkirken i Danmarks årsmøde.

I Århus Baptistmenighed er præsten, Jens Christensen, der er ansat på fuld tid, 
ansvarlig for gudstjenester, hus- og sygebesøg, sjælesorg, forbindelsen til andre baptist-
menigheder samt fælleskirkelige relationer. Præsten er bl.a. uddannet på Baptistsam-
fundets Teologiske Seminarium, der indtil 2000 lå i Tølløse, men som nu hører under 
den fælleskirkelige uddannelse SALT (Skandinavisk Akademi for Ledelse og Teologi), 
der i Danmark har hovedsæde i København. I Århus har man desuden, over en treårig 
periode, haft en undervisningskonsulent ansat på deltid, der har varetaget undervis-
ningen i menigheden og været særligt engageret i menighedens arbejde med unge. 
Denne har indimellem også fungeret som præst ved gudstjenester. Kirken har planer 
om fra august 2003 at ansætte en musikkonsulent på deltid. Ud over disse lønnede 
stillinger baseres kirkens arbejde og virke på medlemmernes frivillige arbejdskraft.

Medlemmer

Århus Baptistkirkes menighed talte ved dens stiftelse i 1911 49 medlemmer. I dag 
tæller menigheden 171 medlemmer, hvoraf 102 er kvinder og 69 er mænd. Medlem-
mernes alder spreder sig fra 20 til ca. 85 år med fl est i alderen mellem 30 og 70 år. 
Der synes dog, ifølge kirken, at være en stigende interesse for kirkens arbejde blandt 
unge. Indtil 1984 var kravet for medlemskab i baptistkirken ”troendes dåb ”. I dag 
(2003) er kravene for medlemskab mere nuancerede, og i Århus er der ”fi re veje” til 
medlemskab; troendes dåb, overførsel fra anden menighed eller kirkesamfund med 
samme dåbspraksis, overførsel fra barnedøbende kirkesamfund (det såkaldte ”over-
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førte medlemskab”), bekendelse af tro på Jesus Kristus (det såkaldte ”åbne medlem-
skab”). De fi re veje betoner mulige tilgange til medlemskab, der alle er gyldige, og 
refererer ikke til en hierarkisk kategorisering af medlemmer. Kirken i Århus byder 
barnedøbte medlemmer velkommen, men inden for baptismen er der generelt ikke 
teologisk klarhed om, hvordan man skal forholde sig til barnedøbte. Menighedens 
fællesskab omfatter også en del mennesker, der ikke er medlemmer.

Omkring 1980 nåede menigheden sin hidtil højeste medlemstilslutning og talte 
over 300 medlemmer. Siden da har menigheden oplevet en vis nedgang i medlems-
tallet, hvilket særligt skyldes oprettelsen af nye baptistmenigheder i omkringlig-
gende byer. Som medlem af Århus Baptistmenighed kan man ikke være medlem af 
andre trossamfund. 

Økonomiske forhold

Århus Baptistmenighed er, som alle andre danske baptistmenigheder, selv ansvarlig 
for sin virksomhed, og det er alene medlemmernes donationer, der dækker kirkens 
udgifter, vedligeholdelse og drift, aktiviteter og lønninger. Frivillig donation er en 
fast del af gudstjenesten i baptistkirken. Baptistkirken modtager som frikirke ikke 
statslige tilskud, og Århus-menigheden modtager heller ikke tilskud fra Baptistkir-
ken i Danmark. Dog modtages der indimellem kommunale tilskud i forbindelse 
med børne- og ungdomsarbejde.

Religiøs/spirituel praksis

For Århus Baptistkirke er gudstjenesten menighedens centrale mødested. Der fi n-
des ingen faste  regler for afviklingen af gudstjenesten, men det er almindeligt, at 
gudstjenesten afholdes søndag formiddag. Den ’almindelige’ gudstjeneste består af 
bøn , prædiken, salmesang og skriftlæsning. Hver anden søndag fejres der desuden 
nadver, hvor brød og vin deles ud af to menighedstjenere til menigheden (ifølge 
baptisterne selv symboliserer baptistkirkernes manglende alter ligheden i baptister-
nes menighedsfællesskab). Under nadverfejringen er der mulighed for personlig 
fordybelse og meditation . Den almindelige gudstjeneste suppleres af de såkaldte 
gospelgudstjenester og cafégudstjenester, hvor bl.a. gospel-musik, debatoplæg, me-
ditation, billeder eller liveband-musik kan indgå. Arrangementer og gudstjenester 
annonceres i kirkens eget blad, der udkommer ti gange årligt.

For baptister opfattes menigheden som en familie, hvor man i fællesskab markerer 
medlemmers fødsel, overgang fra barn til voksen, bryllup  og død. I Århus, som i 
andre menigheder, opererer man med ”barnevelsignelse” af små børn, og denne 
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fi nder sted under en almindelig gudstjeneste. Dåben, der foregår senere i livet, fore-
tages efter behov under gudstjenesterne og er som nævnt noget, der involverer den 
enkeltes bevidste valg og tro. Der er ingen bestemte regler for, hvor gammel man 
skal være, før man kan blive døbt , men mange baptister bliver døbt i teenageårene. 
Dåben indledes med en personlig bekendelse af troen på Jesus Kristus som frelser 
og Herre. Ved dåben  er dåbskandidaten klædt i hvidt tøj, og efter at dåbskandidaten 
har oplæst nogle skriftsteder og bekendt sin tro foran menigheden, nedstiger denne 
i den dertil indrettede dåbsgrav for at blive døbt af præsten. Ifølge baptisterne gør 
voksendåben  konfi rmationen  overfl ødig.

Ud over gudstjenester, nadver og dåb  tilbyder kirken også kristendomsundervis-
ning og andre aktiviteter, heriblandt en medlemscafé, spejderarbejde, afholdsmis-
sion, børnekirke samt en række aktiviteter for unge. Gennem kirken kan man også 
deltage i de såkaldte bibelgrupper, hvor menighedsmedlemmer mødes privat for 
at studere Bibelen , holde bøn  og samtale. Der kræves ikke særlige forudsætninger 
for at være med i dette nære studiefællesskab. Bibelgrupperne mødes som regel en 
gang om måneden. Baptistpræster har bemyndigelse til at vie ægtepar med juridisk 
gyldighed, og ligeså kan begravelsesceremonien foretages af baptistpræster og foregå 
i baptistkirker, om end selve begravelsen foregår på folkekirkens kirkegårde. Menig-
heden i Århus fører egne kirkebøger over medlemmernes fødsel, dåb, vielse og død.

Eksterne relationer

Baptistsamfundet i Danmark er medlem af en række nationale og internationale 
baptistsammenslutninger og betegner desuden sig selv som meget fælleskirkeligt 
orienteret. Århus Baptistkirke opfatter sig selv som en kirke i mission  og som en le-
vende organisme i vækst, og menigheden nærer et stort ønske om at vokse sig større. 
Baptistkirken er af den opfattelse, at kirke og stat bør adskilles, og mener, at alle 
trossamfund bør være ligestillet og have lige rettigheder. Den demokratiske stat bør, 
ifølge baptisterne, være verdslig og uden religiøs præference.

Kontakt

Århus Baptistmenighed, Immanuelskirken
Hedemannsgade 1 
8000 Århus
Tlf. 86 12 55 24
e-mail: kirken@aarhusbabtistkirke.dk
www.aarhusbaptistkirke.dk & www.baptistkirken.dk 
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c. Religiøse grupper med kristen  inspiration

Da kristendommen  er den globalt fremherskende religion, er der intet mærkeligt 
i at bibelsk inspiration, kristent tankegods og traditioner lever deres liv også i en 
række andre religiøse grupper og sammenhænge. Mange af de grupper, der i denne 
undersøgelse er rubriceret under nye spirituelle  og religiøse grupper, kan have stærke 
islæt af kristent tankegods. Nogle vil måske også i visse situationer benævne sig selv 
som kristne . Karakteristisk er, at de enten forholder sig til ét bestemt element i den 
kristne lærebygning – den vægt eskatologien og læren om de sidste tider har hos f.eks. 
Jehovas Vidner – eller at man indfører yderligere åbenbaringskilder. Det er således 
tilfældet hos Mormonerne og i Martinus Kosmologi. Blandt disse grupper er Mor-
monerne, Jehovas Vidner og Kristen Videnskab de ældste og mest etablerede, hvilket 
også fremgår af de beskrivelser, der afslutter gennemgangen af de kristne grupper.

Jehovas Vidner 

Præsentation og navn

Jehovas Vidner blev grundlagt i USA i 1881 af Charles Taze Russell (1852-1916), 
som var en amerikansk forretningsmand, der via forskellige talbeviser søgte at klar-
lægge tidspunktet for Kristi genkomst.

Navnet Jehovas Vidner blev valgt på baggrund af skriftstedet i Esajas 43, 10, hvor 
Herren (eller Jehova) siger til sit folk: ”I er mine vidner”. Navnet Jehova er en om-
skrivning af det hebraiske ord JHWH, som forekommer næsten 7000 gange i den 
hebraiske grundtekst. Af andre omskrivninger kan nævnes Herren eller Jahve, men 
Jehovas Vidner har valgt at benytte navnet Jehova. 

Jehovas Vidner betragter sig som kristne , og grundlaget for deres forkyndelse og 
lære er Bibelen  i en version, som kirken selv har oversat og givet navnet Ny Verden-
oversættelsen af De hellige Skrifter. I Bibelen er de skriftsteder, der på en eller anden 
måde understøtter budskabet om Gudsrigets oprettelse med Kristus i spidsen helt 
centrale. Bibelen har endvidere for Jehovas Vidner et opbyggeligt sigte, idet man 
mener, at det er godt for mennesket at lade sig oplære og forme af Bibelen. 

Gruppens historie i lokalområdet

Jehovas Vidner har siden 1890’erne forkyndt i Danmark, dengang under navnet 
Bibelstudenterne. I foråret 1914 var der foruden menigheden i København mindre 
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kredse i tolv byer. I 2002 var der 14.500 aktive Vidner i Danmark, fordelt på 220 
menigheder.

Den første menighed startede i Århus i 1915, og rigssalen på Heimdalsvej har væ-
ret fast mødested siden 2. Verdenskrig. Baggrunden for grundlæggelsen var et stort 
ønske om, at budskabet om Gudsrigets snarlige genkomst skulle forkyndes over hele 
kloden og således også i Danmark.

Organisation

Jehovas Vidner i Danmark er en del af en større organisation, der har sit hovedsæde 
i Brooklyn i USA. Her har vidnernes præsident og det styrende råd, som anses for at 
være Jehovas repræsentanter på jorden, hjemsted. Jehovas Vidner taler om teokrati 
(gudsstyre), hvor Jehova har den absolutte magt sammen med Kristus, hvilket intet 
menneske på jorden kan hæve sig op over. Det er imidlertid et verdsligt krav, at der 
skal være en præsident, hvis funktion er at repræsentere gudsstyret på jorden. I de 
enkelte lande er landskoordinatoren den øverste tilsynsførende, og under sig har 
vedkommende et antal koordinatorer (i Danmark fem i alt), områdetilsynsmænd 
(to i alt; én i Øst- og én i Vestdanmark) og kredsmænd (i Danmark tretten i alt).

Den lokale menigheds øverste er den præsiderende tilsynsmand også kaldet ho-
vedældste. Han bestrider det højeste embede, man kan udnævnes til uden medvirken 
fra hovedsædet i USA Sammen med ham sidder en række ældste. Der gives speciel 
vejledning i Bibelen  til udvælgelse af disse. Man må leve op til denne udnævnelse, 
der foretages af ældsterådet og i sidste instans afdelingskontorerne. Det er altid 
mænd, der er ældste ifølge Bibelen. Alle mænd tilskyndes til at blive ældste, men 
det kræver tid og engagement at gøre sig fortjent til at blive det. Antallet varierer fra 
menighed til menighed. Ældsterådets funktion er bl.a. at afholde møder, hvor man 
diskuterer forskellige vigtige og relevante emner for menigheden med Bibelen som 
vejleder. Møderne indledes altid med en bøn , idet det er afgørende at have Guds ånd 
med i beslutningsprocessen. Når ældsterådet fremfører det, som er blevet vedtaget 
på disse møder, er det vigtigt, at man fremstår som et enigt hele udadtil, selvom 
der undervejs i mødet kan have været indbyrdes uenigheder. En overgang havde 
man demokratisk valgte ældste, men det er man nu gået bort fra for i højere grad 
at følge Bibelen. Ældsteordningen, som den tager sig ud i dag, blev således indført 
i 1970’erne. Hvis man opdager, at man gør noget, der er i uoverensstemmelse med 
Bibelens forskrifter, ændrer man således praksis.

Som det ses, er der ingen kvinder repræsenteret i Jehovas Vidners ledelse, hverken 
nationalt eller internationalt. Jehovas Vidner er et patriarkalsk religiøst samfund, 
hvor manden er den, der fører ordet, hvilket man fi nder belæg for i forskellige skrift-
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steder i Bibelen . Kvinderne skal således helst tie i forsamlinger og må ikke stille sig 
op til eksempelvis et rigssalsmøde og tale. Man har imidlertid fundet genveje, såle-
des at kvinder alligevel kan komme til orde, om end det er indirekte. Et eksempel 
herpå er at lade en tale eller et oplæg foregå som dialog mellem to kvinder/piger. På 
den måde behøver ingen af dem at tale direkte til forsamlingen, men får alligevel 
mulighed for at ytre sig.

Medlemmer

Et medlem af Jehovas Vidner betegnes et vidne, men derudover er der forskellige 
betegnelser, der knytter sig til de funktioner, man udfører inden for menigheden. 
Under ældsterådet, som er betegnelsen for det ledende organ inden for den enkelte 
rigssal, befi nder sig således forskellige typer af tjenere, der udfører diverse praktiske 
job som eksempelvis at undervise (skoletjener) eller styre økonomien (økonomitje-
ner). Af andre titler kan nævnes specialpionerer, som betegner dem, der har forplig-
tet sig på mindst 90 timers dør-til-dør forkyndelse pr. måned, hjælpepionerer, der 
forkynder ved døren mindst 60 timer om måneden, samt menighedsforkyndere, der 
opfylder mindstemålet for dør-til-dør forkyndelse og deltagelse i møder. 

Siden 1988 har der været ni menigheder i Århus, hvoraf den ene er engelsksproget. 
Senere er der oprettet fl ere fremmedsprogede grupper i takt med, at der er kommet 
fl ere mennesker til Danmark med anden etnisk baggrund, som er tilknyttet Jehovas 
vidner. Menigheden på Heimdalsvej tæller en del vietnamesere og polakker, og ofte 
er det sådan, at én bestemt etnisk gruppe knytter sig til én bestemt menighed. Der 
holdes ofte foredrag på andre sprog end dansk, det kan være på engelsk eller itali-
ensk. I rigssalen på Heimdalsvej fi nder endvidere russiske møder sted. 

Til trods for disse etniske og sproglige forskelle betragter Vidnerne hinanden som 
én stor familie og kalder hinanden brødre og søstre. Der opleves ikke at være et tros-
mæssigt skel de enkelte lande imellem, da det er det universelle budskab om Kristi 
genkomst, der er i centrum. Med denne indstilling  mener Jehovas Vidner, at de er 
med til at nedbryde de grænser, der ellers hersker i dag mellem forskellige etniske 
grupper.

I 2002 var der ca. 800 aktive Jehovas Vidner i Århus. Af disse er ca. 80 tilknyttet 
menigheden på Heimdalsvej, der geografi sk set dækker østdelen af byen samt cen-
trum. Denne centrale placering gør menigheden lidt speciel mht. aldersfordelingen, 
idet der er en del unge. Da Jehovas Vidner praktiserer voksendåb , er børn og andre 
ikke-døbte  ikke medregnet i de nævnte 800. Man har ikke noget eksplicit ønske om 
at ekspandere blot for at blive større, men alle Vidner ønsker at sprede budskabet 
om Gudsrigets snarlige komme til fl est mulige, og til dette formål anvender man 
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dørmission, gademission og telefonmission. Alligevel har medlemstallet været no-
genlunde stabilt i de seneste ti år, og nye medlemmer rekrutteres fortrinsvist fra egne 
rækker, idet børn af vidner ofte selv vælger at lade sig døbe . For at blive døbt  skal 
man efterleve de moralske krav, der foreskrives i Bibelen , og disse skal naturligvis 
fortsat opfyldes efter, at man har modtaget dåben  og er blevet fuldgyldigt medlem af 
Jehovas Vidner. Man må således eksempelvis ikke modtage blod eller være politisk 
aktiv – det sidste krav som følge af, at Jesus sagde, at mennesket skal være i verden, 
men ikke være en del af den. 

Økonomiske forhold

Jehovas Vidner er et fi lantropisk selskab; således må ingen have økonomisk vinding 
af arbejdet inden for fællesskabet. Økonomien baseres udelukkende på frivillige 
bidrag. Da Jehovas Vidner har status af anerkendt trossamfund, kan de, der øn-
sker at yde et økonomisk bidrag til fællesskabet, gøre brug af skattelovgivningens 
fradragsregler om støtte til foreninger. Man kan tegne en såkaldt forpligtelseser-
klæring, hvori man forpligter sig til at donere et vist beløb til fællesskabet om året. 
Staten giver så en vis procentdel oven i de penge, der kommer ind via disse private 
donationer. Der bliver ikke holdt øje med i Jehovas Vidner, hvem der giver hvad, og 
det er således helt op til det enkelte medlem at afgøre, om han vil give et økonomisk 
bidrag til fællesskabet eller ej. Pengene går hovedsageligt til forbedringer eller opfø-
relse af rigssale eller andre større investeringer. Alle menigheder sparer op i en fælles 
kasse, som skal dække disse større investeringer. Administrationen af disse penge 
står Hovedorganisationen for, og der udbetales penge efter behov. Ellers baserer 
ombygninger og deslige sig fortrinsvist på frivilligt arbejde. 

Religiøs/spirituel praksis

Jehovas Vidner har fl ere forskellige religiøse aktiviteter. Disse er: bøn , dåb , bryllup , 
rigssalsmøder (bl.a. ”teokratisk skole”, ”pionerskole”), møder i private hjem, som-
merstævne, områdestævne og Mindehøjtiden.

Den mest centrale religiøse begivenhed, faktisk den eneste egentlige højtid for 
Jehovas Vidner, er Mindehøjtiden. At den regnes som den eneste højtid legitimeres 
ud fra Bibelen , hvor der indstiftes en rituel praksis omkring det sidste måltid inden 
Jesu død. Således er Mindehøjtiden et minde om Jesu død.

Højtiden indledes med en halv times foredrag, hvor der fortælles om Jesu be-
tydning, og hvorledes pagten, som er indstiftet med hans død, har betydning for 
menneskers liv i dag. Efter denne tale indtages symbolerne, som er brød og vin. Det 



154

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

er kun den himmelske skare eller regering, som har lov til at nyde brødet og vinen. 
Den himmelske skare udgøres af de 144.000 personer, der omtales i Johannes Åben-
baringen 7,4 og 14,1. Disse mennesker har modtaget den ånd, som Paulus omtaler 
i Rom. 8, 15-17, som et vidnesbyrd på, at de skal være med Kristus i himmelen, når 
Gudsriget genetableres. Alle andre er kun udstyret med et jordisk håb, hvorfor de 
skal leve i det jordiske paradis. Af de 144.000 Vidner lever ca. 8000 den dag i dag.

Fem gange om ugen er der møde i rigssalen eller i private hjem. Det er til rigs-
salsmøderne, at vielser fi nder sted. Ved vielser holdes typisk en halv times foredrag 
for de to, som skal vies, hvorefter der holdes en reception hos de nygifte for familie 
og dele af eller hele menigheden.

I de ugentlige rigssalsmøder lægges der stor vægt på undervisning. Der er bl.a. 
”teokratisk skole”, ”pionerskole”, kurser for de ældste og tjenestemøder. Møderne 
er åbne for alle interesserede, og man forsøger at inddrage børnene så meget som 
muligt i stedet for at arrangere specielle møder for dem.

En gang om året er der et nationalt sommerstævne, hvor dåben  forrettes, og lokale 
områdestævner to gange om året.

Eksterne relationer

Jehovas Vidner er en meget udadrettet religion, som gør meget for at komme i 
kontakt med nye medlemmer. Mest kendt er de nok for deres omfattende missions-
aktiviteter, der udgøres af dør-, gade- og telefonmission. Derudover har man bl.a. 
udarbejdet særskilte undervisningsprogrammer, som henvender sig til folk, som 
ikke er Jehovas Vidner. Endvidere tilbyder man bibelkurser i private hjem, og der 
holdes offentlige foredrag. Man laver også udstillinger om Jehovas Vidner og om 
Bibelen . Således står Jehovas Vidners Informationstjeneste i Danmark bag en ud-
stilling kaldet ”Bibelen og Navnet” om Bibelens tilblivelse, bevarelse og udbredelse. 
Udstillingen kunne ses i de tre største danske byer i løbet af 2002 og 2003. 

Man holder tillige åbent hus for interesserede, og der afl ægges besøg på hospitaler 
og biblioteker. Jehovas Vidner går ikke ind for økumenisk  og tværreligiøst arbejde 
og har derfor ikke noget samarbejde med andre religiøse grupper.

Kontakt

Jehovas Vidner
Heimdalsvej 13
8230 Åbyhøj
http://www.watchtower.org/languages/danish/index.html
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Litteratur- og kildehenvisninger

New World Bible Translation Committee
1985, Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter, New York

Franz, Raymond
1991, Samvittighedskrise, Atlanta

”Jehovas Vidners organisation” s. 11 i IKON nr. 1, december 1992 (en overskuelig 
oversigt over organisationsstrukturen i Jehovas Vidner)

Undersøgelse udført af stud.mag. Marlene Holdensen og stud.mag. Lisbeth Jensen.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormonkirken)

Navn og præsentation

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, ofte betegnet som Mormonkirken, blev 
grundlagt i 1830 i USA af kirkens første profet  Joseph Smith. Han modtog en 
åbenbaring  fra Gud Fader og Jesus Kristus, hvor det blev ham pålagt at genoprette 
kirken, sådan som den i sin tid var blevet oprettet af Jesus (deraf navnet på kirken). 
Kirken betragter sig som den sande kristne  kirke. 

Ifølge kirkens lære levede menneskene som ånder i en åndeverden, inden jorden 
blev til. Her levede de sammen med Gud Fader og Jesus Kristus. Som en del af Guds 
frelsesplan fi k ånderne dødelige legemer og skulle leve et dødeligt liv på jorden. Livet 
på jorden er at betragte som en læretid og en prøvetid. Efter det jordiske liv følger en 
legemlig opstandelse, hvor legeme og ånd forenes i evigheden.

De hellige skrifter, som kirken funderer sin teologi og religiøse praksis på, er: Bibe-
len , Mormons Bog (en beretning om Jesu Kristi virke på det amerikanske kontinent 
efter hans opstandelse), Lære og Pagter (åbenbaringer  og instruktioner givet siden 
kirkens genoprettelse) og Den Kostelige Perle (et udvalg af åbenbaringer og instruk-
tioner af Joseph Smith).

Gruppens historie i lokalområdet

Kirken har været repræsenteret i Danmark siden 1850. Menigheden i Århus blev 
etableret den 10. september 1854 som en følge af stor medlemstilgang i Århus-om-
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rådet. Menigheden i Århus dækker Århus og opland, Skanderborg samt store dele 
af Djursland.

Menighedens mødested er kirken på Langenæs Allé, som i 1987 blev udvidet 
betragteligt. Her fi nder man bl.a. kirkerum, mødelokaler samt kontorer. Endvidere 
rummer kirken et køkken samt en mindre gymnastiksal. Kirken benyttes både til 
rituelle handlinger og til sociale aktiviteter. I tilknytning til kirken i Århus fi nder 
man et slægtshistorisk center. Dette anvendes af trossamfundets medlemmer i deres 
søgen efter afdøde slægtninge, for hvem de kan foretage såkaldte stedfortrædende 
ordinanser (se nedenfor i afsnittet ”Religiøs/Spirituel praksis”). Centret benyttes 
imidlertid i lige så høj grad af andre.

Organisation

Kirkens hovedsæde ligger i dag i Utah, USA. Kirken ledes af en præsident/profet , 
hans to rådgivere og De Tolv Apostles Råd. Siden 1995 har Gordon B. Hinckley 
været kirkens præsident.

Medlemmerne er organiseret i menigheder (også kaldet wards), der består af 
200-600 medlemmer. De største menigheder ledes af en biskop, mens de mindre 
menigheder ledes af en grenspræsident. Århus er så stor en menighed, at den ledes af 
en biskop. Biskoppen fungerer både som religiøs og organisatorisk leder af menig-
heden, men han har ingen formel teologisk uddannelse, da kirken gør brug af læg-
mandspræstedømme. Biskoppen har to rådgivere, som hjælper ham med praktiske 
og åndelige gøremål; samlet udgør de tre et biskopråd. Kirken er inddelt i en række 
organisationer, som har hver sin funktion. Hver af disse har en leder, som arbejder 
sammen med biskoprådet.

Menighederne er organiseret i stave, bestående af 2000-4000 medlemmer. I Dan-
mark er der to stave, som hver ledes af en stavspræsident. I Århus-stav er der tretten 
menigheder.

Kirken gør i vidt omfang brug af frivillig arbejdskraft. Således varetages stort 
set alle funktioner og arbejdsopgaver i kirken i Danmark af frivillig og ulønnet ar-
bejdskraft. Kendetegnende for beslutningsprocessen i kirken er, at alle beslutninger 
træffes under indfl ydelse af åndelig inspiration. At få inspiration vil sige, at man 
modtager råd fra Gud om en given sag. Enhver har mulighed for at få inspiration 
vedrørende deres specifi kke kaldelse, men alene præsidenten kan modtage inspira-
tion vedrørende hele kirken. Endvidere kræver alle beslutninger enighed blandt de 
berørte parter, som både kan være enkeltpersoner og hele menigheden.
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Medlemmer

Kirkens medlemmer kalder sig selv ”Sidste Dages Hellige” eller ”mormoner”. Kirken 
har over tolv millioner medlemmer på verdensplan, hvoraf ca. 4500 bor i Danmark. 
Kirken er ifølge egne beregninger et af de hurtigst voksende trossamfund i verden. 
Århus-menigheden har ca. 250 medlemmer, hvoraf 80-90 deltager aktivt i de ugent-
lige nadvermøder. Ud over Danmark kommer medlemmerne af den lokale menig-
hed fra Norge, Finland, USA, Polen, England og visse afrikanske lande.

Kirken udsender sine missionærer over hele verden, hvorigennem nogle nye med-
lemmer erhverves. Andre lærer kirken at kende via internettet eller tager på anden 
måde selv initiativ til at kontakte kirken. Hovedparten af de nye medlemmer stifter 
dog bekendtskab med trossamfundet gennem nuværende medlemmer.

For at blive medlem skal man kende til kirkens lære og være indstillet på at betale 
tiende samt at overholde Visdomsordet. Tiende er et frivillig bidrag, som medlem-
met yder af sin indtægt. Visdomsordet anbefaler afholdenhed i forhold til te, kaffe, 
alkohol og tobak. Ved dåben  indlemmes man som medlem i kirken. Dog fi gurerer 
børn, hvis forældre er medlemmer af kirken, i kirkens medlemsfortegnelse indtil 
deres ottende år. Efter det niende år skal disse børn være døbt  for at anerkendes som 
medlemmer.

Økonomiske forhold

Kirken fi nansierer først og fremmest sine aktiviteter ved tiende. Menighedernes 
tiendeindtægter videresendes til kirkens hovedsæde. Herfra modtager de enkelte 
menigheder så støtte i det omfang, der er behov for det, afhængig af den enkelte 
menigheds størrelse og driftsudgifter. Støtten gives på baggrund af et princip om, 
at det ikke må koste noget for den enkelte at deltage i kirkens aktiviteter. Kirken 
modtager ikke offentlige tilskud.

Kirken opfordrer endvidere til at foretage et fasteoffer, hvilket vil sige at afstå fra to 
på hinanden følgende måltider. De derved sparede penge opfordres man til at give 
til Fasteofferfonden. Pengene herfra går til nødhjælp, dog primært til kirkens egne 
medlemmer. Biskoppen afgør, om nogle af hans medlemmer skal have tildelt nogle 
af disse midler. Er det ikke tilfældet, sender han pengene videre i systemet. Hoved-
parten af de danske tilskud til denne fond havner i USA, hvorfra pengene bliver 
distribueret videre til andre egne af verden, hvor der er behov for nødhjælp. Kirken 
modtager endvidere frivillige donationer. 

På internationalt plan ejer kirken en række virksomheder, og indtægterne herfra 
går bl.a. til humanitære formål, nødhjælp og katastrofehjælp. Kirken samarbejder 
med internationale hjælpeorganisationer. 
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Religiøs/spirituel praksis

Kirkens religiøse praksis foregår i kirken, i templet (se nedenfor) og i hjemmet. Då-
ben anses for at være det vigtigste ritual. Kirken praktiserer ikke barnedåb , idet man 
skal være minimum otte år for at blive døbt . Nadveren betragtes som den ugentlige 
mulighed for at bekræfte dåben . Hver søndag afholdes nadvermøder i de enkelte 
kirker (svarende til en gudstjeneste), hvor omdelingen af nadveren er den centrale 
handling. Alle tilstedeværende får tilbudt nadveren bestående af brød og vand. To 
til tre medlemmer er på forhånd blevet opfordret til at tale til menigheden, og der 
synges nogle salmer. Hver søndag afholdes efterfølgende søndagsskole, hvor menig-
heden opdeles efter alder og undervises. Der fi ndes ikke særlige højtidsgudstjenester 
(jul, påske etc.), men sådanne højtider fejres dog ofte med en uformel sammenkomst 
i kirken.

Tempeltjenesten opfattes som meget central i forhold til kirkens rituelle praksis. 
Indholdsmæssigt centrerer ritualerne i templet sig om ægteskabet og familien. For 
at kunne komme i templet skal man være fundet værdig dertil af sin lokale biskop; 
en værdighed man kan opnå ved dels at være et aktivt medlem af menigheden, dels 
at overholde Visdomsordet. Viser man sig værdig, gives man en tempelanbefaling 
gældende for to år. Der fi ndes for øjeblikket ikke noget tempel i Danmark, men ét 
er planlagt til at skulle indvies i København i løbet af foråret 2004. I mellemtiden 
benyttes i stedet templet i Stockholm til at varetage tempeltjenestens forskellige 
handlinger for mormoner bosiddende i Danmark. 

I templet fi nder der undervisning sted, ligesom der foretages ordinanser (dvs. 
ritualer): for det første med gyldighed for tid og evighed og for det andet med gyl-
dighed for afdøde. Et eksempel på den første form for ordinans er vielse for tid og 
evighed. Kirken betragter det evige ægteskab mellem to som en vigtig del af frelsen . 
Et eksempel på den anden form for ordinans er dåb  for afdøde, hvor man lader sig 
døbe  på vegne af en afdød slægtning for at give vedkommende mulighed for frelse . 
Et sådant stedfortrædende ritual foretaget for en afdød slægtning har ifølge kirkens 
lære kun gyldighed, hvis den afdøde i en åndeverden accepterer ordinansen. 

Familien spiller en helt central rolle inden for kirken. Et udtryk herfor er, at med-
lemmerne opfordres til at afholde familieaften i hjemmet en gang om ugen. Der 
fi ndes ingen faste  regler for, hvorledes aftenen skal forløbe; man skal blot hellige sig 
familien.

Det er almindeligt at bede bordbøn, og der opfordres til, at man dagligt beder 
sammen som en familie, ligesom man opfordres til dagligt at bede individuelt. Faste 
afholdes en gang om måneden, og man kan endvidere vælge at faste  med henblik 
på et særligt formål. Fasten er under denne form at betragte som en særlig form for 
andagtsøvelse.
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Eksterne relationer

Kirken har ingen formelle kontakter til andre trossamfund, og den deltager ikke i 
et økumenisk  samarbejde. Man er imidlertid velvilligt indstillet over for dialog med 
andre trossamfund, og der foranstaltes fra tid til anden individuelle tiltag i menig-
hederne i forhold til andre trossamfund. 

Det pointeres, at selvom kirken i tidligere fremstillinger fremstår som en gruppe, 
der udøver polygami, så blev polygami inden for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige ophævet i 1890, og at kirken tager afstand fra de grupper, som fortsat prak-
tiserer polygami.

Kontakt

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Langenæs Allé 31
8000 Århus C
Tlf. 86 11 89 18
www.mormon.dk & www.kristus.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Børgesen, Inger-Marie
1989, Tro, bed og arbejd! en etnologisk nutidsstudie af livssyn, ritualer og hverdagsliv 
blandt medlemmer af Mormonkirken i Danmark, København

Smith, Joseph 
1968, Joseph Smith fortæller sin egen historie
1972, Mormons bog: En beretning skrevet af Mormon på plader: Taget fra Nephis pla-
der, København

Undersøgelse udført af stud.mag. Signe Schrøder From og stud.mag. Jung Maiken 
Løvendahl
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Kristen Videnskab

Præsentation og navn

Kristen Videnskab (Christian Science) er en religion, der blev grundlagt af Mary 
Baker Eddy (1821-1910) i slutningen af det 19. århundrede i USA. Som det fremgår 
af bevægelsens navn, anser Kristen Videnskab sig for at være en kristen  kirke, idet 
kirken bygger sin lære og sit livssyn på Bibelen . At kirken ligeledes betegner sig 
som en videnskab  forklares ved, at Kristen Videnskab anses for at være en religion, 
der bygger på et uforanderligt, eviggyldigt Princip, som fungerer med lovmæssig-
hed. Gennem dens helbredelsespraksis mener Kristen Videnskab at bevise denne 
videnskabelighed og lovmæssighed, og dermed også bevise sandheden i Kristen 
Videnskabs lære. Foruden Bibelen har Mary Baker Eddys bog, Videnskab og Helse 
med Nøgle til Skriften, en meget central betydning for bevægelsen, idet den forklarer, 
hvordan Bibelen bør læses af Kristen Videnskab.
Kristen Videnskab mener, at den egentlige kerne i virkeligheden er åndelig, fuld-
kommen og evig. Da Gud er Ånd (Ånd er for Kristen Videnskab et synonym for 
Gud), har Gud skabt alt åndeligt, mennesket inklusive. Det materielle og alt andet, 
der står i modsætning til dette, anses derimod som en fejlagtig forestilling. Den bi-
belske beretning om Adam og Eva mener Kristen Videnskab belyser, hvordan men-
nesket antog forestillingen om, at der fi ndes synd, sygdom, død og ondskab i verden. 
Denne forestilling er imidlertid en vildfarelse, da Gud har skabt alt fuldkomment 
og harmonisk. Dette betyder dog ikke, at Kristen Videnskab benægter, at der fi ndes 
dårligdomme i verden, men disse onder eksisterer kun i kraft af, at mennesket ikke 
fuldt ud har indset, at alt er åndeligt og harmonisk. Dette verdenssyn har derfor 
vidtrækkende konsekvenser i forhold til det enkelte medlems liv, bl.a. på sygdoms-
området. I lighed med andre dårligdomme anses sygdom for at være en falsk tros-
forestilling, som kun har magt, fordi mennesket tror på den. Det er derfor ikke i 
legemet, at behandlingen skal sættes ind, men i de falske trosforestillinger. Derfor 
søger Kristen Videnskabs tilhængere normalt ikke læge, da læger kurerer det fysiske 
legeme i stedet for at helbrede den sande ’sygdom’; nemlig den mentale vildfarelse. 
Det er dog ikke kun fysiske lidelser, men alt uharmonisk der kan og bør rettes. For 
at nævne et par eksempler er sygdom, arbejdsløshed, fattigdom og psykiske pro-
blemer alle uharmoniske tilstande, og kan derfor helbredes. Fremgangsmåden er i 
princippet den samme i alle tilfælde. Så snart man får den rette opfattelse af Guds 
åndelige univers, vil alle disse uharmoniske tilstande forsvinde, undertiden øjeblik-
keligt, undertiden efter kortere eller længere tid.
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Gruppens historie i lokalområdet

I Århus blev den første Kristen Videnskabs gudstjeneste holdt i 1936 under private 
forhold. I 1943 lejede man lokaler i Guldsmedgade, indtil man i 1952 fl yttede videre 
til Paradisgade. Kristen Videnskab i Århus blev i 1954 anerkendt af moderkirken i 
Boston som et Kristen Videnskabs samfund og i 1960 som grenkirke. I 1962 lejede 
kirken sig ind i de nuværende lokaler på Mejlgade 8. Til enhver grenkirke hører et 
læseværelse, hvor Kristen Videnskabs litteratur, tidsskrifter og Christian Science Mo-
nitor (en alm. nyhedsavis) er tilgængelig for både medlemmer og ikke-medlemmer. 
Læseværelset i Århus er beliggende i Hans Broges Gade 17.

Organisation

Kristen Videnskab er en verdensomspændende organisation, hvis moderkirke og 
hovedsæde er The First Church of Christ, Scientist i Boston, Massachusetts. Moder-
kirken styres af en bestyrelse på fem medlemmer, der selv vælger deres efterfølgere. 
Af bestyrelsen vælges der hvert år en præsident for Kristen Videnskab på verdens-
plan, der repræsenterer kirken ved offi cielle lejligheder. Moderkirkens opgave er bl.a. 
at udvælge dels artikler til de enkelte landes tidsskrifter og dels de skriftsteder fra 
Bibelen  og fra Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, som skal oplæses i Kristen 
Videnskabs kirker ved gudstjenester.

De enkelte Kristen Videnskabs grenkirker bygger på samme trosgrundlag som 
moderkirken, men styres organisatorisk uafhængigt af denne. I Danmark fi ndes der 
to grenkirker, som ligger i hhv. København og Århus.

Medlemmer

For at blive medlem af Kristen Videnskabs kirke er der først en række krav, som den 
enkelte må opfylde. Det sker for at sikre, at kommende medlemmer er bekendte med, 
hvad dvs. at være medlem af en Kristen Videnskab-menighed. Det drejer sig bl.a. 
om, at man ikke må være tilknyttet andre religiøse trossamfund, man skal have fre-
kventeret kirkens gudstjenester og onsdagsmøder et stykke tid, have studeret Kristen 
Videnskabs lærebog Videnskab og Helse og desuden overholde kirkens trossætninger.

Der har tidligere været en del fl ere krav, der skulle opfyldes, før medlemskab 
kunne tages i betragtning (afholdenhed fra tobak, alkohol og medicin etc.), men 
disse krav er efterhånden blevet færre, om end det er op til den enkelte grenkirke at 
bestemme, hvilke krav der ønskes opfyldt.

Kristen Videnskab foretager ikke egentligt opsøgende arbejde for at tiltrække 
nye medlemmer. I stedet prioriterer kirken at lade alle sine aktiviteter og faciliteter, 
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såsom religiøse møder, foredrag, læseværelser etc., være åbne for alle. Ligeledes er 
Kristen Videnskabs healingpraksis også åben for ikke medlemmer.

Økonomiske forhold

Kristen Videnskabs kirker fi nansierer alle aktiviteter via frivillige bidrag, det være 
sig gaver, kollekt eller arv. Kirken er anerkendt som en almennyttig forening, hvilket 
bl.a. betyder, at medlemmerne har mulighed for at give fradragsberettigede bidrag 
til kirken.

Hver grenkirke er som udgangspunkt økonomisk selvstyrende, men moderkirken 
kan dog vælge at træde til med et økonomisk bidrag, hvis en kirke befi nder sig i en 
dårlig økonomisk situation.

Religiøs/spirituel praksis

Kirken i Århus er beliggende i en ejendom i centrum af byen. De religiøse symboler 
i rummet begrænser sig til et citat fra hhv. Bibelen  og Videnskab og Helse på væggen. 
Desuden er der et klaver og to pulte til brug ved oplæsningen. I en tilstødende gang 
ligger der diverse Kristen Videnskab tidsskrifter tilgængelige for kirkegængerne.

Kirken har to ugentlige religiøse fællesaktiviteter, nemlig en søndagsgudstjeneste 
og et onsdagsmøde, begge af ca. en times varighed. I begge tilfælde indgår der sal-
mesang, fælles fadervor og tekstoplæsning. Tekstlæsningen fra Bibelen  og Videnskab 
og Helse er mere omfattende om søndagen end om onsdagen, mens deltagerne på 
onsdagsmøderne til gengæld har lejlighed til at give vidnesbyrd og berette om per-
sonlige erfaringer inden for Kristen Videnskab. 

Da Kristen Videnskab lægger meget stor vægt på den praktiske anvendelighed af 
kirkens lære, er medlemmernes vidnesbyrd et væsentligt element i kirkens religiøse 
praksis. Vidnesbyrdene, der eksempelvis beretter om, hvordan troen har hjulpet 
medlemmer i vanskelige situationer, opfattes ligeledes som beviser på sandheden i 
kirkens lære og publiceres derfor i Kristen Videnskabs forskellige tidsskrifter.

En religiøs praksis af mere individuel karakter er helbredelse  eller healing . Denne 
praksis foregår udelukkende ved bøn , hvor man beder om at få den rette forståelse 
af baggrunden for ens dårligdom. Bønnen kan enten udsiges af den syge selv eller 
varetages af en såkaldt praktiserende Kristen Videnskabs-healer  (en erhvervsbeteg-
nelse der kræver autorisation fra moderkirken i Boston). Healing, der varetages af en 
autoriseret healer, er en service, der betales for. Om end størstedelen af de personer, 
der benytter sig af denne praksis, er medlemmer af Kristen Videnskabs kirke, er det 
et behandlingstilbud, der også kan benyttes af ikke-medlemmer.
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Eksterne relationer

Kristen Videnskabs moderkirke udgiver en engelsksproget avis, The Christian 
Science Monitor. Den udkommer som dagblad i USA og i resten af verden som 
ugebladet Monitor World. Kristen Videnskabs kirke har ikke nogen tilknytning til 
andre religiøse grupper, men nærer stor respekt for kristne  i andre kirkesamfund.

Kontakt

Kristen Videnskab
Mejlgade 8
8000 Århus C
www.tfcccs.com & www.spirituality.com

Litteratur- og kildehenvisninger

Eddy, Mary Baker
1958, Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, Boston

Gottschalk, S.
1973, The Emergence of Christian Science in American Religious Life, Berkeley

Wilson, B. R.
1961, Sects and Society, Surrey

Undersøgelse udført af stud.mag. Line Mex-Jørgensen

Kristensamfundet

Præsentation og navn

Kristensamfundet blev grundlagt i 1922 i Schweiz af Friedrich Rittelmeyer, præst i 
den tyske evangeliske  kirke. Forinden havde en række studerende henvendt sig til den 
østrigske fi losof Rudolf Steiner, antroposofi ens grundlægger, med et ønske om forny-
else af den protestantiske kirke, som de ikke længere anså som værende tidssvarende 
efter 1. Verdenskrig. Blandt kritikpunkterne var, at den ikke i tilstrækkelig grad bød 
på en ’mening med tilværelsen’ som trøst for den fortvivlelse og usikkerhed, som præ-
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gede Europa. Om end Rudolf Steiner blev inddraget i udviklingen af Kristensam-
fundet, anses han ikke for at være grundlægger, men snarere formidler af samfundets 
religiøse praksis. Kristensamfundet kan derved betragtes som en uafhængig religiøs 
fornyelsesbevægelse. I 1964 blev Kristensamfundet grundlagt i Danmark.

Gruppens historie i lokalområdet

I Århus blev Kristensamfundet grundlagt i midten af 1970’erne af Inger Carlsen, 
som kom fra den københavnske menighed. I de første år holdt den århusianske me-
nighed til i forskellige lejede lokaler rundt om i byen samt havde gæstende præster fra 
København til at varetage de gejstlige handlinger. I 1998 købte Kristensamfundet 
en ejendom i Bergensgade i Århus Nord, som indeholder både kirke og præstebolig, 
og menigheden fi k dermed dels et fast tilholdssted i Århus og dels mulighed for at 
ansætte en præst med fast bopæl i byen. Per Andersen, som indtil den 15. november 
2002 har været ansat som præst, er den fjerde i rækken af præster, som har været 
tilknyttet Kristensamfundet i Århus. Der var ved sommeren 2003 endnu ikke ansat 
en ny præst. Kirken i Århus dækker hele Jylland.

Organisation

Kristensamfundet i Århus er en selvstændig menighed med kontakt til andre af Kri-
stensamfundets lokale menigheder i ind- såvel som udland. Store beslutninger som 
køb af grunde, bygninger o.l. varetages af kirkens bestyrelse, hvortil man i samråd 
med præsten bliver valgt. Udsendelse af præster varetages af Kristensamfundets 
øverste ledelse, som har sæde i Stuttgart.

Medlemmer

Kristensamfundets medlemmer betegnes som menighedsmedlemmer. For at opnå 
medlemskab af menigheden kræves det, at man forinden har ført nogle samtaler 
med den lokale præst, hvorefter man skriver sig ind i kirkens medlemsbog; herved 
markerer man sit særlige forhold til Kristensamfundet og til sakramenterne. Som 
menighedsmedlem i Kristensamfundet er det muligt at være tilknyttet andre tros-
samfund. Dette skyldes samfundets vægtning af individuel frihed, som også gør sig 
gældende for den enkeltes trosforhold. Af samme grund fi ndes der ingen læresæt-
ninger i Kristensamfundet, som menighedens medlemmer skal bekende sig til. Det 
er i stedet op til den enkelte at tro og fortolke indholdet af ritualerne og det kristne  
budskab, som vedkommende fi nder det rigtigt. 
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På verdensplan er ca. 20.000-30.000 mennesker tilknyttet Kristensamfundet. I 
Danmark har ca. 500 indskrevet sig i kirkens medlemsbog, hvoraf ca. 190 er til-
knyttet kirken i Århus. Der forefi ndes ingen statistiske oplysninger over køns- og 
aldersfordeling i menigheden i Århus, dog er det kendetegnende, at størstedelen af 
medlemmer har en etnisk dansk baggrund.

Kristensamfundet driver ikke egentlig mission. Kontakten til bevægelsen skabes 
som oftest gennem venner og bekendte samt via foldere og lignende materiale, der 
er opstillet på biblioteker og læreanstalter. Kirken i Århus fungerer som kirke for 
hele Jylland.

Økonomiske forhold

Kristensamfundet er uafhængigt af offentlige myndigheder og modtager derfor 
ingen økonomisk støtte fra hverken kommune, amt eller stat. I stedet er kirkens 
økonomi baseret på frivillige bidrag, gaver og arv fra menighedsmedlemmerne. 
Arbejdskraften i kirken er primært frivillig, og det enkelte medlem bestemmer selv, 
hvor meget det vil yde. Per Andersen har som den eneste været lønnet.

Religiøs/spirituel praksis

I Kristensamfundet er der tre grundelementer, som kirken baserer sit virke på: 1) 
Den religiøse praksis, som er de syv sakramenter, vi også fi nder i f.eks. den katolske 
kirke, 2) sjælesorg (rådgivning) og 3) forkyndelsen (lære, prædiken, foredrag). På 
trods af de manglende læresætninger i Kristensamfundet, bekender menigheden 
sig til en kristen  trosbekendelse . Det er dog stadig det enkelte medlems eget valg, 
om det ønsker at forpligte sig på denne. Præsten har forkyndelsesfrihed, men tager 
dog grundlæggende udgangspunkt i de nytestamentlige tekster – primært dem, der 
omhandler døden og opstandelsen.

I sin religiøse praksis er Kristensamfundet beslægtet med Den Romersk-katolske 
Kirke, idet Kristensamfundet som nævnt er koncentreret om de syv sakramenter; 
Dåb, Konfi rmation, Skrifte, Brudevielse, Den sidste Olie, Præstevielse og Nadve-
rens Sakramente. Sidstnævnte bliver i Kristensamfundet også kaldet for Menneske-
vielsens Handling, og indtager en særlig rolle i forhold til de øvrige sakramenter. 
Menneskevielsens Handling fi nder som oftest sted to gange om måneden. Ved disse 
begivenheder har præsten to medhjælpere (ministranter), som hjælper under guds-
tjenesten. Der synges sjældent salmer og menighedsmedlemmernes eneste aktive 
deltagelse består i at modtage nadveren og gøre korsets tegn. Handlingen er meget 
ritualiseret og foregår i en dæmpet, højtidelig atmosfære.
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Som i folkekirken følger Kristensamfundet også et rituelt årstidsforløb, der ind-
befatter påske, himmelfart, pinse, advent, jul og helligtrekonger. Derudover fejres 
også Sankt Hans (Johannes Døbers virksomhed) og Mikaels Dag. Til hver årstid 
hører en speciel bøn .

Eksterne relationer

Der er ingen fastlagte undervisnings- eller øvelsesprogrammer i Kristensamfundet, 
som er rettet mod offentligheden. Kristensamfundet har heller ingen tilknytning til 
andre religiøse grupper eller trossamfund, men synes ikke at være afstandtagende 
over for tværkirkeligt samarbejde. En særlig form for venskab og til dels slægtskab 
har Kristensamfundet med Antroposofi sk Selskab, som er stiftet af Rudolf Steiner, 
men der er intet institutionelt samarbejde. Kristensamfundet blev anerkendt som 
trossamfund i 1997.

Kontakt

Kristensamfundet
Bergensgade 14
8200 Århus N
Tlf. 86 10 36 76

Litteratur- og kildehenvisning

www.urachaus.com og infor@urachaus.com
Brochurer kan rekvireres ved kontakt til Kristensamfundet i Århus.

Undersøgelse udført af stud.mag. Wendy Juul Mikkelsen

Kvækerne, Vennernes Religiøse Samfund

Præsentation og navn

Kvækerne – eller Vennernes Religiøse Samfund – adskiller sig fra de fl este andre kristne  
trossamfund ved ikke at have hverken kirkebygning, præst, trosbekendelse  eller sakra-
menter. Det er en kristelig erfaringstro, hvor det centrale er gudsoplevelsen – at Gud er 
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i ethvert menneske som ”det indre lys”. Rammen om gudsoplevelsen er ”stillemeditatio-
nen”, hvor kvækerne individuelt og kollektivt søger den indre kontakt med Gud. 

Bevægelsen, som siden 1988 har været repræsenteret i Århus, har rødder i 1600-
tallets England, hvor den er grundlagt af den engelske mystiker og prædikant 
George Fox (1624-91). Bl.a. som følge af det engelske præsteskabs forfølgelse af 
kvækerne breder bevægelsen sig til Amerika, hvor kvækeren William Penn (1644-
1718) grundlægger Pennsylvania i kvækernes ånd. I løbet af 1800-tallet deltager 
især de amerikanske kvækere i vækkelsesmøder, som medfører, at de overtager væk-
kelsesprædikanternes metoder. Således opstår de programmerede kvækersamfund, 
hvis møder fi nder sted som forberedte gudstjenester ledet af en præst. Til forskel fra 
disse bibeholder en række såkaldt uprogrammerede kvækersamfund den traditionelle 
kvækerandagt. Med sine rødder i den engelske tradition tilhører den danske kvæker-
bevægelse disse uprogrammerede samfund og har som sådan hverken kirkebygning, 
præster, trosbekendelse  eller sakramenter. 

Kvækerne betyder ”de skælvende”, hvilket hentyder til de tidligste kvækeres reak-
tioner på mødet med Gud. På trods af navnets oprindelige status som et øgenavn 
anvendes det i dag på linje med bevægelsens egen betegnelse, Vennernes Religiøse
Samfund, som rummer tanken om, at man er ven med både Gud og mennesker. 
Allerede de tidligste kvækere kæmpede bl.a. for social retfærdighed, kvindernes 
frigørelse og slaveriets ophævelse, og humanitære samfundsspørgsmål optager 
stadig kvækerne. Således støtter de danske kvækere i dag f.eks. det norske initiativ 
”Kvækerhjælp”, som hjælper palæstinensere i fl ygtningelejre. Ydermere er kvækerne 
engageret i økologiske initiativer med henblik på at overlade kloden i ordentlig stand 
til kommende generationer, ligesom størstedelen af kvækerne er pacifi ster. 

Gruppens historie i lokalområdet

Den lokale afdeling af Vennernes Religiøse Samfund blev grundlagt i Århus i 1988. 
Baggrunden for grundlæggelsen var hhv. et ønske fra det allerede eksisterende kvæ-
kersamfund i København og en øget interesse i befolkningen for kvækerbevægelsen 
som følge af en artikel om Kvækerne bragt i Samvirke nr. 1, januar 1988. Efterføl-
gende afholdt man et orienteringsmøde på Hotel Ansgar i Århus, hvor ti kvækere 
fra København deltog, mens ca. lige så mange interesserede lokale var til stede. Ori-
enteringsmødet blev kimen til oprettelsen af en kvækergruppe i Århus. Fra 1988 til 
midten af 1990’erne var den fysiske ramme om møderne Økumenisk Center, hvor-
efter de i en kortere årrække afholdtes i domkirkens konfi rmandlokaler. De seneste 
tre år har Ældrecentret i Østergade 30, 2. været den fysiske ramme om møderne, 
som fi nder sted klokken 13.30-14.30 den anden lørdag i hver måned. Foruden afde-
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lingen i Århus eksisterer Vennernes Religiøse Samfund i København samt Midt -og 
Vestjylland, hvor møderne fi nder sted i enten Herning eller Tarm. 

Organisation

En demokratisk opfattelse af, at alle mennesker er lige, afspejles i organiseringen af 
Vennernes Religiøse Samfund. Således besidder ingen i Århus særlige hverv ud over 
den praktiske foranstaltning, at tre personer er indehavere af en nøgle til de lejede 
mødelokaler. Herudover er alle øvrige organisatoriske funktioner hjemmehørende i 
kvækersamfundet i København, der som det eneste af de danske kvækersamfund er 
formelt etableret som gruppe. Af samme grund er det samfundet i København, som 
fem gange årligt drager omsorg for udsendelsen af nyhedsbrevet Kvækernyt samt admi-
nistrerer medlemsbidragene fra hele landet. Man har derfor i København en kasserer,
som administrerer medlemsbidragene, og en skriver, som har ansvaret for at holde styr 
på bevægelsens offi cielle papirer samt at nedskrive og kommunikere fælles beslutninger 
til medlemmerne. Kvækerne vælger og stemmer aldrig. Når førnævnte hverv skal be-
sættes eller større beslutninger træffes iblandt kvækerne, sker dette i stedet ved, at det 
pågældende emne på et andagtsmøde forelægges medlemmerne. Disse kommenterer og 
diskuterer dernæst emnet, indtil skriveren fornemmer, at man er nået til enighed. Skri-
veren opsummerer da ’mødets mening’, som enten korrigeres gennem nye kommenta-
rer eller accepteres som vedtaget. Beslutningsprocessen beskrives af kvækerne selv som 
teokratisk forstået således, at den bagvedliggende vilje og magt bag beslutningen udgår 
fra Gud, men formuleres gennem kvækernes fællesskab. Foruden hvervene som kasse-
rer og skriver er forskellige medlemmer ansvarlige for kvækerbiblioteket, PR, hjemme-
siden, internationale, nationale og regionale samlinger samt kontakten med kvækerne i 
Jylland. Der er ligeledes etableret forskellige udvalg, bl.a. huskomité, en healinggruppe 
og et fredsudvalg. En gang om måneden afholdes et forretningsmøde. 

Medlemmer

I tråd med navnet Vennernes Religiøse Samfund betegnes medlemmerne som Ven-
ner, mens ikke-medlemmer med tilknytning til bevægelsen går under betegnelsen 
Venners venner – en skelnen der dog snarere er formel end reel. På landsbasis er der 
i øjeblikket 31 Venner, hvoraf kun én er hjemmehørende i Århus. Derudover er 
omtrent ligeså mange Venners Venner tilknyttet bevægelsen, heraf ca. fem i Århus. 
Til andagterne i Århus er man således normalt tre-seks deltagende. Medlemmerne 
er aldersmæssigt fra 30 år og opefter og bosat i alle regioner af Danmark fordelt på 
samfundene i København, Århus og Midt- og Vestjylland. Der er blandt bevægel-
sens medlemmer lidt fl ere mænd end kvinder. 
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Fælles for de fl este medlemmer er desuden, at de har en mellemlang eller længere 
videregående uddannelse og har en positiv grundindstilling til livet. De er ofte me-
get engagerede i samfundsspørgsmål; de fl este er ikke-rygere, drikker med måde, 
og fl ere er vegetarer. Hvor gamle kvækerprincipper som særlig klædedragt, sprog 
og et asketisk syn på kunst og musik er faldet bort, forventes det til stadighed af 
medlemmerne, at de deltager i møderne, indbetaler medlemsbidraget svarende til 
kirkeskatten i Den Danske Folkekirke og lever et sømmeligt liv som bl.a. omfatter 
ikke at lyve, spille hasard eller at snyde i skat. 

Ønsker en person, som gennem et stykke tid har deltaget i møder og andagter, at blive 
medlem af Vennernes Religiøse Samfund, anmoder man om dette ved at skrive et brev 
til forretningsmødet i København. Dernæst får man besøg af to Venner, som man taler 
med om sin beslutning og sine forventninger. Hvis begge parter stadig efter samtalen er 
enige om, at medlemskab er en god ide, meddeles det på det følgende forretningsmøde, 
at man anbefaler, at medlemmet bydes velkommen. Medlemstallet har gennem de se-
neste ti år været dalende, da en del medlemmer er faldet bort pga. alderdom. 

Økonomiske forhold

Alle udgifter til driften af Vennernes Religiøse Samfund dækkes af medlemsbidrag 
og donationer. Medlemsbidraget, som indbetales til og administreres af Vennernes 
Religiøse Samfund i København, svarer nogenlunde til kirkeskatten, som betales af 
folkekirkens medlemmer. Det er imidlertid op til det enkelte medlem at bestemme 
både størrelsen på beløbet og tidspunktet for indbetaling. Medlemsbidragene dæk-
ker lokaleleje, administration og udgivelsen af nyhedsbladet Kvækernyt, som udkom-
mer ca. fem gange årligt. Ydermere går en del af medlemsbidraget til det norske 
initiativ ”Kvækerhjælp”. Kvækerne modtager ingen offentlig støtte, der er ingen 
lønnede medarbejdere, og alle aktiviteter foregår på frivillig basis.

Religiøs/spirituel praksis

Den primære religiøse handling i Vennernes Religiøse Samfund er stillemeditatio-
nen. Denne fi nder i Århus sted den anden lørdag i hver måned. Det er imidlertid 
vigtigt at understrege, at andagten i princippet kan fi nde sted på en hvilken som 
helst ugedag og med et hvilket som helst interval, idet alle dage og tidspunkter for 
kvækerne er lige hellige. Således afholdes den stille andagt i København hver søn-
dag. De forskellige tidspunkter fremmer endvidere udvekslingen mellem de danske 
kvækersamfund, idet medlemmerne kan deltage i både Århus og København. 

Ligesom der ikke er tale om særlige helligdage, er der heller ikke lokaler, som kvæ-
kerne anser for særligt befordrende for andagten. At man derfor kan samles, hvor 
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det skal være betyder, at lokalets udsmykning er begrænset til et minimum. I Århus 
består udsmykningen således af et stearinlys samt en lille vase med tørrede blomster 
placeret på et bord omgivet af stole. På bordet ligger desuden Bibelen  og oven på 
denne Quaker Faith & Practice, som udgives af kvækernes årlige Londonmøde. At 
disse to bøger ligger på bordet markerer symbolsk, at kvækerbevægelsen har sine 
rødder i kristendommen . 

Særegent for Århus, hvor fl ere medlemmer kommer langvejsfra, er, at man mødes 
en time før andagtens start for i fællesskab at spise frokost. Herefter rykker man over 
i det tilstødende lokale, og påbegynder omkring 13.30 stillemeditationen, som varer 
en times tid. Stillemeditationen begynder i princippet, når den første person har sat 
sig ved bordet. Mens de øvrige tager plads, tænder en af deltagerne et stearinlys. Der 
er ingen forskrifter for, hvorledes man skal sidde, så længe man blot ikke distraherer 
andre. Fra alle har sat sig, går der omkring et kvarters tid, hvor man i stilhed ”vender 
sit sind mod Lyset og venter på Gud” samt søger at opnå følelsen af at være en samlet 
enhed. Resten af andagten kan på tilsvarende vis foregå i stilhed. Nogle gange sker 
det, at en deltager spontant føler sig tilskyndet til at ’dele’ med de andre. Vedkom-
mende rejser sig da og taler for igen at sætte sig i stille fordybelse. Et talt bidrag kan 
omhandle både personlige og samfundsmæssige emner og anslå både glædelige og 
triste toner. Et bidrag efterfølges normalt af stilhed, men nogle gange kommenteres 
eller suppleres det senere i andagten af andre, som tilskyndes til at dele, således at 
der går en rød tråd gennem meditationen . I forbindelse med andagten er en af de 
deltagende ansvarlig for efter omtrent en time at afslutte den. Når vedkommende 
fornemmer, at det er et godt tidspunkt at slutte af, rejser denne sig. Stående afslutter 
man derefter ved i en kreds at give hinanden hånden. Lyset pustes ud, og man sidder 
stille lidt, strækker sig eller taler sagte. Efter den stille andagt er der kaffe og socialt 
samvær i de tilstødende lokaler.

Foruden stillemeditationen, som fi nder sted lokalt, har Vennernes Religiøse 
Samfund fl ere nationale traditioner. Således mødes man hver maj i Skovhuset ved 
Sdr. Vissing til en kvækerweekend, hvor der fra fredag til søndag afholdes fl ere an-
dagter som beskrevet ovenfor. Derudover omfatter mødet diskussion af forskellige 
emner samt socialt samvær. På tilsvarende vis fi nder Det Danske Årsmøde sted i 
København over to dage i september, mens kvækersamfundet i Midt- og Vestjyl-
land forestår et endags vinterarrangement i enten Herning eller Tarm. Ydermere 
anvender nogle medlemmer individuel stillemeditation i hverdagen samtidig med, 
at de i dagligdagen fokuserer på at leve op til kvækeridealerne om et sømmeligt liv, 
samfundsmæssigt engagement etc. Da der i Danmark ikke er indviede kvækerkir-
kegårde, bruger mange kvækere det folkekirkelige begravelsesritual, men holder 
ofte en mindeandagt. En sådan mindeandagt har karakter af en almindelig kvæ-



171

KRISTENDOM I ÅRHUS

kerandagt, hvor emnet er at glæde sig over det levede liv snarere end at fokusere på 
døden. Herudover deler man minder og tanker om den afdøde. 

Eksterne relationer

Kvækerne i Århus er stærkt knyttet til de øvrige danske kvækersamfund. Desuden er 
der blandt medlemmerne en udpræget rejseaktivitet i relation til at udveksle tanker 
med kvækersamfund i den øvrige verden – i særdeleshed i forhold til de skandina-
viske kvækergrupper. På verdensplan fi ndes to primære studiecentre for kvækere: 
Woodbrooke ved Birmingham i England samt Pendle Hill i Pennsylvania, USA. 

Kontakt

Vennernes Religiøse Samfund (Kvækerne)
Ældrecentret i Østergade 30, 2.
Tlf.: 86 99 70 65 (Louise Hemmer Pihl)
www.kvaekerne.dk
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d. Karakteristiske træk og tendenser

Hvad kan vi sammenfattende sige om de tendenser, der behersker de kristne  kirker 
og grupper:

• Folkekirken står pga. sit brede engagement stadig forholdsvis stærkt i folks be-
vidsthed som den kirke, fl ertallet af danskere tilhører.

• Medlemstallet for folkekirken falder og deltagelsen i gudstjenesten prioriteres 
lavt.

• Flere af folkekirkens præster påpeger i vores interviewundersøgelse, at folke-
kirkens nuværende position er påvirket af den udbredte mangel på viden om 
kristendom , hvilket de forbinder med den almindelige udvikling i skole og sam-
fund. 

• Pga. de ovennævnte forhold bliver det set som en nødvendighed, at kernemenig-
heden markerer sig stærkere, og at skellet til servicemenigheden bliver større.

• Der kan konstateres en vis rådvildhed mht., hvordan man skal tackle en situa-
tion med multikulturalitet og multireligiøsitet.

• Frikirkemiljøet er heller ikke upåvirket af den generelle tilbagegang for kristne  
livsopfattelser og livstydninger. Med undtagelse af den katolske kirke og til en 
vis grad Pinsekirken oplever frikirkerne også en numerisk tilbagegang af tilsva-
rende dimensioner som folkekirken.

• De nyetablerede emigrantmenigheder repræsenterer et dynamisk element i bil-
ledet. De har endnu ikke afgørende præget kristendomsopfattelsen i Danmark, 
men de har potentialet til at gøre det. 

• At der hele tiden opstår religiøse grupper med kristen  inspiration er et vidnes-
byrd om, hvor dybt kristent tankegods og tradition har præget vesterlandsk 
religion og livsopfattelse.
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Islam er efter kristendommen verdens næststørste religion med over en milliard 
muslimer  på verdensplan. Også i Danmark er islam  den næststørste religion, idet 
man regner med op mod 180.000 muslimer. Det er 3,4 % af befolkningen. I Århus 
Kommune er der omkring 15.000 muslimer (5,4 % af befolkningen). Ordet islam
stammer fra arabisk aslama, der betyder ”at underkaste sig, at hengive sig, at over-
give sig”. Ordet har også forbindelse med de arabiske ord salim, der betyder ”sund, 
hel, sikker”, og salam, der betyder ”fred og tryghed”, underforstået under Guds 
overherredømme. Muslimer betragter islam som virkeliggørelsen af det budskab, 
som  jødedommen og kristendommen rummer, og islam er (som kristendommen og 
 jødedommen) en monoteistisk religion. Det betyder, at det er centralt for muslimer, 
at der kun er én Gud (Allah ). Islam deler også andre vigtige trosartikler med kri-
stendom og jødedom, herunder troen på engle, profeter , dommedag og på opstan-
delse fra de døde. 

Islams historiske udvikling

Islam tager ligeledes udgangspunkt i mange af de samme personer og begivenheder 
som kristendommen og  jødedommen. Adam, Noah (Nuh), Abraham (Ibrahim),
Moses (Musa) og Jesus (Isa) anses således for profeter , der modtog åbenbaringer  fra 
Gud. Men Muhammad  (570-632 e.v.t.) er for muslimer  den sidste sande profet , 
igennem hvilken Guds tale til mennesket er leveret rent og uforvrænget. Da mus-
limer opfatter Muhammad som et almindeligt menneske, bryder de sig ikke om 
betegnelsen ” muhamedaner”, da det kan give det indtryk, at Muhammad spiller 
den samme rolle som f.eks. Buddha  inden for buddhismen eller Kristus inden for 
kristendom. Muhammad æres således, men han dyrkes ikke. Denne skelnen viser 
sig bl.a. i, at nogle muslimer (herunder Ligheds- og Broderskabsforeningen i Århus) 
ikke mener, at Muhammads fødselsdag (Mawlid al-Nabi) bør fejres. For mange 
muslimer er Mawlid al-Nabi dog en festdag. 

FAKTABOKS 1

Koranen består af 114 kapitler (suraer), som ikke er ordnet kronologisk eller ef-
ter emne, men (bortset fra det første) efter længde, med de længste forrest. 
For mange muslimer er arabisk et helligt sprog, og  Koranen bør derfor kun læses 
eller reciteres på arabisk. For andre muslimer er forståelsen af indholdet vigti-
gere, og man anbefaler derfor muslimer, der ikke er kyndige i arabisk, at læse 
og recitere  Koranen på deres modersmål. Oversættelsen af  Koranen er et af de 
områder, hvor retsskolerne er forskellige, idet Hanafi-retsskolen lægger vægt på 
det sidste princip, mens de øvrige retsskoler fremhæver det første.
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Muhammad  boede i Mekka i Saudi-Arabien og var ca. 40 år, da han ifølge mus-
limsk  tradition modtog sin første åbenbaring . I løbet af de næste 23 år modtog Mu-
hammad jævnligt de åbenbaringer , som efter hans død blev samlet i muslimernes 
hellige bog  Koranen.  Koranen opfattes dog samtidigt af muslimer  som et helstøbt 
værk, som Muhammad modtog i sin helhed i løbet af en nat i den arabiske måned 
ramadan. Det er denne begivenhed, som den muslimske faste  skal minde musli-
merne om. Da Muhammad begyndte at viderefortælle åbenbaringerne fra Gud, 
samlede han snart en gruppe tilhængere omkring sig. Men Muhammad og hans 
tilhængere blev forfulgt, og i år 622 e.v.t. måtte de fl ygte til Medina. Denne udvan-
dring (hidjra ) kom til at danne udgangspunkt for den muslimske tidsregning , ifølge 
hvilken vi lever i 1400-tallet. Konfl ikten mellem Muhammad og ledelsen i Mekka 
fortsatte, indtil Muhammad og hans tilhængere erobrede byen. Mekka og Medina 
udgør sammen med Jerusalem, som Muhammad ifølge muslimer besøgte under en 
af sine åbenbaringer, nogle af islams helligste byer. I de følgende år (både før og efter 
Muhammads død) spredtes islam  først til Mellemøsten og Nordafrika og videre til 
Spanien (som var muslimsk fra 711 til 1492 e.v.t.) og dernæst til Vest- og Østafrika 
og Central- og Sydøstasien. Fra 1300-tallet til 1923 e.v.t. var Osmannerriget med 
centrum i det nuværende Tyrkiet et af de vigtigste islamiske kulturområder. Os-
mannerne gjorde erobringer langt ind i Sydøsteuropa, og endnu i dag ses grupper af 
muslimer i disse områder. I 1960’erne opstod der mangel på arbejdskraft i en række 
vesteuropæiske lande, og man åbnede derfor grænserne for gæstearbejdere fra især 
Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan. Fra 1980’erne tog konfl ikter i muslimske lande til, 
og det førte til en fl ygtningestrøm fra disse områder. I Århus har der været muslim-
ske indvandrere siden slutningen af 1960’erne.

FAKTABOKS 2

Kalifatet er et vigtigt begreb for muslimer, men det skyldes mere kalifatets sym-
bolske betydning end dets politiske betydning. Kalifatet har bl.a. været placeret 
i Damaskus (661-750), Bagdad (749-1258) og Tyrkiet (1281-1922). Undertiden 
har flere gjort krav på kalifværdigheden. Omkring år 900 hævdede således både 
magthavere i Cairo, Spanien og Bagdad at være ledere af islam. Kalifatet blev af-
viklet i 1922, men i de senere år er kravet om en genoprettelse af kalifatet blevet 
rejst af visse muslimske grupper. 
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Muslimer i Århus

Århus er (efter København) den by i Danmark, hvor der bor fl est muslimer . Der er 
formodentlig ca. 15.000 muslimer i Århus. Dette tal bygger på, at der den 1. juli 
2003 boede 18.417 statsborgere og efterkommere efter statsborgere fra 26 forskel-
lige lande med en overvejende muslimsk  befolkning i Århus. Vi ved dog, at ikke 
alle fl ygtninge og indvandrere fra muslimske lande er muslimer. Der fi ndes således 
både kristne, jøder, bahá’iere, mandæere og yezidiere (se disse). På den anden side 
bor der også i Århus nogle hundrede etniske danske muslimer uden tilknytning 
til muslimske lande, hvoraf mange er kvinder, der er muslimsk gift. Alt i alt er der 
formodentlig ca. 15.000 personer, som nok på den ene eller anden måde opfatter sig 
som muslimer. Vi ved dog ikke noget om, på hvilken måde de betragter sig selv som 
muslimer, og hvordan de i givet fald praktiserer det. Ud fra vores undersøgelse kan 
man dog sige noget om, hvor mange der er medlemmer af muslimske foreninger. 
Da medlemstallene i de muslimske foreninger i Århus ligger mellem 80 og 170, og 
da medlemskabet typisk gælder for en hel familie (mand og kone inkl. børn op til 
18 år), er ca.1050 århusianske familier medlemmer af muslimske menigheder. Ifølge 
tal fra Statistisk Kontor ved Århus Kommune er der i gennemsnit 2,9 personer i 
hver ’indvandrerhusstand’, så ud fra et forsigtigt skøn repræsenterer disse ca. 1050 
husstande knap 3000 personer. Med forbehold for de problemer, der er i denne 
beregningsmåde, svarer det til, at ca. 20 % af muslimerne i Århus er medlemmer af 
en muslimsk menighed. Det svarer nogenlunde til det tal, man har fundet frem til 
i en anden undersøgelse. 

FAKTABOKS 3

Der er otte sunni-muslimske ’menigheder’ i Århus: Islamisk Kulturcenter i Chri-
stiansgade, Tyrkisk Kulturforening på Silkeborgvej, Tyrkisk Indvandrerforening 
på Ormslevvej, Islamisk Menighed/Sultan Ayyub Moskeen på NørreAllé, Arabisk 
Kulturforening på Edwin Rahrs Vej, Ligheds- og Broderskabsforeningen på Grim-
højvej, Somalisk Familieforening i Eckersbergsgade og Somalisk forening for 
Opdragelse. Der er desuden en shia-muslimsk forening, Irakisk Kulturforening 
Al-Zahra, en sufi-gruppe, Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi (M.T.O. sufi-
skolen), og en forening for alevier, Alevi-foreningen.

To ting falder umiddelbart i øjnene, hvis vi skal forstå islam  i Århus. For det første 
er etableringen af moskeer i Århus sket relativt sent set i et europæisk perspektiv. 
Den første moske, Islamisk Kulturforenings moske i Christiansgade, blev således 
indviet i 1979, mens de første moskeer i Tyskland og England blev indviet allerede 
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i 1800-tallet, og en lang række moskeer skød op i disse lande fra 1960’erne. For 
det andet udgøres den største gruppe af muslimer  i Århus måske af palæstinensere 
og libanesere2, mens tyrkerne udgør den næststørste gruppe. Dette adskiller den 
muslim ske gruppe i Århus fra den generelle danske situation, hvor tyrkerne er i 
overtal. Da Islamisk Kulturcenter blev etableret i 1979, boede der ca. 1200 personer 
fra muslimske lande i Århus Kommune. Heraf var langt de fl este (ca. 1100) tyrkiske 
gæstearbejdere, og tyrkerne forblev den største muslimske gruppe i Århus indtil 
slutningen af 1990’erne. Men fra midten af 1980’erne steg antallet af fl ygtninge i 
Århus kraftigt. Revolutionen i Iran i 1979 og den efterfølgende krig mellem Iran og 
Irak (1980-1988) betød således, at antallet af iranere steg fra 4 i 1980 til 2167 i 2003. 
Krigene i Irak har fået antallet af irakere i Århus til at stige fra 11 i 1980 til 2184 
i 2003. Borgerkrigen i Libanon (1975-90), Intifadaen (1987-) i de palæstinensiske 
områder og borgerkrigen i Somalia (1988-2000) har medført, at palæstinensere og 
libanesere (4189) nu er den største gruppe og somaliere (3147) den tredjestørste 
muslimske gruppe i Århus. Denne ændring kan også ses i foreningsdannelsen, hvor 
arabiske og somaliske muslimske foreninger kom til i 1990’erne. 

FAKTABOKS 4

Juli 2003 boede der 18.417 personer i Århus Kommune med tilknytning enten 
til Afghanistan (400), Albanien (10), Algeriet (149), Aserbajdsjan (28), Bosnien 
(165), Djibouti (10), Indonesien (40), Iran (2167), Irak (2184), Jordan (53), Ku-
wait (501), Libanon (4189), Libyen (28), Malaysia (18), Marokko (443), Nige-
ria (51), Pakistan (223), Qatar (11), Saudi-Arabien (19), Somalia (3147), Sudan 
(13), Syrien (466), Tunesien (141), Tyrkiet (3839), Usbekistan (21) eller Egypten 
(101). Kilde: Århus Kommunes Statistiske Kontor.

Shia- og sunni-muslimer 

Der fi ndes i dag elleve muslimske grupper i Århus. Otte af foreningerne er sunni-
muslimske, dvs. lægger vægt på ’profetens praksis’(sunna ).  Koranen udgør funda-
mentet for muslimer , men når emner eller problemstillinger ikke er behandlet i 
 Koranen, søger  sunni-muslimerne retledning i den måde, som Muhammad levede 
på, og som den er beskrevet i de nedskrevne beretninger om Profetens sædvane 
(hadith). Overfor sunni-muslimer sættes traditionelt shia-muslim er , som lægger 
større vægt på retningslinier fra nulevende fortolkere af  Koranen (mudjtahid ). 
’Shia’ betyder Ali s parti (shi’at Ali), og udtrykket henviser til, at shia-muslimer 
er af den opfattelse, at Muhammad inden sin død havde udpeget Ali, sin fætter 
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og svigersøn, som sin stedfortræder (kalif ). Imidlertid blev det ikke Ali, men Abu 
Bakr, der blev den første kalif. Ali blev den fjerde kalif, men er for shia-muslimer 
den første retmæssige leder af islam  (imam ). Det er væsentligt at være opmærksom 
på, at shia-muslimerne bruger betegnelsen imam i en ganske anden betydning end 
sunni-muslimer, hvor en imam blot er den, der leder bønnen. Den shia-muslimsk e 
imam sammenlignes således undertiden med katolikkernes pave, i forhold til hvil-
ken den sunni-muslimske imam er en kordegn! En imam er for shia-muslimer en 
person med overmenneskelige kvaliteter: Han er syndfri og ufejlbarlig og opfattes 
som en direkte efterkommer af Muhammad. Der er uenighed om, hvor mange 
imamer  der har været. Der er således shia-muslimer, som anerkender fem, syv eller 
tolv imamer, hvoraf de sidste er den største gruppe. Den sidste imam siges at være 
forsvundet i en brønd i 800-tallet, men lever nu ifølge shia-muslimerne i det skjul-
te, hvorfra hans tilsynekomst som al-Madhi ventes med længsel. Der fi ndes især 
shia-muslimer i Iran, Irak og Libanon. I Århus er der én shia-muslimsk  forening, 
Irakisk Kulturforening Al-Zahra.

Retsskolerne

Der er allerfl est sunni-muslimer – på verdensplan udgør de ca. 90 % af alle musli-
mer , i Danmark ca. 67 %, men også inden for sunni-islam  har man forskellige tradi-
tioner for fortolkningen af Koranen og sunna i form af fi re store  ’retsskoler’ (madh-
hab ). Hver madhhab har sin opfattelse af, hvordan man vha. analogier og konsensus 
kan omsætte Koranen og sunna til anvisninger for det, man opfatter som et sandt 
muslimsk  liv og et virkeligt muslimsk samfund. Disse anvisninger kaldes for sharia ,
som ofte oversættes med ’islamisk lov’. Sharia er dog et mindre entydigt begreb, da 
de forskellige madhhab kan være uenige, men det er samtidigt også et langt bredere 
begreb, der rummer regler for, hvordan tidebønnen skal udføres (f.eks. hvor dybt 
man bør bøje sig), såvel som regler for ægteskab, arv osv. Af de forskellige skoler er 
Shafi ’ i’ -skolen (efter Al-Shafi ’i), der er mest udbredt i Sydøstasien (bl.a. Indonesien) 
og i Østafrika (bl.a. Somalia), den største skole. Hanafi -skolen (efter Abu Hanifa), 
der betragtes som den mest liberale, er dominerende i bl.a. Tyrkiet, Pakistan og 
Mellemøsten. Muslimer i Nord-og Vestafrika er primært malikiter (efter Malik Ibn 
Anas), mens hanbalisterne (efter Ahmad ibn Hanbal), som opfattes som de mest 
konservative, næsten udelukkende fi ndes i Saudi-Arabien. Undertiden opfattes shia-
muslim er ne som en madhhab for sig. Madhhab som sådan er imidlertid ikke noget, 
der splitter muslimer. Nogle muslimske teologer kan således vejlede i alle skoler 
(herunder den ene imam  i Ligheds- og Broderskabsforeningen), og muslimer, som 
følger forskellige madhhab, kan sagtens bede sammen.
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Sufi er og alevier 

Ud over de otte sunni-muslimske og den shia-muslim sk e forening Al-Zahra fi ndes 
der i Århus også Alevi-foreningen og sufi skolen M.T.O. Alevisme er en mindre gren 
af islam , som primært fi ndes i Tyrkiet, hvor den formodes at være identitetsdan-
nende for ca. 20-30 % af befolkningen. Da ca. 40 % af muslimerne i Danmark er 
af tyrkisk herkomst, spiller alevierne imidlertid en ikke uvæsentlig rolle i Danmark. 
I Århus menes der således at være omkring 1000 alevier . Alevisme opfattes underti-
den som en form for shia-islam , idet Ali  har en særlig betydning for alevierne, men 
alevisme  minder ikke umiddelbart om shia-islam, som den praktiseres f.eks. i Iran. 
Alevierne vil derfor hellere opfattes som en form for uortodoks islam, som lægger 
vægt på poesi, musik og dans som veje til Gud (se særskilt afsnit om alevierne). 

 Sufi sme er på samme måde som alevisme  en form for islam , som ikke umiddelbart 
passer ind i ’islam’, som den vil blive beskrevet nedenfor. Sufi sme kaldes ofte for 
islamisk mystik , da der lægges vægt på den personlige gudserfaring. Sufi er opfatter 
imidlertid sufi smen som en åndelighed, der overskrider grænserne mellem shia-is-
lam  og sunni-islam  såvel som mellem islam og andre religioner. Sufi smens vægtning 
af individet og af foreningen med Gud gør, at den har lighedspunkter med nye re-
ligiøse strømninger (se introduktionsafsnit til kapitel 6) og derfor i højere grad end 
andre former for islam har tiltalt folk fra Vesten. Den sufi gruppe, der fi ndes i Århus, 
består dog primært af folk med iransk baggrund (se særskilt afsnit om sufi erne). 

Hverken på verdensplan eller i Århus er muslimer  således organiseret i en fælles 
organisation. Alligevel føler de fl este muslimer sig som del af et fællesskab (umma ),
hvilket bl.a. viser sig ved, at shia-muslim er ne i Århus, da de ikke har deres egen 
moske, benytter de sunni-muslimske moskeer. Alevierne derimod anses af visse 
muslimer ikke som ’rigtige’ muslimer, og de har selv et lidt anstrengt forhold til dele 
af den muslimske tradition.

(Sunni-)muslimsk  praksis

En muslim  er en person, som af et ærligt hjerte har fremsagt den muslimske trosbe-
kendelse : ”Der er ingen anden gud end Gud, og Muhammad er hans sendebud”. 
Trosbekendelsen er den første af de fem handlinger, som pga. deres bærende funk-
tion i islam  kaldes ’islams fem søjler’. Ud over trosbekendelsen (shahada ) er det 
tidebønnen (salat ),  velgørenheden (zakat ), fasten (sawm ) i måneden ramadan  samt 
 pilgrimsrejsen (hadjdj ) til Mekka. De fem søjler  er centrale for sunni-muslimer 
og også vigtige for shia-muslim er , mens f.eks. sufi er  betoner den personlige gud-
serfaring frem for på ydre handlinger. For mange sufi tilhængere er den sufi stiske 
gudsdyrkelse dog mere et supplement til end en erstatning for søjlerne. For alevierne 
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derimod spiller de fem søjler ingen rolle. Der vil her blive lagt vægt på den sunni-
muslimske variant af islam, mens en gennemgang af det særlige ved shia-islam , 
sufi sme  og alevisme fi ndes i afsnittene om grupperne. 

Alle de  sunni-muslimske grupper i Århus har lokaler, som på den ene eller anden 
måde fungerer som en moske eller et bedehus. Moskeer kan dog se ud på mange 
forskellige måder. Det væsentligste er, at bederetningen  (qibla ) markeres, da bøn-
nen  skal udføres med ansigtet mod Mekka (qibla er i Århus stik sydøst). Ofte er det 
sted (mihrab ), hvor lederen af bønnen (imamen ) står, markeret med en niche eller en 
fordybning i væggen. Dette betragtes som det helligste sted i moskeen og er gerne 
smukt udsmykket. Til højre for mihrab-nichen fi ndes normalt en trappe (minbar)
med et forhæng foroven, hvor den person (khatib ), der leverer prædikenen, står på 
et af de nedre trin. Gulvet i moskeen er belagt med tæpper, og lokalet er udsmyk-
ket med skriftsteder fra Koranen, men ikke med f.eks. statuer eller billeder, da det 
frygtes at kunne foranledige afgudsdyrkelse. Til moskeen hører vaskefaciliteter, hvor 
muslimer  kan vaske sig før bønnen. Ideelt set er moskeen desuden udstyret med en 
minaret, hvorfra indkaldelsen til bøn  kan lyde. Ingen af de muslimske bedesteder i 
Århus er imidlertid bygget som moskeer, og man har måttet tilpasse sig de eksiste-
rende forhold. For de menigheder, som lejer lokaler, betyder det, at man måske må 
tage til takke med at hænge lidt op på væggene. I Arabisk Kulturforenings moske 
på Lykkeskolen markeres qibla således med tuschstreger på gulvtæppet. De, der ejer 
deres egne lokaler, kan i større omfang udsmykke lokalerne, så de fremstår som en 
’rigtig’ moske, f.eks. med kakler som i Islamisk Kulturcenters moske i Christians-
gade og Islamisk Menighed på Nørre Allé. Undertiden udnyttes de muligheder og 
begrænsninger, bygningerne giver, ganske kreativt som i Tyrkisk Kulturforenings 
moske, hvor husets oprindelige karnap mod sydøst benyttes som mihrab.

Salat

Islams anden søjle, de daglige  tidebønner (salat ), udføres på fastlagte tider fem 
gange i døgnet. Der bedes mellem daggry og solopgang (fadj), over middag (zuhr),
om eftermiddagen (ásr), efter solnedgang (maghrib) og om natten (´isha’ ). Derud-
over kan muslimer  bede, når de har behov for det, men tidebønnerne adskiller sig 
fra andre bønner  ved at have en fast struktur af bevægelser og ord. Tidebønnerne er 
lidt forskellige i struktur, men der er ikke en, der er den vigtigste. De kan udføres 
alene eller i fællesskab, men da det opfattes som godt at bede sammen, beder mange 
en eller fl ere af de daglige tidebønner i  moskeen. Nogle af de århusianske moskeer 
er åbne for bedende fi re gange i døgnet (fadj bedes normalt alene pga. tidspunktet), 
mens f.eks. Arabisk Kulturforenings moske, da den låner lokaler på Lykkeskolen, til 
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Kalender der angiver bedetider og fastetider for Århus i Ramadan-måneden (oktober/
november) 1425 (2003)
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hverdag kun holder åbent til de bønner (maghrib og isha), som ligger uden for sko-
letiden. I Tyrkisk Kulturforening prioriteres zuhr-bønnen  som rammen for socialt 
samvær. Bønnen midt på dagen fredag (salat ul-Jum'a) adskiller sig fra de øvrige 
tidebønner ved, at den ledsages af en prædiken ( khutba), og ved at det opfattes som 
obligatorisk for mænd at deltage. Det er karakteristisk for moskeerne i Århus, at der 
kommer relativt få til de daglige bønner, i alt måske mellem 100 og 200. Fredags-
bønnen samler mange fl ere. I alt skønnes ca. 1000 at deltage, men når helligdage 
falder på en fredag (f.eks. i påsken eller store bededag), er der muligvis endnu fl ere. 

Zakat

Velgørenheden (zakat ) udgør den tredje søjle. Zakat kaldes også på dansk for ’so-
cialskat’, men det er ikke en skat i normal forstand, da den ikke indkræves systema-
tisk. Det at betale zakat opfattes som en handling, der ’renser’ ens formue, og alle 
muslimer  forventes årligt at betale zakat, som ofte angives til 2,5 % af det, man ejer. 
Zakat kan gives til trængende familiemedlemmer eller til hjælpeorganisationer i 
Danmark eller i hjemlandet. Zakat går altså ikke til religionsudøvelse, og islam  ope-
rerer i modsætning til mange kristne kirker ikke med et fast medlemsbidrag i form 
af en kirkeskat eller tiende. I Århus indkræver alle foreninger bortset fra Al-Zahra, 
som endnu ikke er fast etableret, og M.T.O., der som den eneste muslimske gruppe 
ikke er en forening, imidlertid et kontingent fra deres medlemmer på mellem 100 og 
600 kr. årligt. Dette lille beløb går til at drive foreningen og ikke til moskeen. Når 
der skal rejses penge til f.eks. at bygge en moske, må man derfor benytte frivillige bi-
drag eller støtte fra muslimske stater. Ofte vil muslimske grupper betale en ejendom 
kontant, da mange muslimer opfatter renter som noget, man om muligt bør undgå 
at betale. Midlerne til købet, som normalt er indsamlet blandt muslimer, indbetales 
derfor i en traditionel muslimsk  fond eller stiftelse ( wakf  ). I Århus er det kun fi re 
af de muslimske grupper, som ejer deres egne lokaler. Tyrkisk Kulturforenings hus 
er købt for penge fra indsamlinger organiseret af det Tyrkiske Religionsministerium 
(Diyanet) i andre tyrkiske moskeer over hele Europa. Også Islamisk Kulturcenter, 
Islamisk Trossamfund og M.T.O. har købt deres lokaler for penge indsamlet blandt 
muslimer.

Eid-festerne 

Den fjerde søjle er  fasten (sawn) i måneden ramadan . Faste i islamisk tradition vil 
sige, at man intet spiser eller drikker mellem solopgang og solnedgang, mens man 
om aftenen gerne hygger sig med mad og drikke. Børn, gamle, syge og gravide 
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forventes ikke at faste . Fasten afsluttes med ’den lille fest’, fastebrydningsfesten Eid-
ul-Fitr , som fejres dagen efter den sidste dag i måneden ramadan.  Eid-ul-Fitr sam-
menlignes ofte med den kristne jul, da ramadanmåneden er kendetegnet ved socialt 
samvær og forventningsfuld stemning, og fordi  Eid-ul-Fitr fejres med gaver. Som 
julen er den også ganske kommerciel. Den femte søjle er  pilgrimsrejsen til Mekka, 
som enhver muslim , hvis han eller hun er i stand til det, bør foretage mindst en 
gang i sit liv. Fra Århus drager typisk nogle hundrede muslimer  hvert år til Mekka. 
’Den store fest’ Eid-ul-Adha , offerfesten, afholdes i tilknytning til pilgrimsfærden. 
 Eid-ul-Adha fejres af såvel pilgrimme som af andre muslimer til minde om, at Gud 
skånede Abrahams søn fra offerdøden. Historien om Guds krav til Abraham om at 
ofre sin søn kendes også fra Det Gamle Testamente. Abraham havde imidlertid to 
sønner: Isak og Ismail . Hvor jøderne betragter sig som efterkommere af Isak, be-
tragter muslimerne Ismail som deres stamfar. Derfor mener muslimer i modsætning 
til jøder og kristne, at det var Ismail, og ikke Isak, som skulle ofres. Jøder, kristne og 
muslimer er dog enige om, at Gud i stedet valgte, at der skulle ofres et dyr, og blandt 
muslimer er det derfor velset at slagte et dyr (får, ged, lam eller ko) i forbindelse med 
 Eid-ul-Adha. Både  Eid-ul-Fitr og  Eid-ul-Adha fejres ved, at man samles til fællesbøn 
(Salat-ul-Eid ) i moskeen eller i en lejet hal og herefter samles i familien til fælles-
spisning samt besøger venner og bekendte. I Århus er fl ere af de sunni-muslimske 
foreninger i fl ere år gået sammen om at leje en stor hal til  Eid-ul-Fitr, hvor man har 
samlet 2000-3000 bedende. 

Undertiden fremhæves jihad  som en sjette søjle. Jihad oversættes ofte med ’hellig 
krig’, men betyder egentlig anstrengelse eller stræben og har altså den underforstå-
ede betydning, at man stræber efter at leve efter Guds vilje. Jihad er således et meget 
bredt og ideologisk begreb, som er blevet benyttet til så forskellige ting som legiti-
mering af krig og terrorhandlinger og opfordringer til individet om at yde sit bedste 
og arbejde med egne svagheder. 

Forskelle og ligheder mellem muslimer 

Muslimer lægger typisk mere vægt på deres fælles identitet end på deres forskelle. 
Man kan derfor undre sig over, at alle muslimer  ikke er samlet i samme organisa-
tion, men at man i Århus f.eks. er organiseret i elleve forskellige foreninger. Det har 
i første omgang sin naturlige årsag i, at muslimer gerne vil gå til bøn  i en moske, der 
ligger tæt på deres bopæl. Men væsentligere er det nok, at de forskellige muslimske 
foreninger i Århus ikke blot er religiøse, men også kulturelle foreninger. Tyrkisk 
Kulturforening i Brabrand, Tyrkisk Indvandrerforening i Viby, Islamisk Menighed 
på Nørre Allé og Alevi-foreningen har således fortrinsvis medlemmer af tyrkisk 
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afstamning. Arabisk Kulturforening og Ligheds- og Broderskabsforeningen har 
primært palæstinensiske og libanesiske medlemmer, mens somaliske muslimer sam-
les i Somalisk Familieforening og Somalisk forening for Opdragelse. M.T.O. har 
primært iranske medlemmer, mens et fl ertal af medlemmerne i Al-Zahra er irakere. 
Opdelingen er derudover også i høj grad sprogligt betinget. Tyrkere taler sjældent 
arabisk og foretrækker ofte tyrkiske betegnelser frem for arabiske. Således betegner 
man på tyrkisk en imam  som en hoja , og eid-festerne kaldes  bayram. Og selvom 
tidebønnen i de sunni-muslimske grupper foregår på arabisk, så vil mange første-
generationsindvandrere foretrække at komme i en moske, hvor det sociale samvær 
foregår på deres modersmål. Ofte er man i den offentlige debat ikke opmærksom 
nok på de kulturelle forskelle. Et eksempel er begrebet imam, som ofte benyttes, 
som om det var en entydig ’stillingsbetegnelse’ på linje med en  folkekirkepræst. 
Men når man betragter forholdene i Århus, så er en somalisk imam, som er den af 
de tilstedeværende, der leder bønnen, ikke det samme som en tyrkisk hoja, der har 
en femårig teologisk uddannelse bag sig. Ligeledes er der forskellige skikke i forhold 
til bryllup per  og begravelser . Det er således langtfra alle muslimer, der ønsker at 
blive begravet i hjemlandet. De fl este tyrkiske muslimer ønsker imidlertid dette, og 
de betaler derfor årligt til en fond (wakf ), som fi nansierer hjemtransport af liget. De 
øvrige muslimske grupper i Århus vil derimod som oftest vælge at blive begravet på 
Vestre Kirkegård i Århus, hvor et stykke jord er reserveret til muslimske begravelser. 
I de sidste otte-ti år er ca. 30-40 muslimer årligt blevet begravet her. Foreningernes 
kulturelle element viser sig ved, at mange af de aktiviteter, der foregår, ikke har et 
religiøst indhold, og at det religiøse i øvrigt i fl ere af foreningerne spiller en relativt 
underordnet rolle. Der er dog også religiøse forskelle foreningerne imellem. 

Islam i Vesten

I de sidste 30 år er der pga. arbejdsløshed og konfl ikt i muslimske lande dannet store 
muslimske minoritetsgrupper i Vesteuropa og USA. Med sig bragte indvandrere og 
fl ygtninge deres religion, og islam  kom således til at udgøre den betydeligste mino-
ritetsreligion i en lang række vestlige lande. Denne udvikling har haft konsekvenser 
både for de vestlige lande og for islam. Alle religioner udvikler sig historisk. Ingen 
religioner er uforandrede af historiske begivenheder og geografi ske forskydninger. 
Dette gælder naturligvis også islam. For islams vedkommende er muslimer  i Vesten 
i øjeblikket i høj grad en dynamo for den løbende udvikling af islam pga. de fortolk-
ninger og tilpasninger, som minoritetspositionen i de moderne vestlige demokratier 
både muliggør og kræver. Det er svært entydigt at pege på, hvor islam bevæger sig 
hen. På den ene side ses muslimer, som helhjertet tager vestlige begreber som de-
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mokrati, ligestilling og menneskerettigheder  til sig ud fra den holdning, at sådanne 
værdier er bærende i Koranen. På den anden side ser vi muslimer, som netop lægger 
vægt på, at islam står i et modsætningsforhold til den vestlige verden, og at muslimer 
derfor ikke bør engagere sig politisk i de lande, de bor i, men i stedet bør arbejde for 
en islamisk stat. Begge disse positioner fi nder vi i Århus. Nogle vil kalde den sidst-
nævnte opfattelse for middelalderlig, men det er imidlertid vigtigt at være bevidst 
om, at begge former for islam er reaktioner på muslimers tilstedeværelse i Vesten, og 
at begge typer af islam således er forsøg på at give den religiøse identitet plads i en 
moderne verden. 

Islam på dansk

Islam er ved at fi nde sit ståsted i Danmark, og muslimerne er i gang med at fi nde 
sig til rette i såvel det århusianske som i det danske samfund. Men det er værd at 
være opmærksom på, at forholdene i Danmark ikke altid præger muslimerne på en 
måde, der fremmer integrationen. Således lægger sunni-muslimer normalt stor vægt 
på kønnenes adskillelse, og i Danmark, hvor de fl este moskeer er meget små, kan 
det betyde, at kvinderne ikke får lov at bede i moskeen. I 2002 blev ’Forening for 
moske og islamisk kulturcenter i Århus’ dannet bl.a. for at råde bod på dette, og 
denne forening håber i løbet af en årrække at igangsætte byggeriet af et kulturcenter 
og en moske, der skal kunne rumme 1000-1500 bedende. Moskeen skal ifølge op-
lægget bygges i en kombination af muslimsk  og dansk arkitektur for at symbolisere, 
at islam  er ved at blive en dansk religion. 

Ønsket om moskeen bunder grundlæggende i et ønske om, at islam  skal opnå den 
anerkendelse og synlighed i Danmark, som dens status som den næststørste religion 
i Danmark berettiger til. Herunder efterlyses specielt lidt større forståelse især fra 
pressens side. For selvom de islamiske grupper i Århus generelt set har et godt for-
hold til pressen, så føler en del af dem, at de ikke altid bliver retfærdigt behandlet. 
Ligheds- og Broderskabsforeningen på Grimhøjvej, som i medierne er blevet kendt 
som den moske, hvor den danske fange på Guantanomo-basen kom, føler således, 
at pressen prioriterer ’den gode historie’ frem for sagligheden, og er i øjeblikket ikke 
særlig interesseret i at tale med journalister. Ligeledes afslog Somalisk forening for 
Opdragelse som den eneste muslimske gruppe at medvirke i Pluralismeprojektet, 
fordi man havde dårlige erfaringer med pressen og ikke ønskede mere offentlig 
omtale. De fl este muslimske grupper er dog ved at blive klar over, at hvis islam skal 
blive accepteret og anerkendt i det danske samfund, så er åbenhed vejen frem. Alle 
muslimske menigheder i Århus modtager derfor gerne besøg fra såvel enkeltpersoner 
som fra skoler.
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Alevi-foreningen i Århus

Præsentation og navn

Betegnelsen alevi  dækker over fl ere forskelligartede religiøse og etniske grupper. 
Alevi-foreningen i Århus består primært af tyrkisk talende alevier , men der fi ndes 
også bl.a. kurdiske og arabiske alavier. Alevismen indeholder elementer fra bl.a. sha-
manismen , zoroastrismen, kristendommen, sufi smen og især islam . Da alevi både 
er en religiøs og etnisk betegnelse, beskrives den undertiden som en tyrkisk/kurdisk 
folkereligion. Alevierne betragter Haci Bektash (ca. 1240 e.v.t.) som alevismens 
grundlægger og Haci Bektash, som ifølge traditionen er i slægt med Muhammad , 
æres som helgen. Ordet ’alevi’ (af alev) betyder på tyrkisk fl amme og refererer til 
drivkraften i naturen og hos levende væsener. Navnet siges også at referere til Ali , 
der har en særlig plads inden for alevismen .
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Alevierne tror på Koranens grundlæggende budskab (Allah som den eneste Gud 
og Muhammad  som hans profet /sendebud), og de anser sig selv for muslimer . Ali , 
profetens svigersøn, betragtes med særlig hengivenhed, da han ifølge dem blev ud-
peget af Muhammad som den første kalif . Derudover synes der at være forskellige 
opfattelser af Alis præcise status; var han ’blot et menneske’ eller var han ’mere’ 
end det. Han omtales som helgen, helt og som symbolet på aleviernes kamp mod 
undertrykkelse. Også opfattelsen af Alis forhold til Muhammad varierer – ofte 
omtales de to som én. I synet på Ali som Muhammads foretrukne arvtager er 
alevierne på linje med shia-muslimerne, men da der er forskel på aleviernes og 
shia-muslimernes rituelle praksis, betragter alevierne sig ikke som en (shia-)mus-
limsk  sekt . 

Da alevismen  kun i begrænset omfang beskæftiger sig med ydre handlinger, over-
holdes islams fem søjler ikke på traditionel vis. ”Den sande religion” møder man 
ifølge alevierne kun ved at vende sig indad og se ind i sit hjerte. Det afgørende er, 
hvordan man behandler andre mennesker, hvad man gør og siger, og hvordan man 
opfører sig. Religionen centrerer sig således om respekten for mennesket, fællesska-
bet og naturen. Man ærer Gud ved at vise respekt for det levende og ved ikke at gøre 
skade på det. Generøsitet og tolerance er derfor vigtige efterlevelsesprincipper. Alevi-
erne betegner selv alevismen som en vej – en personlig udviklings- og erkendelsesvej 
(formuleret af Haci Bektash), hvor mennesket kan udvikle sig mod større ”guddom-
melig modenhed” og erkendelse. Alevierne betoner friheden og enkelheden i deres 
tro med vægt på tre grundprincipper: Du må ikke stjæle, du må ikke lyve, du må 
ikke bedrive hor. Alevismen er således kendt for en mindre stram religiøs praksis 
end sunni- og shia-muslimernes, da fokus på religiøse dyder og regler viger til for-
del for det indre og ’mellemmenneskelige’. Alevierne betegner selv alevismen som 
liberal, humanistisk, demokratisk og åben for forandring. Alevismen følger tiden 
– den tilpasser sig de omgivelser, den befi nder sig i. Af omverdenen betragtes alevier  
generelt som sekulært indstillede.

I dag udgør alevierne mellem 20 og 30 % af befolkningen i Tyrkiet, og dette for-
hold gør sig også gældende blandt de tyrkiske indvandrere i Danmark. 

Gruppens historie i lokalområdet

Alevi-foreningen i Århus er en selvstændig forening under paraplyorganisationen 
Alevi-forbundet i Danmark (DABF). Foreningen i Danmark har medlemmer 
fordelt på foreninger i tolv byer og har overordnet til formål at udbrede kendskab 
til aleviernes kultur og skabe gensidig forståelse mellem indvandrere/fl ygtninge og 
danskere.
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Foreningen i Århus blev dannet i 1994 af en lille gruppe af alevier,  der var bosid-
dende i Århus. Foreningens første navn var Haci Bektashi Kulturforening. Senere 
blev foreningen omdøbt til Alevi-foreningen i Århus. I Århus eksisterer også Alevi-
Ungdom, en forening med hovedsæde i Odense, der primært udfører sociale arrange-
menter for unge med alevi-baggrund rundt omkring i hele Danmark. Ligeledes har 
Tyrkisk-Dansk-Forening mange alevi -medlemmer, Hvoriblandt fl ere også er med-
lemmer af Alevi-foreningen. Alevi-Ungdom og Tyrkisk-Dansk-Forening arrangerer 
eller afholder ikke religiøse aktiviteter.

Motivet til dannelsen af foreningen i Århus var den massakre, som fandt sted i 
1993 i byen Sivas i Tyrkiet. Under en årligt tilbagevendende Alevi-festival blev 33 
slået ihjel, mens det tyrkiske politi så passivt til. Aleviernes historie har været præ-
get af undertrykkelse og massakrer – både fra den tyrkiske statsmagts og religiøse 
(muslimske) fundamentalisters side. Alevismen blev af den tyrkiske stat betragtet 
som et udtryk for separatisme, og navnet alevi  blev først lovliggjort i Tyrkiet i 2002 
i forbindelse med lovliggørelsen af foreningsdannelse i Tyrkiet. 

Massakren i Sivas fi k afgørende betydning for foreningsdannelsen i Danmark, da 
alevi -foreninger rundt om i landet herefter blev (om)dannet og skiftede til et alevi-
navn for at vise respekt for de dræbte. I 1970’erne og 1980’erne var den alevitiske 
religiøse praksis nedtonet for mange i diasporaen, men efter begivenheden i Sivas er 
fl ere igen blevet engageret i alevismen , og herigennem er fælles religiøse aktiviteter 
(igen) blevet centrale.

Organisation

Alevi-foreningen er organiseret omkring en demokratisk valgt bestyrelse, der har 
konstitueret sig med en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Foreningen 
er medlem af Alevi-Forbundet i Danmark, der igen er medlem af Alevi-konfødera-
tionen i Europa, der tæller et par hundreder foreninger i Europa. Foreningen i Århus 
har organisatorisk kontakt til alevi -foreninger i Corum i Tyrkiet, hvor stort set alle 
alevier  i Århus kommer fra. Denne kontakt indeholder også en form for økonomisk 
støtteordning. Derudover har alevierne en omfattende privat kontakt til Tyrkiet.

Den religiøse organisering og ledelse er tilrettelagt omkring  Dede-slægten, der 
siges at have en direkte slægtslinje tilbage til Ali  og Haci Bektash. For at blive del af 
aleviernes præsteskab kræves det, at man ud over en teologisk uddannelse også skal 
tilhøre Dede-slægten. Ved særlige religiøse ceremonier inviterer man en Dede til 
Århus (Danmark), idet der ikke lever uddannede Dede’er i landet. Man diskuterer 
for øjeblikket om denne tradition skal udvides til, at man kan ’blive’ Dede gennem 
uddannelse alene, idet ikke alle Dede-sønner eller -døtre vælger at blive præster og 
antallet af religiøse ledere derved langsomt mindskes. Uddannelsen til Dede foregår 
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i byen Hacibektash i Tyrkiet, der er det religiøse centrum for alevierne, og hvor også 
de øverste Dede’er residerer.

Medlemmer

Foreningen i Århus opererer med kontingentbetalende medlemmer, som tæller ca. 
100 alevier . Derudover er der også folk, der deltager i arrangementerne, og som ikke 
er medlemmer. Medlemsgruppen udgøres af kurdere og tyrkere og består af fl ere 
ældre end unge, idet mange unge alevier også er engageret i Alevi-Ungdom.

Religiøst og etnisk set fødes man som alevi , dvs. at man bliver naturligt medlem 
af Alevi, hvis ens forældre er alevier . Principielt kan man således ikke blive alevi, 
og alevierne opererer derfor ikke med et missionsaspekt. Ved særlige regelbrud kan 
man blive ekskluderet af alevi-samfundet eller -fællesskabet, således hvis man har 
begået grove ulovligheder (såsom voldtægt, mord, tyveri etc.). Denne eksklusions-
foranstaltning eksisterede traditionelt i aleviernes landsbysamfund og fungerede 
som en slags straf. At blive ekskluderet opfattes som en stor skam, idet ekskluderede 
ikke har lov til at indgå i sociale arrangementer eller begivenheder. Eksklusionerne 
er dog ikke nødvendigvis livslange, de afmåles i henhold til opfattelsen af handlin-
gens grovhed.

Økonomiske forhold

Foreningen holder til i lejede lokaler i en kommunalt ejet bygning i Ny Munkegade, 
hvor de har et kontor/værested. Ved større arrangementer lejer de andre lokaler i 
bygningen eller i andre ejendomme i Århus. Foreningen fi nansierer aktiviteter og 
leje gennem medlemskontingentet.

Religiøs/spirituel praksis

Alevierne har ingen religiøse samlingssteder i Århus, men forsamles i stedet til re-
ligiøse sammenkomster i forsamlingshuse eller privat, hvor både mænd og kvinder 
deltager. Alevierne faster mellem tolv og femten dage i muharrem-måneden (en af de 
muslimske kalendermåneder), hvor de første tolv dage er til ære for de tolv imamer, 
der regnes fra Ali  og frem, og de tre dage som udtryk for sorg over Alis søn Husseins 
død. Hos alevierne er individuel bøn  ikke påbudt. I stedet beder man oftest samlet, 
hvilket er en understregning af vægtningen af det sociale liv og sammenholdet inden 
for alevismen . Alevierne tror på sjælens fortsatte liv og reinkarnation  (man genfødes 
et levende væsen i naturen, dvs. som et dyr, et menneske eller en anden levende orga-
nisme). Alevismen har intet forbud mod alkohol. I aleviernes omfattende mængde 
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af musik, dans, sange, digte er indfl ettet religiøse budskaber, og igennem disse ud-
trykker alevierne deres lære, holdninger og følelser. Aleviernes tekster og litteratur 
er forfattet på tyrkisk.

Betegnelsen for aleviernes religiøse danse er Semah, der kan betegnes som det ”at 
fl yve ud i universet”. Normalt tændes der stearinlys i forbindelse med dansene (alev 
= fl amme, energi ). Både mænd og kvinder deltager, og der danses med bare fødder 
som et symbol på, at man har forbindelse til naturen og virkeligheden. Man danser 
i almindeligt tøj, dog binder de ofte en rem eller et bælte om livet på hinanden før 
dansen. Dette bælte symboliserer troskab. Som regel vender man øjnene ind mod 
håndfl aderne, der skal symbolisere et spejl, hvori man ser Ali . Dansene opføres nor-
malt i forbindelse med aleviernes årlige forsamling, der kaldes Cem.

Cem betyder enhed og er et fællesskabsritual eller en forsamling, der ledes af en 
Dede. Ved disse ankommer man fysisk/legemligt ren (det er dog ikke et krav, at man 
foretaget en rituel afvaskning). Den indre renselse foretages under  Cem, hvor alle 
medlemmer tilknyttet den lokale forening stilles til regnskab (over for Allah) for deres 
gerninger. En del af den symbolik, som er forbundet med dette ritual, handler om un-
derkastelse under eller hengivelse til Guds vilje og er et tema, der kendes fra Abrahams 
ofring af Ismael, der slutteligt erstattes med ofringen af et dyr. I Cem-ceremonien 
symboliseres dette netop ved ofringen og fællesspisningen af et dyr. Før denne ceremo-
ni kan foregå, skal gammel strid og nag udrenses/mægles. Denne handling er Dede’en 
ansvarlig for. Der udvælges desuden ’tolv tjenere’ til ceremonien (antallet tolv refererer 
symbolsk til de tolv imamer), der hver tildeles forskellige opgaver som f.eks. sang, mu-
sik, madlavning eller fremføring af nye Musahip-par for Dede’en. Parrene fremføres i 
henhold til aleviernes såkaldte  Musahiplik-skik, der oversat betyder ”at nyde/glæde sig 
selv sammen med andre” eller ”at skabe lykke for hinanden”.  Musahiplik-forholdet er 
et forhold, der konstitueres mellem to gifte par, der bliver hinandens ’følgesvende’ på 
vejen gennem livet til Gud og udgør således et livslangt venskab og ansvarsforhold. 
Forholdet er religiøst sanktioneret og etableret gennem dette fremføringsritual.  Cem 
indeholder også bøn og oplæsning af religiøse tekster. I Cem har alle uanset køn og 
alder samme status og betragtes som ’liv’ (can) i forsamlingen.

Alevierne afholder også andre højtider, bl.a. nytår (på tyrkisk Nevruz, på kurdisk/
farsi Newroz) og forårets komme (jf. påske), men i Århus er det fasten  og Cem, 
der udgør den primære religiøse praksis. Aleviernes religiøse praksis står stærkest i 
Anatolien, om end den her indtil for nylig (og til dels stadig) holdes skjult for (de 
muslimske) omgivelser (Takiya-princippet refererer til forsigtigheden i forhold til 
eksponeringen af alevismen  over for potentielt fjendtlige omgivelser). Man har såle-
des tidligere holdt det religiøse indhold og det alevittiske tilhørsforhold hemmeligt. 
Takiya synes nu at være trådt i baggrunden mange steder, hvilket har åbnet for et 
større offentligt kendskab til og en eksplicit bekendelse til alevismen.
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I diasporaen forstås alevismen  som en religion, men lige så meget som en kul-
tur- og identitets-markør. En del traditionelle ritualer og skikke er af forskellige 
(praktiske) grunde dog ikke opretholdt i diasporaen. Idet meget tekstmateriale er 
forsvundet under forskellige forfølgelser, er aleviernes religiøse praksis og traditioner 
bl.a. afhængige af den mundtlige overlevering, der kan have sværere vilkår langt fra 
Anatolien. bl.a. menes yngre alevi -generationer i Danmark at kende mindre til de 
alevitiske digte, historier og ordsprog og til det religiøse indhold end de ældre gene-
rationer, der har boet i Anatolien.

Eksterne relationer

Alevi-foreningen samarbejder organisatorisk med Tyrkisk-Dansk-Forening, idet de 
til dels har samme medlemsgruppe. Tidligere har man arrangeret Cem sammen, 
men ellers har man ikke nogen fælles-religiøse arrangementer. Der er fra Alevi-for-
eningens side ikke søgt om at få alevismen  anerkendt som trossamfund i Danmark, 
men det er på tale. Gennem historien har alevierne og især sunni-muslimerne haft 
et konfl iktfyldt forhold til hinanden. Kimen til forskellen ligger i aleviernes ander-
ledes praktisering af islam  i forhold til en mere traditionel muslimsk  trospraksis. I 
Danmark lever alevierne åbenlyst som alevier , og her synes betegnelsen særligt at 
tilkendegive et etnisk tilhørsforhold og sammenhold, hvor bl.a. den religiøse praksis 
bidrager til skabelsen og vedligeholdelsen af den fælles identitet.

Kontakt

Alevi-foreningen i Århus
Ny Munkegade 13 B, st.
8000 Århus C
Tlf. 86 19 57 96
www.alevi.net, www.alevibektasi.com & www.aleviakademisi.org
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Den Arabiske Kulturforening

Præsentation og navn

Den Arabiske Kulturforening i Brabrand, der holder til i lokaler på Lykkeskolen, 
har til formål dels at varetage herboende araberes sociale og kulturelle interesser 
(herunder fælles traditioner, baggrund og religion), dels at arrangere aktiviteter, der 
henvender sig til både voksne, børn og familier. Som supplement til foreningens 
sociale aktiviteter, sportstilbud, udfl ugter og undervisning for børn, har foreningen 
desuden en moske tilknyttet, som benyttes af både medlemmerne og andre beboere 
i lokalområdet. Årligt udarbejder foreningen en arbejdsplan, der opridser særlige 
arbejds- og fokusområder. For 2003 har foreningen således formuleret fem mål: 1) 
at øge fokus på familien og familieaktiviteter, 2) at øge fokus på andengenerations-
indvandrerne samt deres forankring og eventuelle problemer, 3) at højne kvindernes 
brug af og aktivitet i foreningen, 4) at tydeliggøre medlemmernes bevidsthed om 
deres egen kulturelle baggrund og traditioner, 5) at yde en større indsats for, at de et-
niske grupper bliver en naturlig del af det danske samfund, hvilket i praksis betyder 
at opmuntre medlemmerne til at deltage aktivt på politisk og kulturelt plan.

Foreningens medlemmer er alle sunni-muslimer fra et af de mellemøstlige lande. 
Foreningen beskriver selv moskeens profi l som moderat, for så vidt at man i mo-
skeen opfordrer medlemmerne til at indgå aktivt i det danske samfund uden dog at 
glemme deres baggrund.

Gruppens historie i lokalområdet

Den Arabiske Kulturforening blev grundlagt i sommeren 1988 ud fra et ønske fra 
fl ere herboende arabiske fl ygtninge og indvandrere om at fi nde sammen og høre om 
hinandens erfaringer og problemer og desuden give deres børn mulighed for at lære 
forældrenes baggrund, religion og modersmål at kende. Foreningen har tidligere, fra 
1991 til 2000, lejet lokaler i Klosterport i Århus, men fl yttede i 2000 til Brabrand 
for at være til stede i det lokalområde, hvor de fl este af foreningens medlemmer bor. 
Flytningen begrundes desuden med, at lejemålet i midtbyen var dyrt, og at pladsen 
blev for trang, fordi medlemsfamilierne voksede. Det er dog ikke lykkedes forenin-
gen at fi nde egne lokaler i Brabrand, og de lejer sig derfor p.t. (2003) ind i lokaler 
på Lykkeskolen.
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Organisation

Den Arabiske Kulturforening er organiseret omkring en demokratisk valgt besty-
relse på syv personer, der (gen)vælges hvert andet år ved en generalforsamling. I 
tilknytning til bestyrelsen planlægger foreningen desuden at lade tre unge under 
atten år vælges. De skal fungere som observatører i bestyrelsen og have en vis indfl y-
delse, uden dog at få stemmeret eller blive pålagt et decideret ansvar for bestyrelsens 
arbejde. De unge observatører skal vælges af de unge selv. Det er bestyrelsen, med 
bestyrelsesformanden i spidsen som den organisatoriske leder, der varetager forenin-
gens generelle drift.

I foreningen er der desuden nedsat fem forskellige udvalg, som man kan melde 
sig til, forudsat at man har nogle bestemte kompetencer. Udvalgene udgøres af et 
idrætsudvalg, et samarbejdsudvalg, et kulturelt udvalg, et socialt udvalg og et velgø-
renhedsudvalg, og alle udvalg sidder et år ad gangen.

I foreningen står to imamer , Radwan Mansour og Ahmed Akari, for det religiøse 
og ceremonielle arbejde og fungerer samtidig som rådgivere i forskellige situationer. 
Foreningens imamer tildeles, ifølge foreningen, ikke en bestemt status eller høj po-
sition og skal på lige fod med andre medlemmer vælges til bestyrelsesposter. For at 
kunne fungere som imam  kræves teologisk indsigt og desuden, at man opfører sig 
eksemplarisk og er vellidt og respekteret i lokalområdet.

Medlemmer

Den Arabiske Kulturforening har ca. 170 medlemmer, der udgøres af både mænd 
og kvinder samt af disse medlemmers børn. Begge køn kommer både i foreningen 
og moskeen, men dog oftest ikke på samme tid. Medlemmerne er mellem 18 og 55 
år med fl est i alderen mellem 30 og 40 år.

Som medlem registreres man som enten aktivt eller passivt medlem. Som aktivt 
medlem kræves det, at man deltager aktivt i foreningens arbejde og møder. Som 
aktivt medlem har man stemmeret på generalforsamlinger og møder, og man kan 
desuden vælges til bestyrelsen. Foreningen har ca. 120 aktive medlemmer. De reste-
rende ca. 50 er registreret som passive medlemmer og udgøres af personer, der enten 
pga. sygdom eller arbejde er forhindret i at deltage aktivt i foreningsarbejdet. Af de 
passive medlemmer kræves således ikke aktiv deltagelse, men til gengæld har passive 
medlemmer heller ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsesposter. Ud over 
medlemmerne er der ca. 200 børn knyttet til foreningen, der benytter sig af de ak-
tiviteter, som foreningen tilbyder. Principielt er alle velkomne i foreningen, men nye 
medlemskaber tages op til diskussion og vurdering i bestyrelsen, før de accepteres, 
fordi foreningen vægter, at interesserede passer ind i medlemsgruppen.
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Fælles for mange af foreningens voksne medlemmer er, at de er politisk bevidste, og 
at de fl este har et arbejde eller er i gang med at tage en uddannelse. De fl este nærer et 
ønske om at deltage og indgå i det danske samfund på lige fod med andre borgere.

Økonomiske forhold

Den Arabiske Kulturforenings drift og aktiviteter fi nansieres gennem medlemskon-
tingent og det tilskud, som foreningen modtager fra Århus Kommune som en støtte 
til aktiviteter og undervisning for børn og unge. Foreningen betaler selv de ca. 5000 
kr. om året, som det koster at låne lokalerne på Lykkeskolen, og modtager altså ikke 
kommunalt lokaletilskud. Foreningen vil meget gerne fi nde og leje egne lokaler, 
men er ikke interesseret i at købe lokaler, fordi økonomien ikke rækker til det.

Kontingentet for et aktivt medlem er på 100 kr. pr. år, mens kontingentet for 
et passivt medlems vedkommende er på 50 kr. pr. år. Børn betaler ikke et separat 
kontingent medmindre de går på et af foreningens fodboldhold. Hvis ikke, dækkes 
børn af forældrenes kontingent. Foreningen fungerer på basis af medlemmernes og 
imamernes frivillige indsats.

Religiøs/spirituel praksis

Foreningens medlemmer følger alle islams fem søjler. Hvad angår bønnernes udfø-
relse og tolkningen af islam  følges Shafi ’i- og Hanafi skolen. Moskeen er dog kun 
åben uden for skolens åbningstider, hvilket til hverdag vil sige fra klokken 18, om 
fredagen fra klokken 12 og ellers i weekender og ferier, hvor skolen er lukket. På en 
almindelig hverdagsaften kommer der mellem 20 og 30 personer til bøn  i moskeen, 
mens der til fredagsbønnen  kommer 100 personer eller fl ere.

I forhold til zakat  forventes man årligt at videregive 2,5 % af ens private formue, 
der overstiger 7000 kr., til mindre velhavende familiemedlemmer eller fattige. Der-
udover opfordrer foreningen medlemmerne til at give zakat i form af frivillige bidrag 
til eksempelvis hjælpeorganisationer og nødstedte mennesker rundt om i verden. 
Denne form for zakat er ikke religiøst påbudt som den første, men et bidrag man 
frivilligt kan vælge at give af gavmildhed.

Som muslimer  faster foreningens medlemmer i måneden ramadan, hvilket inde-
bærer et forbud mod at indtage mad og drikke mellem daggry og solnedgang. Det 
er desuden et krav, at muslimer mindst én gang i deres liv drager på pilgrimsfærd til 
Mekka, såfremt de har råd til det. Pilgrimsfærden skal fi nansieres af den enkelte selv.

I foreningen fejrer man også de såkaldte Eid-fester ; Eid ul-Fitr, der afslutter fasten , 
og Eid ul-Adha, den store offerfest. I forbindelse med disse fester spiser medlem-
merne sammen med deres familier for derefter at mødes til fællesbøn med andre 
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muslimer  i Århus i en dertil lejet hal. På Eid-festernes andendag griller medlem-
merne sammen i foreningen, og i den forbindelse arrangeres særlige aktiviteter for 
børnene.

I forbindelse med begravelser  har araberne i Århus ikke tradition for at sende af-
døde familiemedlemmer tilbage til Mellemøsten, sådan som andre muslimske grup-
per i Århus har. Arabere i Århus begraves derfor oftest på Vestre Kirkegård på det 
muslimske jordstykke. Den påkrævede rituelle afvaskning af liget, før det begraves, 
foretages i hospitalskapellet af imamer eller andre kyndige (oftest er det imamerne 
fra moskeen i Islamisk Kulturcenter i Århus, som udfører denne opgave).

Imamerne varetager også vielse, men ægteskaber indstiftet af imamer betragtes 
kun som retsligt gyldige i Danmark, hvis imamen eller trossamfundet har opnået 
godkendelse. Da Arabisk Kulturforening ikke har ansøgt om dette, er en efterføl-
gende vielse og registrering på rådhuset nødvendig. Det muslimske bryllup  foregår 
enten privat eller i moskeen. 

Den Arabiske Kulturforening tilbyder undervisning for de ca. 200 børn, som er 
knyttet til foreningen. Undervisningen foregår i hold to timer lørdag eller søndag og 
centreres omkring koranlæsning, arabisk sprog, profetfortællinger, opdragelse samt 
sang. Blandt foreningens undervisere er en del kvinder, der varetager undervisnin-
gen af foreningens piger og de mindste drenge. Når børnene når puberteten ind-
træffer den traditionelle muslimske opdeling i forskellige ’køns-verdener’, hvorefter 
drengene undervises af mænd.

Foreningen har, som en del af undervisningen, påtaget sig et ansvar i forhold til at 
undervise og forklare de unge arabere om pubertets- og seksualforhold og i overens-
stemmelse med islam  at hjælpe med at skole drenge og piger i henhold til deres køn 
og de forventninger og opgaver, som er knyttet dertil. Den muslimske adskillelse af 
kønnene skal, ifølge foreningen, forstås som en forebyggelse mod, hvad der inden 
for islam betragtes som forkerte forhold, og som en sikring af, hvad man inden for 
islam betragter som naturlige livsforløb. Meningen med den midlertidige adskillelse 
af kønnene er at modne og beskytte dem, og adskillelsen har således, ifølge forenin-
gen, intet med hverken undertrykkelse eller forskelsbehandling at gøre. I foreningen 
lærer piger og drenge det samme, og de kommer på de samme ture. Ifølge forenin-
gen er kønsopdelingen dog svær at opretholde i et land som Danmark, der ikke har 
tradition for at tænke differentieret i forhold til køn i samme grad, som man gør 
i muslimske lande, og hvor kønnene færdes sammen alle steder. Ifølge foreningen 
giver den manglende kønsdifferentiering i Danmark særligt problemer i forhold til 
kvindernes traditionelle udfoldelse og livsførelse.

Desuden oplever foreningen, at de f.eks. har måttet tilpasse enkelte bønne-
tidspunkter efter danske arbejds- og skoletider og ligeledes foretage tilpasninger i 
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forhold til den traditionelle muslimske børneopdragelse. I Danmark samarbejder 
man fra tidligt i et barns liv med danske institutioner, hvilket ikke er tilfældet i de 
muslimske lande. Dette samarbejde vurderes ikke som dårligt, men det er noget nyt 
sammenlignet med den muslimske tradition, hvor børneopdragelse udelukkende 
fi nder sted i hjemmet. Ud over undervisningen for børn tilbyder foreningen også 
jævnligt foredrag og møder for voksne, der bl.a. handler om børneopdragelse, poli-
tik , kulturelle forhold o.l. 

Eksterne relationer

Den Arabiske Kulturforening har kontakt til enkelte andre foreninger i lokalområ-
det gennem medlemskabet af Det Islamiske Forbund i Jylland, der fungerer som pa-
raplyorganisation for en række arabiske foreninger. Foreningen mødes desuden med 
de andre Århus-foreninger til de årlige Eid-fester eller til begravelser og bryllup per , 
men derudover arrangeres der ikke deciderede fællesaktiviteter på tværs af forenin-
gerne. Dette skyldes, ifølge Den Arabiske Kulturforening, at ikke alle foreninger 
er enige om, hvordan man tilpasser sig i det danske samfund, eller hvordan man 
forholder sig til forskellige (politiske) forhold i den muslimske verden (f.eks. krigen 
i Irak eller Fredsprocessen i Mellemøsten). På lokalplan udmønter disse forskelle sig 
i hhv. passiv og aktiv deltagelse i forbindelse med byrådsvalg og andre afstemninger 
fra forskellige foreningers side. Den Arabiske Kulturforening taler kollektivt imod 
enhver form for kriminalitet og forbrydelse mod samfundet.

Kontakt

Den Arabiske Kulturforening 
Lykkeskolen
Edwin Rahrs Vej 32, kld.
8220 Brabrand

Litteratur- og kildehenvisninger

Se litteraturhenvisninger under introduktionen til Islam i Århus.

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen
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Irakisk Kulturforening Al-Zahra

Præsentation og navn

Irakisk Kulturforening Al-Zahra er en shia-muslim sk  forening i Århus, hvis formål 
er at kunne tilbyde shia-muslimer , især shia-muslimske børn, et socialt værested, 
hvor forskellige fritids- og sportsaktiviteter samt undervisning i arabisk sprog, reli-
gion og kultur kan foregå. Dog står foreningen p.t. (maj 2003) uden foreningsloka-
ler og tilbyder derfor kun et enkelt ugentligt voksenmøde for mænd og et lignende 
ugentligt møde for kvinder. 

De fl este af Irakisk Kulturforening Al-Zahras medlemmer tilhører de såkaldte 
Tolvere, som er den største og mest udbredte af fl ere retninger indenfor shia-islam , 
selvom foreningen også har nogle få sunni-muslimske medlemmer. Al-Zahra bety-
der den strålende og er et andet navn for Muhammads datter Fatima, som var gift 
med Ali , som har givet navn til shia-muslim er ne. 

Ifølge shia-muslim er ne gav Muhammad  lederskabet direkte videre til sin sviger-
søn og fætter Ali  og til dennes slægt, hvorfra i alt 12 imamer  skulle udpeges. Inden-
for shia-islam  eksisterer også andre mindre retninger, der er opstået som en følge af 
uoverensstemmelser omkring retmæssigheden (særligt hos den 5., 7. og 11. imam ). 
Ifølge shia-islam  skulle disse 12 imamer, oplyst af den viden, som Muhammad 
havde videregivet til dem, lede muslimer  på den rette vej (islams).

Den tolvte imam , Muhammad  al-Muntazar, har en særlig betydning inden for tol-
ver-shiismen, hvor denne menes, i 874 e.v.t., at være draget i skjul. Tolverne venter på 
denne imams genkomst, og han betragtes således ikke som død, men som en person, 
der af Allah er blevet tildelt en meget lang levetid samt en særlig mission. Ved genkom-
sten skal den skjulte imam sikre retfærdighed på jorden og hjælpe hele menneskeheden 
med at fi nde den rette vej (islam ). Imamen kaldes for  al-Mahdi , ”den retledte”.

Shia-islam  adskiller sig traditionelt fra sunni-islam ved at lægge vægt på en fortsat 
nyfortolkning af de muslimske kilder  koran og sunna, for at fi nde løsninger på nu-
tidige problemer. Denne fortolkningspraksis kaldes idjtihad, der betyder ”anstren-
gelse” eller ”fortolkning”. De shia-muslim sk e lærde, de såkaldte mudjtahid ’er, og 
de øverste lærde, marje’er, er uddannet på de shia-muslimske universiteter Hawza i 
Najaf i Irak og Qum i Iran, og disse fungerer som shiismens religiøse overhoveder. 
De lærde repræsenterer den skjulte imam , indtil denne kommer igen, og inden for 
shia-islam er det påkrævet at følge en nulevende marje’as eller mudjtahids fortolk-
ning af religiøse spørgsmål. Shia-muslimerne henviser ikke kun til de hadithsam-
linger, som omhandler Muhammads sædvane, men også til dem, der omhandler 
Ali.  Inden for shiismen kalder man ikke den religiøse bønneleder for imam, sådan 
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som sunni-muslimerne gør. Hos shia-muslimerne kaldes denne i stedet for ” imam 
jamaa”. Jamaa betyder gruppe og samlet refererer betegnelsen altså til personen, der 
leder gruppen af bedende muslimer  i bønnen .

Gruppens historie i  lokalområdet

De første shia-muslimer kom til Århus i første halvdel af 1980’erne, og i takt med at 
fl ere shia-muslimer  er kommet til Århus, er der med tiden blevet skabt et decideret 
shia-muslimsk miljø i byen. Der bor ca. 200 shia-muslimer i Århus, som primært 
kommer fra Irak. På verdensplan er 10 % af muslimerne shia-muslimer.

Irakisk Kulturforening Al-Zahra blev stiftet i november 2002 af en gruppe herbo-
ende shia-muslimer ud fra et ønske om at skabe en lokal forening for shia-muslimer  
med tilbud om forskellige sociale og kulturelle aktiviteter. Foreningen blev stiftet 
som en slags erstatning for sportsforeningen Dar Ahlulbuiyt, der også var stiftet 
af herboende shia-muslimer (Dar Ahlulbuiyt eksisterede som forening i perioden 
fra ca. 1997 til 2002). Begrundelsen for at stifte en ny forening, gældende for no-
genlunde den samme shia-muslimske medlemsgruppe, var et ønske om at udbrede 
foreningens fokus og aktiviteter i en bredere kulturel retning og ikke mindst få etab-
leret et fast mødested (Dar Ahlulbuiyt foreningen havde ingen lokaler). Al-Zahra 
leder dog p.t. (2003) stadig efter lokaler i Århus, som kan lejes i foreningsøjemed, 
og betegner sig således stadig som en forening i sin vorden.

Organisation

Grundet foreningens manglende lokaler er den offi cielt nedsatte bestyrelse endnu 
ikke aktiv som bestyrelse, men arbejder lige nu primært med at fi nde lokaler til for-
eningen. Når de fi nder lokaler vil de muligvis udvide bestyrelsen, der lige nu består 
af fem personer, så også nye bestyrelsesmedlemmer, deriblandt muligvis også kvin-
der, kan få mulighed for at give deres besyv med. Foreningens arbejde og aktiviteter 
vil blive baseret udelukkende på frivillig arbejdskraft. 

Medlemmer

Ifølge foreningen selv er der ca. 120 (primært) shia-muslimer tilknyttet foreningen, 
hvoraf en stor del er børn. Et eksakt medlemstal eller et overblik over medlemmer-
nes køn og alder fi ndes endnu ikke, da ingen endnu betaler medlemskontingent. De 
personer, som er tilknyttet foreningen, har primært irakisk herkomst, men der er 
også enkelte iranere og kurdere. Til de ugentlige torsdagsmøder for mænd kommer 
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der ca. ti-femten personer i alderen mellem 30 og 50 år. Til kvindernes møder kom-
mer der over 20 hver gang. Når foreningen får egne lokaler, vil kvinderne få deres 
eget rum eller deres egne tidspunkter for aktiviteter i lokalerne.

Økonomiske forhold

Foreningens medlemskontingent er endnu ikke fastlagt, men træder i kraft, når 
foreningen bliver etableret i faste  lokaler. Foreningens aktiviteter og drift skal i frem-
tiden fi nansieres dels gennem medlemskontingent, dels gennem kommunalt tilskud 
til aktiviteter for børn og unge. 

Religiøs/spirituel praksis

Shia-muslimerne i Århus praktiserer islams fem søjler. Idet shia-muslimerne ikke 
har deres egen moske i Århus, foregår bøn og trosbekendelse enten privat eller i de 
sunni-muslimske moskeer i byen. Shia-muslimerne i Århus fejrer også de islamiske 
Eid-fester, Eid ul-Fitr, der afslutter fasten , og Eid ul-Adha, den store offerfest, der af-
holdes som en del af pilgrimsfærden. Begge fester afholdes privat, hvor op til mellem 
80 og 100 shia-muslimer deltager. De to Eid-fester varer som regel hhv. tre og fi re 
dage, men varigheden er ikke helt fastlagt. Til festerne er der fælles bøn og spisning. 
Eid-festerne anses som gode anledninger til at besøge venner og familie og skabe en 
stemningsfuld atmosfære i hjemmet. Der er desuden tradition for, at man foretager 
særlige aktiviteter for børnene.

Ud over denne praksis har shia-muslimerne nogle ceremonier og aktiviteter, der 
er særlige for dem, men som det ikke er religiøst påbudt at deltage i. Aktiviteterne 
betragtes ikke som religiøse i sig selv, men har et indhold, der forbindes med islam  
og med den shia-muslimske historie, som udgør en vigtig del af den shia-muslimske 
selvforståelse. Den største af disse er  Ashura, der foregår årligt i muharraem-må-
neden og udtrykker en respektfuld ihukommelse af Alis søn Husseins martyrium 
(Hussein  led i år 680 e.v.t. døden i Kerbala i Irak som et led i kampen mellem 
sunni- og shia-muslimer  om lederskabet efter Muhammad . Husseins død blev be-
ordret af den sunni-muslimske kalif  Yazid og anses derfor af shia-muslimer som et 
martyrium). Over syv dage mindes og deler shia-muslimerne Husseins samt profe-
ten  Muhammads og forskellige imamers lidelser bl.a. ved at praktisere  ta’zija. Ta’zija 
betyder ”medlidende deltagelse” og er den praksis, hvor shia-muslimerne gentagne 
gange slår sig selv med den ene hånd på brystet i takt til en rytmisk poesi-oplæsning 
eller recitation. Dette specifi kke håndslag kaldes latum, og den konkrete ihukom-
melses-praksis kaldes aza’a. Denne praksis anrager nogle steder i Irak mere vold-
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somme former, hvor også jernkæder bruges. De fl este shia-muslimer er dog af den 
opfattelse, at dette er i modstrid med ritualets idé, og at det er forbudt at skade sig 
selv. Aza’a udføres også af nogle shia-muslimer på de tolv imamers dødsdage, men i 
Århus er der ikke tilknyttet en særlig praksis på disse dage. Shia-muslimske kvinder 
praktiserer også ta’zija, som dog afholdes adskilt fra mændenes. 

Til Ashura lejer shia-muslim er ne sig ind i stort lokale i Århus i syv dage. Arran-
gementet er åbent for alle shia- (og sunni-)muslimer  i Århus, men som regel plejer 
mellem 80 og 100 shia-muslimer at deltage. De fælles ceremonielle aktiviteter fore-
går primært om aftenen og omfatter recitation af poesi og bønner samt en tale (præ-
diken) over Husseins martyrium og overvejelser over, hvordan denne hændelse har 
indfl ydelse på shia-muslimers liv og adfærd i dag. Fra andre danske byer inviteres 
kendte shia-muslimer med talent for recitation til at lede ceremonierne og oplæsnin-
gen af poesien i en særlig takt, som aza’a kan foretages til.

Foreningens torsdagsmøder kaldes Dua’a Kumail og er primært af social art. Mø-
derne centreres dog om recitation af særlige bønner, som Ali  menes at have bedt til 
Gud, og som er blevet videreført og nedskrevet af Alis ven Kumail ben Ziad. Dua 
betyder kald eller bøn til Gud. Et udvalgt medlem fungerer som imam jamaa. Et 
Dua’a Kumail for kvinder er foreningens nyeste tiltag. Dua’a Kumail-møder afhol-
des traditionelt inden for shia-islam  , men er ikke påkrævet. Til disse møder disku-
terer man ofte også samfundsmæssige og politiske emner.

For shia-muslim er ne i Århus er det ønskværdigt, at afdøde shia-muslimer  begraves 
i Irak tæt ved en af imamernes grave. Dette er dog ikke altid (økonomisk) muligt, og 
i så tilfælde begraves afdøde shia-muslimer på danske kirkegårde. De fl este shia-mus-
limsk e ægtepar i Århus er viet i Irak, men det er muligt at blive shia-muslimsk  viet 
her i Århus. Bryllupsceremonien varetages af en imam jamaa fra en shia-muslimsk 
moske i en anden by. Vielsen efterfølges af en fest, hvor der indtages et måltid.

Eksterne relationer

Shia-muslimerne i Århus føler sig godt tilpas i det danske samfund. De har som 
forening ikke kontakt til andre religiøse grupper, men kommer uden problemer i de 
sunni-muslimske moskeer i byen. Foreningen har et meget stort ønske om at fi nde 
lokaler til deres aktiviteter.

Kontakt

Irakisk Kulturforening Al-Zahra
Tlf. 86 75 04 05 (Alaa Abdul Husain Al-Ansari)
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Litteratur- og kildehenvisninger

Hansen, Henny Harald 
1983, Shi’a Islam, København

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen 

Islamisk Kulturcenter

Præsentation og navn

I 1979 blev Islamisk Kulturcenter etableret i Christiansgade i Århus midtby som det 
første muslimske bedested i Århus. Centret fungerer i dag som en tværkulturel mo-
ske, hvor muslimer  af alle nationaliteter er velkomne. På baggrund af centrets status 
som det første muslimske bedested i byen opfatter Islamisk Kulturcenter sig som 
den offi cielle repræsentant for islam  i Århus. Det er bl.a. her til, kommunen retter 
henvendelse med islamrelaterede spørgsmål, men da der har været problemer med te-
lefonisk at komme i kontakt med Islamisk Kulturcenter, er kommunen i højere grad 
begyndt at henvende sig til Islamisk Informationscenter i Brabrand i stedet. Centret 
er en selvejende institution, der ikke modtager støtte fra danske myndigheder.

Gruppens historie i lokalområdet

Baggrunden for Islamisk Kulturcenters etablering i Århus var et stigende ønske blandt 
århusianske muslimer  om et fælles bedested. En gruppe muslimer med forskellig et-
nisk baggrund gik derfor i gang med at indsamle penge blandt muslimer rundt om i 
Europa, og i 1979 var gruppen i stand til at købe lokalerne i Christiansgade.

I 1991 opstod en konfl ikt om centrets organisering og valg af imam , hvilket resul-
terede i en intern splittelse, hvorefter nye grupper blev dannet. Islamisk Kulturcen-
ter opfatter sig derfor i dag som den oprindelige moske, hvorfra andre århusianske 
samlingssteder for muslimer  er udsprunget. 

De første mange år var der ingen imam  tilknyttet Islamisk Kulturcenter, da man 
ikke havde råd til at betale løn. Den daglige bøn blev i denne periode ledet af frivil-
lige muslimer  uden imamuddannelse. I 1992 besluttede man imidlertid at søge den 
tyrkiske ambassade om at få en fast imam stillet til rådighed. Siden har skiftende 
imamer  uddannet i og lønnet af den tyrkiske stat (også kaldet Diyanet-imamer) 
været ansat i moskeen i perioder af fi re år. 
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Organisation 

Islamisk Kulturcenter er en selvejende institution, hvis eneste lønnede medarbejder 
er imamen, der til gengæld er fuldtidsansat. Imamen står for den daglige religiøse 
praksis, koranundervisning af børn i weekenden samt hjælp og vejledning til enhver, 
der retter henvendelse med ønske herom. Organisatoriske opgaver og beslutnings-
tagning varetages af bestyrelsen, der består af otte personer, som årligt vælges blandt 
medlemmerne. 

Medlemmer

Islamisk Kulturcenter er i princippet åbent for alle og anvendes af århusianske mus-
limer  af forskellige nationaliteter. Centret har ca. 120 mandlige medlemmer, der 
betaler kontingent. Medlemskabet gælder for en hel familie, og der kommer derfor 
også kvinder og børn i centret. Antallet af medlemmer har været stabilt siden cen-
trets oprettelse, og man har ingen særlige tiltag for at hverve nye medlemmer. 

Dagligt benyttes Islamisk Kulturcenter primært af ældre mænd, som bor i Århus 
centrum. I weekenden er det imidlertid anderledes, idet imamens koranundervis-
ning både lørdag og søndag tiltrækker ca. 25 piger og 25 drenge, alle børn af centrets 
medlemmer. 

Da medlemmerne er af forskellig etnisk herkomst, tales der fl ere sprog i moskeen: 
tyrkisk, arabisk, engelsk, fransk, dansk samt forskellige afrikanske sprog. Imamen 
taler tyrkisk, arabisk og en smule engelsk. Ud over medlemmerne benytter en del 
ikke-betalende brugere Islamisk Kulturcenter som bedested. Det er op til den en-
kelte bruger, hvorvidt man vil være medlem eller ej. 

Økonomiske forhold

Islamisk Kulturcenter fi nansieres gennem medlemmernes kontingent og modtager 
ingen offentlig støtte fra Århus Amt, Århus Kommune eller den danske stat. Kon-
tingentet er på 50 kr. pr. måned og anvendes til husets faste udgifter; el, vand, varme 
m.v. Imamens løn betales af den tyrkiske stat.

Religiøs/spirituel praksis

Det mest centrale element i muslimsk  religiøs praksis – og dermed i Islamisk Kul-
turcenter – er bønnen , der forrettes fi re gange dagligt af imamen. Tidspunktet for 
dagens første bøn  (morgenbønnen) ligger mellem daggry og solopgang, og den ud-
føres i hjemmet, da det er for tidligt at samles i moskeen. Bønnerne udføres på ara-
bisk og varer 20-60 minutter afhængigt af, hvilken bøn der er tale om. Alle bønner  
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består af tre dele: Først imamens kald til bøn, dernæst fælles bøn ledet af imamen 
og til sidst individuel bøn. Det er islamisk praksis, at fredagens middagsbøn (fre-
dagsbønnen ) udføres i fællesskab. Fredagsbønnen består af bøn, oplæsning fra Ko-
ranen og imamens prædiken og tiltrækker hver fredag, ifølge centrets eget udsagn, 
mange besøgende til centret. Også islams to årlige højtider, Eid ul-Fitr (markerer 
afslutningen på ramadanen) og Eid ul-Adha (den store offerfest), tiltrækker mange 
besøgende.

Eksterne relationer

Offi cielt er der intet samarbejde mellem Islamisk Kulturcenter og Århus’ andre 
moskeer. Imamen har dog kontakt til de imamer i Århus, som også er udsendt fra 
Tyrkiet, og mange af centrets besøgende kommer også i kommunens andre moskeer. 
Centrets relationer til ikke-muslimer  udgøres primært af besøg fra skoler og andre 
institutioner i forbindelse med oplysning omkring islam . Disse besøg er højt værdsat 
af Islamisk Kulturcenter, idet de opfattes som et vigtigt bidrag til en større forståelse 
mellem kristne og muslimer. Imamens ønske er at etablere et direkte samarbejde 
med Århus Kommune, hvilket ifølge imamen kunne medvirke til en begrænsning i 
kriminaliteten blandt unge muslimer.

I Islamisk Kulturcenter er man ked af den måde, Islam ofte fremstilles på i medi-
erne, men grundet imamens ansættelsesforhold kan han ikke selv udtale sig til pres-
sen. I forhold til generelle spørgsmål vedrørende islam  har den tyrkiske ambassade i 
Danmark en imam, som pressen kan rette henvendelse til. 

Kontakt

Islamisk Kulturcenter
Christiansgade 26, st.
8000 Århus C
Tlf. 86 13 38 85 

Litteratur- og kildehenvisninger

Pedersen, Lars
1999, Newer Islamic Movements in Western Europa, Hants

Pedersen, Lars & Bodil Selmer
1991, Muslimsk Indvandrerungdom, Kulturel identitet og migration, Århus

Undersøgelse udført af stud.mag. Mette Krabbe og stud.mag. Sidsel Jensen
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Islamisk Menighed i Århus, Sultan Ayyub Moskeen

Præsentation og navn

Et af Århus’ mest centrale bedesteder for muslimer  ligger i en ældre villa på Nørre 
Allé. Det er et stort hus i tre etager samt kælder. Foreningen Islamisk menighed i 
Århus har til huse på anden sal.Som med mange andre moskeer er dens offi cielle 
navn ikke det samme som det navn, der bruges i daglig tale. Til hverdag hedder den 
Sultan Ayyub Moskeen efter en berømt etnisk kurder, der stammer fra et område 
i det der i dag er Tyrkiet. Denne Ayyub var far til den mere kendte Salah al-Din al 
Ayyubi – herhjemme bedre kendt under navnet Saladin. Salah al-Din var grund-
lægger af det såkaldte ayyubidiske dynasti, der strakte sig over Egypten og Syrien i 
årene 1171 til ca. 1250. Han er mest kendt for sin tilbageerobring af Jerusalem fra 
korsfarerne i 1187 i forbindelse med Richard Løvehjertes korstog. Foreningen har 
taget navn efter Ayyub for at vise menighedens tilknytning til Tyrkiet. At Ayyub var 
etnisk kurder synes uden betydning for medlemmerne. 

Menigheden er en religiøs forening for primært sunni-muslimer. Sunni-islam  er 
den største af de mange retninger, der fi ndes i islam, og det anslås, at mellem 85 og 90 
% af alle muslimer  i verden er sunni-muslimer. De vigtigste kilder til religiøs viden 
er Koranen og sunna, der er den skik og praksis, som Profeten Muhammad  siges at 
have efterlevet. Denne er udformet som historier om Muhammads liv og levned, som 
den enkelte muslim  kan tilegne sig og leve efter. Sunna opfattes som et supplement til 
Koranen og er blevet systematiseret og ordnet i den såkaldte hadith-litteratur. 

Gruppens historie i lokalområdet

I huset på Nørre Allé ligger der andre foreninger end Islamisk Menighed i Århus, 
som moskeens og menighedens historie er knyttet til. I stueetagen holder Århus 
ungdoms- og kulturforening til, som blev stiftet i 1985. Ud over at være den første 
forening i huset på Nørre Allé, er den en af de ældste etniske ’kulturforeninger’ i 
Århus. Initiativtagerne bag oprettelsen af denne forening – som primært var af tyr-
kisk oprindelse – ville stifte en forening for unge mennesker med anden etnisk bag-
grund end dansk. Fokus for denne forening har fra begyndelsen været og er stadig, 
rettet mod det sociale samvær blandt unge frem for mod et religiøst samvær. I løbet 
af de første par år efter foreningens stiftelse i 1985 begyndte en voksende gruppe af 
fortrinsvist ældre medlemmer at tale om, at de godt kunne tænke sig, at der også var 
mulighed for at samles i et religiøst fællesskab. De begyndte at samles til bønner og 
højtider i løbet af 1988, og i 1989 blev foreningen Islamisk Menighed i Århus stiftet. 
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I 1991 blev huset på Nørre Allé købt, og menigheden råder i dag over anden etage 
i huset, hvor de har indrettet moskeen og et lokale i kælderen, hvor der er indrettet 
faciliteter for afvaskningen inden bønnen.

I stueetagens store opholdsrum, der er til fælles afbenyttelse for husets brugere, 
er der både adgang til billard, fjernsyn og computere med internetopkoblinger, g 
i et tilstødende lokale ligger der en lille café. Dette kan også benyttes af en tredje 
forening, som holder til i kælderen; en etnisk kvindeforening med egne aktiviteter. 
Denne er ligesom Århus ungdoms- og kulturforening en social forening og udfører 
således ikke religiøse aktiviteter i huset. 

Organisation

Århus ungdoms- og kulturforening og Islamisk Menighed i Århus har siden grund-
læggelsen af moskeen eksisteret uafhængigt af hinanden med hver sin bestyrelse og 
hver sin økonomi. Ønsket om, at de to foreninger skulle fungere som selvstændige 
i forhold til hinanden, har resulteret i, at man undgår personsammenfald i besty-
relserne for ikke at sammenblande forskellige interesser. Der bliver på den måde 
gjort en aktiv indsats for at holde det sociale og det religiøse adskilt. Der er dog 
tilbagevendende begivenheder, hvor dette meget klare skel mellem det sociale og 
det religiøse element i huset blødes op. I forbindelse med de store højtider og ved 
andre festlige lejligheder låner menigheden nemlig ungdomsforeningens lokaler for 
at undgå f.eks. fællesspisning i bederummet.

Som forening er Islamisk Menighed i Århus organiseret omkring en bestyrelse 
med otte medlemmer, som alle vælges på den årlige generalforsamling. Det er be-
styrelsen, som står for den daglige ledelse, men medlemmerne tages med på råd ved 
de månedlige medlemsmøder. Ud over den daglige ledelse koordinerer bestyrelsen 
også de tiltag, som tages i fællesskab med ungdomsforeningen; herunder bl.a. ved-
ligeholdelse af huset, lån af lokaler osv. Formanden for bestyrelsen fungerer som 
organisatorisk leder, mens imamen  er den religiøse leder. 

Der ses på tre forhold, når der skal ansættes en ny imam . For det første skal han 
(da det skal være en mand) have gennemført en uddannelse som imam. For det an-
det skal han beherske arabisk som hverdagssprog. Dette krav skyldes, at imamerne  
– som næsten udelukkende kommer fra Tyrkiet – også skal kunne kommunikere 
med den gruppe af muslimer , som kommer i moskeen, og som ikke taler tyrkisk. 
Endelig forventer menigheden for det tredje, at imamen  har evnen til at sætte sig 
ind i de problemstillinger, som såvel menigheden som den enkelte muslim  konfron-
teres med i et moderne europæisk samfund. Da menigheden hovedsageligt består 
af sunni-muslimer, er imamen også altid sunni-muslim. Idet der ikke uddannes 



208

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

imamer i Danmark, hentes imamen i udlandet. Da moskeen i modsætning til Tyr-
kisk Kulturforening i Brabrand og Viby ikke har forbindelse med den tyrkiske stat, 
kan imamer sjældent få mere end en tremåneders opholdstilladelse i landet, og der 
er derfor stor udskiftning blandt moskeens imamer. Ofte deltager den fungerende 
imam ved bestyrelsesmøder, men kan, pga. de enkelte imamers korte ophold i lan-
det, aldrig personligt stille op til valg til bestyrelsesposterne. Af samme grund kan 
en imam ikke fungere som menighedens organisatoriske leder, men kun som den 
religiøse. 

Menigheden er ikke medlem af noget netværk eller en del af en større organisa-
tion, hverken på dansk eller internationalt plan. Dog føler de sig beslægtede med 
den islamistiske vækkelse  i Tyrkiet. 

Medlemmer

Der fi ndes to typer brugere af foreningen Islamisk Menighed i Århus – kontingent-
betalende medlemmer og andre brugere. Kontingentet er på 100 kr. om måneden.
 Der stilles altså intet krav om medlemskab for at kunne benytte sig af moskeen. Der 
er ca. 80 medlemmer og det dobbelte antal ikke-kontingentbetalende brugere. Den 
typiske bruger er over 30 år, har tyrkisk baggrund, men er i øvrigt ikke knyttet til 
en bestemt del af Århus. Således kommer moskeens brugere fra hele byen. 

Menigheden blev oprindeligt stiftet af tyrkere, som i begyndelsen også var den na-
tionale befolkningsgruppe, der udgjorde majoriteten af moskeens brugere. Om end 
der i dag stadig er forholdsvis fl est tyrkere blandt medlemmerne, udgør tyrkerne en 
væsentlig mindre del blandt det samlede antal brugere end tidligere. Der er dog ikke 
sket store ændringer i menighedens størrelse de senere år. Det skyldes primært, at 
menigheden ikke aktivt søger at hverve nye medlemmer, da den ikke har et specifi kt 
ønske om at vokse sig større. De nye brugere, der dog kommer i foreningen, er altid 
velkomne. Disse har som oftest stiftet bekendtskab med moskeen og menigheden 
gennem personlige kontakter. 

Økonomiske forhold

Menigheden er af kirkeministeriet godkendt som trossamfund, men modtager dog 
ikke direkte økonomisk støtte eller tilskud fra staten eller kommunen. Den eneste 
blandt foreningens beskæftigede, der får løn, er imamen. Alle andre opgaver udføres 
med frivillig arbejdskraft. Da menigheden både skal fi nansiere moskeens drift og 
imamens løn, er kontingentet ikke tilstrækkeligt til også at betale for afviklingen af 
større projekter. I sådanne tilfælde bliver der arrangeret ekstraordinære pengeind-
samlinger. Eksempelvis er selve bederummet for år tilbage blevet udsmykket med 
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kakler på alle vægge. Dette var et stort anlagt projekt, og alle kaklerne blev købt 
i Tyrkiet. Hele projektet var kun muligt pga. private donationer og den frivillige 
arbejdskraft, som mange medlemmer og ikke-medlemmer ydede. Menigheden er 
på den måde meget afhængig af de frivillige bidrag, som både medlemmer og ikke-
medlemmer donerer i form af penge og arbejdskraft. Vedligeholdelsen af selve huset 
er en af de eneste opgaver, som Århus ungdoms- og kulturforening og Islamisk 
Menighed i Århus er fælles om.

Religiøs/spirituel praksis

Som det gælder for  sunni-muslimske moskeer, kaldes der til bøn  fem gange om da-
gen samt til den ugentlige fredagsbøn  i Islamisk Menighed i Århus. Imamen leder 
normalt bønnen  fi re gange om dagen. På grund af tidspunktet udføres fadj-bønnen 
oftest alene, men ca. en gang om ugen – oftest om søndagen – aftaler bestyrelsen at 
bede sammen på dette tidspunkt. Andre er også er velkomne til at deltage. Til denne 
bøn  kommer der normalt 10-15 personer, mens de fi re daglige bønner  ifølge forenin-
gen samler 15-20. Til den ugentlige fredagsbøn , hvor der også er en prædiken, kom-
mer der normalt 100-150. Menighedens bederum på Nørre Allé blev, som nævnt 
ovenfor, udsmykket med kakler for år tilbage og fremstår i dag med persiske tæpper 
på gulvet, lysekroner i loftet, ’talerstol’, hvorfra fredagsbønnen  holdes (minbar), og 
med bedeniche vendt mod Mekka (qibla). Det fremstår alt i alt som et meget fl ot og 
autentisk bederum. Ud over de daglige tidebønner fejres også de islamiske højtider 
(Eid ul-Fitr og Eid ul-Adha) i moskeen. De er ofte forbundet med arrangementer af 
mere social karakter som f.eks. fællespisning hver aften i forbindelse med ramadan. 
Disse foregår i fællesrummet i Århus ungdoms- og kulturforening. I forbindelse 
med højtiderne afholdes der derudover også særlige arrangementer for børnene. Til-
syneladende har den religiøse praksis ikke forandret sig meget i forhold til de lande, 
brugerne oprindeligt kommer fra.

Hver lørdag og søndag underviser imamen børnene i Koranen. Ved disse lektioner 
deltager der sædvanligvis mellem 15 og 20 børn. Drenge og piger undervises sam-
men. Menigheden har således udviklet sig, siden den blev stiftet tilbage i 1989. Den 
er nu ikke længere kun for den ældre generation, som stiftede Islamisk menighed i 
Århus, men for personer i alle livsstadier fra vugge til grav. 

Eksterne relationer

Menigheden er som nævnt ikke medlem af noget netværk eller nogen større orga-
nisation og har ikke aktiviteter, der er specifi kt rettet mod folk eller grupper uden 
for menigheden. Den er dog heller ikke isoleret i forhold til sin omverden. Den får 
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mange forespørgsler fra gymnasieskoler, seminarier o.l., som gerne vil besøge og se 
moskeen. Menigheden forsøger i videst mulige omfang at imødekomme denne in-
teresse og informere om islam . Den udgiver dog ikke noget materiale om islam eller 
menigheden selv, hverken til interesserede eller til brugerne. Sidstnævnte kan ori-
entere sig via de opslagstavler, der fi ndes i Århus ungdoms- og kulturforenings café 
eller ved medlemsmøderne. Moskeen har fl ere gange været nævnt i de lokale medier 
især i forbindelse med indvandrerdebatten, men også i forbindelse med informati-
onsarrangementer, hvor den har tjent som ramme for muslimsk  og kristen dialog.

Kontakt

Islamisk Menighed i Århus
Nørre Allé 34
8000 Århus C
Tlf. 86 18 46 80

Litteratur- og kildehenvisninger

Se litteraturhenvisninger under introduktion til Islam i Århus.

Undersøgelse udført af stud.mag. Henrik Christensen og stud.theol. Louise Buch

Ligheds- og Broderskabsforeningen

Præsentation og navn

Foreningen Ligheds- og Broderskabsforening er en muslimsk  forening, som har lo-
kaler på Grimhøjvej i Brabrand. Navnet er valgt for at understrege, at man opfatter 
muslimer  som lige over for Allah, og at man som muslim  har gensidige broderlige 
forpligtelser. Foreningen fungerer som socialt aktivitets- og samlingssted for beboere 
i lokalområdet og tilbyder en række aktiviteter for børn, unge og ældre af anden et-
nisk herkomst, såsom sports- og fritidsaktiviteter, udfl ugter, hytteture, debataftener, 
modersmåls- og koranundervisning etc. Stedet er ivrigt besøgt, og der er en livlig 
aktivitet hele dagen frem til kl. ca. 23 om aftenen. Foreningen rummer to store sam-
menhængende fællesrum, et køkken (en café), et stort kontor med indrettet biblio-
tek, hvor foreningens brugere kan låne bøger om islam . Derudover har foreningen 
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også en moske, hvor der afholdes bøn fem gange om dagen. Moske-lokalet bruges 
dog indimellem også til andre af foreningens aktiviteter. Ifølge foreningen selv har 
den altså samlet set en række ’delfunktioner’ som fritidshjem, forening, bibliotek og 
religiøst og socialt samlingssted.

Foreningens medlemmer og brugere har alle en anden etnisk herkomst end dansk. 
Om end majoriteten heraf er palæstinensere, er der også libanesiske, kurdiske, tyr-
kiske og somaliske medlemmer og brugere af foreningen. Fælles for alle er, at de 
bekender sig til den sunni-muslimske retning inden for islam .

Islam opfattes ikke bare som en religion, men som den altomfattende og altbe-
stemmende faktor i livet, der skal regulere al såvel religiøs som generel menneskelig 
aktivitet. Grundlaget for opfattelsen af islam  som komplet lære og livsmønster er 
islams kilder, sharia (loven), Koranen og de såkaldte traditions-samlinger (hadith). 
Tilsammen beskriver disse kilder, hvordan muslimen skal handle og bedst kan tjene 
Allah i alle livets aspekter, såvel de religiøse som de politiske, økonomiske og sociale. 
Islam har derfor indfl ydelse på alle dele af tilværelsen, intet i tilværelsen kan placeres 
uden for islam.

Gruppens historie i lokalområdet

Den første moske i Århus var Islamisk Kulturcenter i Christiansgade, der blev 
etableret i 1970’erne. Denne moske blev hurtigt for lille til at huse Århus’ muslimer  
under bøn. Der blev bl.a. derfor i årene herefter etableret fl ere moskeer i Århus; først 
i midtbyen og siden i byens udkant. Således opstod der i begyndelsen af 1990’erne 
et behov for og ønske om en lokal moske samt et lokalt værested for muslimer i 
Brabrand. I 1993 etableredes derfor Ligheds- og Broderskabsforeningen på Grim-
højvej.

Organisation

Foreningen er organiseret omkring en bestyrelse, der vælges for et år ad gangen. Be-
styrelsen består af syv personer, hvis hovedopgaver er godkendelse og planlægning 
af aktiviteter, vedligeholdelse af foreningens lokaler samt varetagelse af økonomi og 
fi nansiering. Foreningens bestyrelse og aktiviteter fungerer på basis af frivillig og 
ulønnet arbejdskraft, hvor arbejdsopgaver og ansvarsområder fordeles efter med-
lemmernes evner, interesser og den tid, de har til rådighed. Den religiøse praksis 
varetages på skift af de to til moskeen tilknyttede imamer . Den ene af disse har læst 
teologi og jura, mens den anden hovedsageligt fungerer som bønneleder, da han kan 
Koranen udenad. Teologisk tilhører den ene den hanbalitiske retsskole. Desuden 
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fungerer imamerne også som undervisere og vejledere i religiøse emner og spørgs-
mål. Imamerne er ulønnede og bor selv i lokalområdet.

Medlemmer

Foreningen har ca. 30 voksne kontingentbetalende medlemmer, der forventes at tage 
(og tager) særlig del i eller ansvar for foreningens faciliteter og tilbud (se nedenfor). 
Derudover har foreningen en stor mængde ’brugere’, der benytter sig af foreningens 
faciliteter – bl.a. moskeen (moskeens brugere er ikke nødvendigvis medlemmer, idet 
muslimer  pr. tradition kan besøge den moske, de er nærmest ved, når der kaldes til 
bøn). Det er således ikke et krav, at være medlem for at komme og bruge facilite-
terne i foreningen. Ligeledes er det heller ikke et udtalt krav at man er muslim  for 
at komme, om end alle medlemmer eller brugere i foreningen i praksis er muslimer, 
idet de også deltager i den religiøse praksis i moskeen. Mange af foreningens med-
lemmer og brugere kender hinanden godt, og internt i foreningen tiltaler de voksne 
mænd hinanden som ’brødre’.

I Lighed- og Broderskabsforeningen er alle aldersgrupper repræsenteret, om end 
børnene udgør langt størstedelen af foreningens brugere. Dette skyldes bl.a. for-
eningens specifi kke målsætning rettet mod at gøre en særlig indsats for at aktivere 
børn og unge i lokalområdet (der kommer ifølge foreningen selv omkring 200 børn 
under 14 år i foreningen). Børn betaler dog ikke kontingent. Også kvinder bruger 
foreningen (moskeen), men har deres eget separate opholdslokale.

Generelt er foreningens medlemstal stigende, dels fordi der kommer fl ere musli-
mer  med anden etnisk baggrund til lokalområdet, dels pga. et stigende fokus hos 
nogle etniske grupper på at holde kontakt til deres egne traditioner, tro og kultur. 
Desuden spredes informationen om foreningens forskellige aktiviteter hurtigt og 
bringer løbende nye interesserede til.

Økonomiske forhold

Foreningens aktiviteter fi nansieres dels gennem medlemskontingent på 50 kr. pr. 
person pr. år, dels gennem foreningstilskud fra Fritids- og Kulturforvaltningen un-
der Århus Kommune. Denne støtte, der dækker 70 % af huslejen samt tilskud til 
aktivitetsudgifter, varme og el, afstemmes i forhold til foreningens medlemstal og 
bevilges under forudsætning af, at foreningen imødekommer krav om bl.a. adgang 
til sanitære faciliteter. Foreningen modtager ikke decideret støtte til moskeen, men 
internt foretages der indmellem indsamlinger og gives frivillige donationer efter fre-
dagsbønnen, som bidrager til dækningen af foreningens udgifter.
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Religiøs/spirituel  praksis

Den religiøse praksis foregår i foreningens moske, hvor de centrale religiøse hand-
linger er bøn  og fremsigelse af trosbekendelsen. I de fem daglige bønner  deltager 
mellem 50 og 100 muslimer , mens fredagsbønnen , ifølge foreningens egen vurde-
ring, fylder moskeen med op til 250 muslimer. De daglige fem bønner varer ca. 
ti-femten minutter hver, mens fredagsbønnen varer 30-45 minutter. Under bønnen  
forestår imamen bønnen og prædikenen, som foregår på arabisk. Moskeen på Grim-
højvej indeholder ingen omfattende religiøs udsmykning, hvilket ifølge foreningen 
skyldes deres økonomiske situation og ikke manglende vilje. Foreningens toiletter 
med dertil knyttede vaskefaciliteter bruges i forbindelse med den rituelle afvaskning 
før bøn, hvor ansigt, hænder og fødder vaskes for at bringe den troende i den rene 
tilstand, som er påkrævet ved bønnen. Bønnen kan i princippet udføres alle steder 
og kræver ikke særlige rammer. I ifølge islam  anbefaler Allah dog, at bønnen så vidt 
muligt udføres i fællesskab med andre (i en moske).

Ligheds- og Broderskabsforeningen fejrer også de to vigtigste muslimske fester: 
Eid ul-Fitr, fastebrydningsfesten og Eid ul-Adha den store offerfest. Begge fester 
afholdes i en dertil lejet hal i Århus, hvor de fl este andre muslimske grupper i Århus 
efter sigende også deltager. Derudover spiller imamerne en rolle i forbindelse med 
begravelser og bryllup per . 

Centralt for en troende muslim er at tilbede Allah, følge de guddommelige befa-
linger og hengive sig til Guds vilje. Den største synd inden for islam  er fl erguderi 
(polyteisme). Overholdelse af de religiøse forskrifter er de altafgørende idet man 
inden for islam ikke blot opfatter Allah som den barmhjertige, men også som den 
dømmende Gud, der stiller mennesket til regnskab for dets handlinger på Dom-
mens Dag. På denne dag afgøres menneskets skæbne i det hinsidige liv – dvs. om 
det skal sendes til paradis eller helvede, alt efter om det har gjort gode eller onde 
gerninger. Ifølge islam har Allah skabt og bestemt rammerne for menneskets liv, 
men mennesket har en fri vilje og står derfor til ansvar for egne handlinger.

Eksterne relationer

Ligheds- og Broderskabsforeningen på Grimhøjvej har kontakt til andre moskeer 
i Århus, en kontakt, der dog primært består i at mødes ved de årlige Eid-fester og 
privat ved andre sociale arrangementer såsom bryllup per  o.l. Herudover er det reli-
giøse samarbejde med andre moskeer i Århus begrænset, og samarbejde af politisk 
art eksisterer ikke. Repræsentanter for foreningen mener, at foreningen er for passiv 
i samfundsdebatten, hvilket for dem at se bl.a. skyldes, at det er meget svært at blive 
hørt. Desuden har de som forening et dårligt indtryk af og forhold til den lokale 
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danske presse, som de ikke mener reelt interesser sig for foreningens arbejde med at 
aktivere og passe på børn i lokalområdet.

En del af Ligheds- og Broderskabsforeningens målsætning er at få så mange som 
muligt til at forstå, hvad de laver af arbejde, og hvem de er som forening. Derfor må 
man gerne besøge foreningen, selvom de helst ser, at man afaler det på forhånd for at 
sikre, at der kun kommer gæster med reelle hensigter. Journalister er ikke velkomne. 
Foreningen fremhæver deres gode samarbejde med Gellerup Kirke, der indimellem 
sender besøgende til foreningen og moskeen. Derudover samarbejder de med Århus 
Kommune og politiet. Man har ikke planer om at søge om på egen hånd anerken-
delse som trossamfund, da man ikke mener, at det er et lokalt anliggende. 

Et Århusiansk eksemplar af Koranen. På læsepulten står ’Bismillah’ dvs. sætningen 
’I Guds, forbarmerens, den barmhjertiges navn’ som indleder alle suraher (undtagen 
sura ni), og som ofte siger, når noget nyt påbegyndes eller når man vil vise ærlighed
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Kontakt

Ligheds og Broderskabsforeningen
Grimhøjvej 15
8220 Brabrand
Tlf. 86 26 17 13

Litteratur- og kildehenvisninger

Magsgood, Ruqaiyyah Waris
2000, Tanker om Gud, Sakifa Bog Forlag, Det Islamiske Trossamfund i Danmark.

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen

Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi 
- The School of Islamic Sufi sm

Præsentation og navn

Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi (MTO) er en sufi orden, som på engelsk 
kalder sig for The School of Islamic Sufi sm (MTO Shahmaghsoudi, Aarhus). 
Maktab betyder skole på persisk, mens Tarighat kan betyde vejledning eller under-
visning. Oveyssi henviser til Oveys Gharani (Uways al-Qarani), som, skønt han 
aldrig havde mødt Muhammad , efter Muhammads død, ifølge MTO, modtog hans 
kappe som tegn på, at han havde modtaget islam  i sit hjerte. Shahmaghsoudi er 
navnet på den sufi mester, som bragte MTO til Vesten. Sufi  er det arabiske ord for 
’uld’ og refererer til den enkle beklædning, som asketerne bar på Muhammads tid. 
Etymologisk stamme er ordet fra ”safa”, der betyder renhed, eller det græske ’sop-
hos’, som betyder klog/vis. Ordet sufi  refererer til en person, der er fuldt vidende om 
religionens virkelighed. Der refereres ofte til sufi sme  som ’islamisk mystik ’, og ifølge 
MTO er sufi smens oprindelige kerne og udgangspunkt islam. I sig selv betragtes 
sufi smen dog ikke som islam og betegnes heller ikke som en gren af islam. Sufi smen 
betragtes derimod som en religion for sig, som en religion, der principielt er at fi nde 
i alle religioner – en slags ’religionernes fundament’: Ifølge MTO er  sufi smen alle 
religioners virkelighed eller ’hjerte’, da der principielt ingen forskel er på forskellige 
religioners oprindelige doktriner – kun forskel i menneskers fortolkning af disse. 
Der er kun én Gud, én skaber.
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 Sufi smens lære handler om at lære vejen til selverkendelse, for kun gennem selver-
kendelse kan man erkende Gud og den mulige nærhed til Gud. Der lægges vægt på 
kærligheden, inderligheden og intimiteten i forholdet mellem Gud og mennesket, og 
herved bærer  sufi smen på tanken om en mystisk forening med guddommen (”unio
mystica”). Ved at vende sig indad i sjælen kan man erfare det guddommelige og blive 
ét med det. Enheden bringer oplysning og total frisættelse, og herigennem fi nder 
søgeren sit sande selv og sandheden.  Sufi smen opfattes som en tilstand, i hvilken det 
enkelte menneske hhv. vil erkende sin spirituelle  væren og de sande menneskelige 
værdier. Enhedsdoktrinen er  sufi smens essens. Gennem læren om enheden mener 
sufi erne at kunne bygge bro over svælget mellem mennesket og Gud, der i mange 
andre religioner forekommer mere fjern og uopnåelig. Traditionelt har sufi erne 
opfattet sig selv som dem, der hørte Guds bestemmelse om at opfatte hans tilstede-
værelse både i verden og i menneskets selv og leve efter det i praksis. Guds nærhed 
er derfor mere relevant for sufi erne end hans fjernhed.  Sufi smeskolen beskæftiger 
sig primært med studier og fordybelse, idet den mystiske oplevelse og enhed kræver 
lang forberedelse. Der sigtes mod, at den studerende gennem private studier eller i 
andagten renser hjertet (for alt andet end Gud) og herved kan nærme sig Gud.

Traditionen fortæller, at Muhammad  før sin død havde bestemt, at Hazrat Oveys 
Gharani skulle arve hans kappe. Denne kappe skulle fortsat går i arv inden for bevæ-
gelsen fra én spirituel mester til den næste. Kappen er symbol på spirituel visdom og 
på det højeste niveau af oplysning, og den, der bærer den, tildeles ære, anerkendelse 
og respekt, lige som Muhammad . Indenfor MTO-traditionen udvælges man som 
barn til mestertitlen og udnævnes af den eksisterende mester til at overtage titlen, 
når tiden kommer. Det persiske ord for spirituel mester er Pir. Mesteren kaldes også 
’vejens lys’, fordi denne kender og leder andre på vejen gennem undervisning. Iran 
var tidligere basen for skolens mestre, der underviste særligt udvalgte elever, indtil 
Pir Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha (Pir nr. 41 og far til den nuværende me-
ster) åbnede skolen og  sufi smens døre op for alle, som ønskede at lære om  sufi smen. 
I 1979 etableres skolen i USA med base i Californien. I 1981 overtog pirens søn 
Hazrat Molana Salaheddin Ali Nader Shah Angha lederskabet (kappen), og han er 
som nuværende mester nr. 42 i rækken af mestre og derfor også den overordnede 
mester for skolen i Århus.

Gruppens historie i lokalområdet 

MTO-skolen i Århus har eksisteret siden 1993. En ven af Dr. Mehdi Safaye, der 
er lokalstedets nuværende leder, var hovedgrundlægger af gruppen i Århus. Han 
og fem-seks personer i byen kendte til MTO-organisationen i Tyskland og sendte 
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vedvarende breve til mesteren i USA med henblik på muligheden for selv at starte 
en gruppe i Århus. De første par år lejede de sig ind i forskellige lokaler i Århus, bl.a. 
i Brabrand. Derefter blev det vha. donationer fra medlemmerne muligt for dem at 
købe deres nuværende lokaler, et hus i Risskov, som de har beboet siden 1998.

Organisation

MTO Århus er en del af en større international MTO-organisation med mere end 
400.000 studerende på verdensplan (se nedenfor om ’medlems’-betegnelsen). Ho-
vedsædet ligger i USA, hvor skolen på nationalt plan er etableret som ”a non-profi t 
educational and religious organization”. MTO-centrene rundt om i verden kaldes 
på persisk Khaneghah, der betyder Guds hus eller Tidens hus. Hvert af disse centre 
har en lokal leder, der personligt har fået undervisning af den store mester i USA. 
Pirens og den lokale læremesters rolle er at sørge for, at hver enkelt MTO-studerende 
modtager præcis den lærdom, som denne behøver for at fuldende sin egen healings-
proces (se afsnit om religiøs praksis).

I Århus hedder den lokale leder Dr. Mehdi Safaye, hvis primære opgave er at 
forestå samt læse og undervise på søndagsmøderne (se afsnit om religiøs praksis). 
Alle andre former for opgaver fordeles mellem gruppens medlemmer, bl.a. for-
midling og kontakt til offentligheden, planlægning af forskellige aktiviteter for 
medlemmer, bogtryk og bogsalg. I alle MTO-centre er der nedsat en lokal besty-
relse, der er udpeget i samarbejde mellem lokalstedets leder og hovedsædet i USA. 
Alt, hvad lokalgruppen foretager sig og drøfter rapporteres til den store mester i 
USA, der sidder som den endelige beslutningstager. Der er ud over centret i Århus 
et MTO-center i København. MTO Århus dækker derfor Jylland som geografi sk 
område. 

Medlemmer

Indenfor MTO opererer man ikke med en decideret medlemsbetegnelse, da man 
betegner sig selv som skole. Man bruger i stedet det persiske ord Salek, der betyder 
elev/studerende/søgende. Hvis man skriver til organisationen pr. mail (internatio-
nalt såvel som lokalt), modtager man et svar, der indledes med ”kære søger”. Denne 
hilsen er rettet mod det menneske, som søger efter visdom, ro, selverkendelse og 
forening med Gud, og som nu er blevet ledt i retning af  sufi smen. I Århus er der ca. 
40 faste studerende, og indimellem kommer der også gæster til MTO-centret. Alde-
ren for de studerende i Århus er mellem tretten og 50-60 år, og gruppen er nogen-
lunde ligeligt fordelt på køn. I Århus har de studerende primært iransk (og dansk) 



218

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

baggrund. Verden over hævdes det dog, at de studerende kommer fra alle mulige 
forskellige religiøse, etniske, sociale og kulturelle baggrunde. Inden for MTO anses 
alle mennesker for at være lige. Omvendelse til islam  bliver ifølge gruppen hverken 
foreslået eller påkrævet. Skolen er åben for alle, som søger efter at kende Gud og 
efter ro, fred og renhed i hjertet.

Økonomiske forhold

Gruppen i Århus fi nansieres gennem frivillig donation. Alle studerende betaler 
frivilligt en del af deres indtægt eller ejendom til centret. Dette har muliggjort, at 
huset på Mosevej nu er købt og istandsat frem for lejet. Alt arbejde gøres ulønnet. 
Man kan dog i sjældne tilfælde få økonomisk støtte fra hovedorganisationen eller 
fra andre centre. Gruppen har eget forlag, der udgiver bøger, brochurer, postkort, 
årsberetninger m.m., som sælges i visse boghandler i Danmark. Gruppen modtager 
ikke offentlig støtte.

Religiøs/spirituel praksis

Inden for MTO omfatter den religiøse praksis primært selvstudier af Koranen og 
af diverse MTO-undervisningsmaterialer. MTO har dog også fællesaktiviteter så-
som søndagsmøder, der næsten foregår hver søndag eftermiddag. Disse er primært 
undervisningsforløb, der forestås af den lokale mester og omfatter spørgsmål til og 
svar om læren, poesilæsning, koranlæsning, bøn  og ihukommelse af Gud. Møderne 
foregår på farsi med oversættelse til engelsk og/eller dansk. Derudover holdes der 
ved særlige lejligheder andre mere specielle aktiviteter eller møder. MTO opfordrer 
desuden de studerende til at være kreative, spille musik, lave håndværk og kunst 
(bl.a. maling, mosaik, metalhåndværk, kalligrafi , pottemageri m.m.). Derudover 
tilbyder MTO koran-klasser, hadith-studier, sprogklasser på farsi og islam -studier 
samt klasser i åndedrætsteknik, koncentration, bevidsthedsudvidelse, visualisering , 
fordybelse, energi -balancering og ihukommelse af Gud. Disse aktiviteter illustrerer 
MTO’s fokus på selvudvikling  samt healing  af både krop, sind og sjæl (healing refe-
rerer til det at udvikle sine egne evner og viden). MTO’s praksis er således i højere 
grad fokuseret på fordybelse end på at praktisere kollektive handlinger. MTO opere-
rer derfor ikke med en omfattende fælles religiøs praksis. Med andre ord er der mere 
fokus på det indre og private end på det ydre og sociale, på den spirituelle  udvikling 
og dyrkelse af sjælen end på dogmatik .

Der er otte principper inden for MTO- sufi smen, der er afgørende for at nå målet, 
som er erkendelse af Gud, og som kan nås via studierne af MTO-læren: 
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1) Man skal til alle tider ihukomme Gud (på persisk kaldes det Zikr/Zekr). 
2) Tankevirksomhed og meditation er afgørende (på persisk Fikr). Meditation er 

en hjælp studerende i forbedrelsen af vejen til den indre rejse og en hjælp til at 
blive bevidst om egne indre vækstmuligheder. 

3) Sjælen og kroppen skal vækkes eller vågne gennem mesterens lærdom (på persisk 
Sahar). 

4) Den studerende skal hungre efter at modtage sandheden og holde hjertet og 
sindet klar til modtagelsen af sandheder, hemmeligheder og åbenbaringer  (på 
persisk Jui’ i). 

5) I denne proces skal man holde op med at tænke på og tale om værdiløse eller 
ligegyldige ting (Suamt). 

6) Man skal med krop, sind og hjerte afstå fra at lade sig involvere i ydre vildfarel-
ser, forblindelser eller fantasier (på persisk Suam), hvilket vil sige, at man indeni 
skal modstå lyster og ønsker. 

7) Man skal opnå oplvelsen af ensomhed og bede i ensomhed (Khalvat). Dette 
betyder ikke at leve et liv i ensomhed eller isolation.

8) Man skal tjene (Khidmat), hvilket betyder at afkode eller afdække Mesterens 
sandhed og eksistensens sandhed, nemlig Gud.

Eksterne  relationer

Gruppen opretholder god kontakt til den større organisation (særligt via internet-
tet), men har ellers ikke nævneværdig ekstern kontakt til hverken andre religiøse 
grupper i Århus eller til offentligheden. Den opererer heller ikke med en decideret 
missionsindsats.

Kontakt

Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi
Mosevej 4
8240 Risskov
Tlf. 86 17 24 34
e-mail: Angha.aar.dk@mto.org
www.mtoshahmaghsoudi.org
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Litteratur- og kildehenvisninger

M.T.O. Shahmaghsoudi (rekvireres hos MTO Århus)
1997, Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi, USA
1997, M.T.O. Shahmaghsoudi. Sufi sm – the Way to Oneness, USA

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen, februar 2003.

Somalisk Familieforening

Præsentation og navn

Somalisk Familieforening har til huse i Eckersbergsgade i Århus midtby. Navnet blev 
valgt, fordi initiativtagerne bag foreningens stiftelse overvejede, hvilken målgruppe 
man ville henvende sig til. Da man gerne ville appellere til både mænd, kvinder og 
børn, valgte man navnet Somalisk Familieforening. Navnet signalerer desuden en 
etnisk tilknytning til Somalia, og langt de fl este, som kommer i foreningen – om 
end ikke alle – er da også somaliere. Foreningen forstår overvejende sig selv som en 
social forening med mange forskellige aktiviteter. Den fremstår derfor i højere grad 
som en etnisk og kulturel forening and som en muslimsk  forening, ligesom det er 
karakteristisk, at det lokale, som benyttes til bøn, ikke er indrettet som en moske 
(dvs. med mihrab og minbar). Det skyldes praktiske årsager, da rummet også be-
nyttes til andre formål, men det er også udtryk for, at islam  for somalierne ikke er 
adskilt fra dagens øvrige aktiviteter.

Gruppens historie i lokalområdet

Initiativtagerne bag dannelsen af foreningen påbegyndte arbejdet i slutningen af 
1993, og i januar 1994 overtog man lokalerne i Eckersbergsgade, hvor man har 
været lige siden. Årsagen til dannelsen af foreningen var, at der på dette tidspunkt 
begyndte at være en temmelig stor gruppe somaliere i Århus, men man havde ikke 
lokaler, hvor man kunne mødes. En gruppe mænd begyndte derfor en indsamling, 
og samtidig søgte man penge hos kommunen. Foreningen er den første somaliske 
forening i Århus og er stadig den største. Der fi ndes i dag også andre somaliske for-
eninger i Århus; bl.a. i Åbyhøj, men der er intet samarbejde. 

Lejekontrakten i Eckersbergsgade løber over ti år. Man skal altså genoverveje si-
tuationen i 2004. Umiddelbart har foreningen været meget tilfredse med lokalerne 
i Eckersbergsgade, hvor man råder over både stue- og kælderetagen. I stueetagen 
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fi ndes et stort fællesrum, der anvendes til alt lige fra café, foredrag og bordtennis til 
bederum. I forbindelse hermed fi ndes dels et lille køkken, der fungerer som café, 
dels et toilet, hvis vaskefaciliteter benyttes i forbindelse med den rituelle afvask-
ning inden bønnen. I stueetagen fi ndes desuden et mindre rum, der bruges som 
bibliotek. I kælderetagen er der ligeledes toilet samt tre rum. Det største anvendes 
til undervisning. I det tilstødende rum fi ndes seks-syv computere og en symaskine, 
som foreningens medlemmer kan bruge. Det bageste og mindste rum fungerer som 
en slags kontor og opbevaringsrum. Medlemmerne har været glade for lokalerne 
i Eckersbergsgade, men i fremtiden kan pladsmangel betyde, at man vil overveje 
muligheden for at fi nde større lokaler.

Organisation

Somalisk Familieforening er organiseret som en forening. Dvs. at man afholder 
generalforsamlinger i forbindelse med store beslutninger eller ved valg af besty-
relse. Den sidder for en toårig periode og består af syv mænd. Blandt dem vælges 
formand, næstformand og kasserer. De eneste krav, som stilles, retter sig mod for-
mandsposten, idet formanden skal kunne tale dansk. Det krav stilles af hensyn til 
samarbejdet med kommunen eller andre offentlige instanser.

Der er mulighed for medlemskab af foreningen, selvom medlemskab ikke er en 
betingelse for at komme i lokalerne og deltage i aktiviteterne, der spænder over 
engelsk- og danskundervisning, lektiehjælp, sportsaktiviteter, undervisning i Ko-
ranen, islams historie og somalisk historie, fællesspisning, foredragsarrangementer 
og bøn. Det koster 50 kr. om måneden at være medlem. Som medlem har man ret 
til at se foreningens regnskaber, stemmeret til generalforsamlinger, en times gratis 
internetadgang om dagen samt ret til at deltage i fællesspisninger mod betaling af et 
symbolsk beløb (ikke-medlemmer betaler et større beløb). 

Selvom foreningen har religiøse aktiviteter, har den ikke én bestemt religiøs leder 
eller imam . Det skyldes den økonomiske udgift, det ville være at skulle afl ønne en 
sådan. I stedet leder de medlemmer, som er i stand til det, bønnen på skift. Det er 
personer, som har kendskab til Koranen og hadith (kodifi cerede overleveringer om 
Muhammads sædvane) og kan arabisk, men der er ikke tale om teologisk uddan-
nede personer. 

Medlemmer

Somalisk Familieforening har ingen særlig betegnelse for dem, som kommer i for-
eningen. I praksis kan man dog skelne mellem medlemmer og ikke-medlemmer alt 
efter, om der betales kontingent eller ej. Medlemstallet har været noget svingende, 
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men ligger i dag meget stabilt på ca. 80-90. Man har aldrig været færre end 50. Fra 
foreningens side stilles der som nævnt ikke noget krav om medlemskab for at kunne 
benytte sig af faciliteter i foreningens lokaler. Man oplever derfor, at en stor del af per-
soner med tilknytning til foreningen og dens lokaler ikke er medlemmer. Således an-
slås det, at ca. 500 personer kommer i foreningens lokaler med ’jævne mellemrum’. 

Ikke overraskende er langt de fl este, både medlemmer og ikke-medlemmer, soma-
liere, men man har dog også danske, tyrkiske og arabiske besøgende (ingen af disse 
er medlemmer). Det er altså ikke et krav, at man skal være somalier for at komme 
i foreningen. Faktisk har foreningen ingen optagelseskrav overhovedet, ligesom der 
heller ikke kræves nogen særlig adfærd af medlemmer eller ikke-medlemmer for at 
kunne komme i foreningens lokaler. Men foreningen appellerer mest til somaliere, 
fordi det etniske tilhørsforhold til Somalia er dens væsentligste kendetegn. De so-
maliske medlemmer og ikke-medlemmer kommer fra alle regioner af Somalia og 
fra forskellige stammer. Folk har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, forskellig 
grad af religiøsitet, forskellige politiske synspunkter osv. Det væsentligste fællestræk 
er altså den somaliske oprindelse.

Selvom navnet signalerer, at foreningen er for hele familien, er langt den overve-
jende del af både medlemmer og ikke-medlemmer unge drenge og mænd. Kvin-
derne følger tilsyneladende traditionen fra Somalia og mødes privat. Man har dog 

Muslimske kvinder udenfor Århus Firmasports hal efter bønnen, der indleder Eid ul 
Fitf. Pladsen i hallen var trang, da der var 3-4000 mennesker.
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både sprog- og religionsundervisning for kvinder, og de har også mulighed for at 
deltage, når der forrettes bøn i foreningen. Mændene er typisk midt i 20’erne og 
opefter. Der er dog ikke mange ældre og gamle, simpelthen fordi der ikke er mange 
gamle somaliere i Århus. Både medlemmer og ikke-medlemmer kommer alle fra 
Århus. Med baggrund i foreningens meget ensartede etniske sammensætning er de 
primære sprog, som tales i foreningen, dansk (af børnene og de unge) og forskellige 
somaliske dialekter (de voksne).

Somalisk Familieforening har ingen udadrettede aktiviteter for at få fl ere med-
lemmer. Folk henvender sig selv, hvis de hører om foreningen ude i byen. Man 
har tidligere forsøgt sig med oplysende arbejde, men det blev taget ilde op i visse 
somaliske kredse, som mente, at bestyrelsen var ude på at berige sig selv økonomisk. 
Derfor har man stoppet disse tiltag, men vil dog gerne have fl ere medlemmer, fordi 
det betyder en forbedret økonomi (i form af fl ere kontingent-indbetalinger) og fl ere 
menneskelige ressourcer.

Økonomiske forhold

Somalisk Familieforening har fi re økonomiske indtægtskilder: Den primære ind-
tægtskilde er kommunen, hvorfra man modtager foreningstilskud. Tilskuddets 
størrelse reguleres i forhold til medlemstal, huslejeudgifter o.l. Hertil kommer med-
lemmernes kontingentindbetalinger, som udgør et væsentligt supplement til forenin-
gens virke. Somme tider arrangeres indsamlinger, hvis der er brug for ekstra penge. 
Foreningen har desuden en mindre indtjening på den café, som drives i stueetagen. 
Nogle gange arrangeres zakat -indsamlinger (en social skat, som er én af islams fem 
søjler, og som i muslimske lande oftest opkræves af staten). Det sker dog ikke for at 
samle penge ind til foreningen selv, men derimod til nødlidende rundt om i verden.

Frivilligt arbejde er et vigtigt element i foreningens mulighed for at fungere, fordi 
det økonomiske grundlag er lille. Kun én er ansat, nemlig en rengøringsmand, mens 
samtlige andre aktive – undervisere, sportstrænere, bønneledere og bestyrelsen – ar-
bejder gratis. Selvom foreningens økonomi ikke er stor, er den alligevel blevet bedre 
siden etableringen i 1994. Dels fordi det kontingentbetalende medlemstal er blevet 
mere stabilt. Dels fordi fl ere medlemmer er blevet bedre til at udføre frivilligt ar-
bejde, hvilket giver foreningen muligheden for at arrangere fl ere aktiviteter.

Religiøs/spirituel praksis

De, som kommer i Somalisk Familieforening, tilhører alle sunni-islam  (der er ingen 
shia-muslimer i Somalia). De fl este somaliere tilhører den shafi tiske retsskole (én 
af de fi re sunni-muslimske retsskoler). Den er særlig udbredt i Egypten, Østafrika, 
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Syrien, Palæstina og Irak), men det spiller ingen rolle for den religiøsitet, som udfol-
der sig i Somalisk Familieforening. Som det er almindeligt inden for  sunni-islam, er 
de vigtigste religiøse kilder Koranen og hadith-samlingerne. Også fi qh-litteraturen 
(islamisk retsvidenskab) nævnes som en vigtig kilde til religiøs viden. 

Der er fælles religiøse sammenkomster i en række forskellige sammenhænge. Først 
og fremmest dagligt i forbindelse med tidebønnerne. De skal, i henhold til Koranen, 
udføres fem gange dagligt, og man kan vælge at bede i fællesskab i Somalisk Fa-
milieforening. Morgenbønnen og den sene aftenbøn i sommerhalvåret udføres dog 
oftest i hjemmet. Den ugentlige fredagsbøn  spiller en særlig vigtig rolle, som det er 
almindeligt i islam . Bønnen og khutba’en (prædikenen) fremsiges af den bønnele-
der, som er til stede den pågældende fredag. Mændene beder altid i stueetagen, mens 
de kvinder, som måtte være til stede, beder i kælderen. Bederummet indeholder 
ingen særlig religiøs udsmykning, fordi det, som allerede nævnt, bruges til en række 
forskellige formål. Åbenbart er det heller ikke noget, der tillægges stor betydning. 
Man fremhæver, at bønnen  kan udføres overalt, og at ingen særlige ydre rammer er 
nødvendige. Både medlemmer og ikke-medlemmer benytter også andre moskeer i 
byen. Det afgørende er, at man kommer i moskeen til fællesbøn; ikke hvilken mo-
ske, det er.

Andre væsentlige muslimske sammenkomster er de to største årlige fester Eid ul-
Fitr (markerer afslutningen på fasten ) og Eid ul-Adha (den store offerfest). Flere 
gange har man fejret disse fester i fællesskab med andre muslimske grupper i Århus. 
I den anledning lejer man en dertil egnet hal af kommunen, og nogle år har man 
været mellem 2000-3000 muslimer  samlet.

Som nævnt er det ikke altid muligt at bede i fællesskab, og bønnen  forrettes så privat. 
Også koranlæsning kan naturligvis fi nde sted i hjemmet. Tilsyneladende har den reli-
giøse praksis, som fi ndes i Somalisk Familieforening, ikke ændret sig meget i forhold til 
Somalia. Dog er man mere diskret i sin religionsudøvelse – f.eks. bønnen – fordi nogle 
danskere fi nder den provokerende. Derfor forsøger de medlemmer, som beder fem gange 
dagligt, at indpasse bønnen, så den ikke generer omgivelserne. Det gælder bl.a. arbejds-
pladsen, hvor man beder i de pauser, som andre medarbejdere bruger til rygning. 

Eksterne relationer

De væsentligste relationer er til lokale offentlige myndigheder som kommunen og 
politiet. I forhold til sidstnævnte har Somalisk Familieforening taget initiativ til 
foredragsaftener omkring unge og kriminalitet. Det skal sikre en god dialog og for-
ståelse mellem somaliske forældre og politiet. Hvad angår andre religiøse grupper, 
er det kun muslimske foreninger, man samarbejder med. Dette samarbejde har ikke 
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nogen særlig fast form. Det fungerer primært som kommunikationsnetværk: Man 
oplyser hinanden om interessante foredrag, fester osv.

Foreningen har ikke ansøgt om at blive godkendt som religiøst samfund og har heller 
ikke tænkt sig at gøre det, fordi man betragter det som et fællesmuslimsk anliggende.

Foreningen har fl ere gange været i kontakt med medierne. Det sker særligt, når 
indvandrerdebatten med jævne mellemrum sættes på den (medie-)politiske dags-
orden. I disse perioder henvender journalisterne sig oftere, og Somalisk Familie-
forening har haft både gode og dårlige erfaringer. Mediernes fremstilling har stor 
indfl ydelse, og somalierne oplever, at de ofte bliver konfronteret med medieskabte 
forestillinger om, hvordan somaliere er.

Kontakt

Somalisk Familieforening
Eckersbergsgade 27 st. & kld.
8000 Århus C
Tlf. 86 13 75 83 
e-mail: Sfamilie@adslhome.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Trimingham, J.S.
1980, The infl uence of Islam upon Africa, London.

Undersøgelse udført af cand.oecon. og stud.mag. Anne Lund og cand.mag. Inge 
Liengaard

Tyrkisk Indvandrerforening

Præsentation og navn

Tyrkisk Indvandrerforening på Ormslevvej fungerer både som socialt aktivitets- og 
mødested for foreningens medlemmer og som moske for medlemmerne og andre 
muslimer  i Århus. Foreningens aktiviteter er særligt rettet mod børn, der tilbydes 
forskellige sportsaktiviteter og udfl ugter samt fast ugentlig (koran)undervisning. 
Foreningen har til formål dels at fungere som socialt samlingssted for tyrkere, dels 
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at værne om tyrkisk kultur og religion og at opmuntre til og hjælpe medlemmerne 
med at blive integreret i det danske samfund. Det er foreningens ønske at vise, at 
tyrkiske indvandrere (og andre) kan og ønsker at fungere i overensstemmelse og 
samspil med det danske samfund.

Størstedelen af foreningens medlemmer er tyrkere, men derudover er der også 
kurdere, afghanere og pakistanere. Fælles for alle medlemmer er, at de bekender sig 
til den sunni-muslimske retning inden for islam .

Foreningen rummer tre fællesrum forbundet af en lang gang samt et badeværelse 
(der også bruges i forbindelse med den rituelle afvaskning før bønnen i moskeen). 
Det største rum udgør foreningens moske, mens det mindste rum jævnligt benyt-
tes som bederum af kvinder og som undervisningslokale for børn. Det sidste rum 
fungerer som café og socialt mødested og fyldes til hverdag særligt af foreningens 
voksne mandlige medlemmer. 

Gruppens historie i lokalområdet

Tyrkisk Indvandrerforening blev grundlagt i Århus i 1986 på baggrund af et ønske 
om at stifte en tyrkisk forening i Århus. Idet foreningen sætter fokus på integra-
tion, tilbyder den, samtidig med koranundervisning for børn, også oplysning om 
det danske samfund, bl.a. dets love og regler, til medlemmerne. Dursun Kekec, 
foreningens nuværende formand, samt foreningens hoja  (der er det tyrkiske ord for 
imam ), Necattin Kiyak, var blandt initiativtagerne til foreningens grundlæggelse. 
Foreningen har siden 1989 lejet sig ind i lokalerne på Ormslevvej i Viby, men har 
planer om at samle penge ind til køb af større foreningslokaler.

Organisation

Tyrkisk Indvandrerforening er organiseret omkring en demokratisk valgt bestyrelse, 
der består af syv personer. Bestyrelsen vælges hvert andet år af foreningens medlem-
mer på en generalforsamling. Bestyrelsesformanden fungerer som foreningens orga-
nisatoriske leder, mens foreningens religiøse ledelse på skift varetages af to tilknyt-
tede hoja ’er. Foreningen har en fast ulønnet hoja, der dog i seks af årets tolv måneder 
suppleres af en gæste-hoja fra Tyrkiet, som i denne periode varetager den religiøse 
praksis. De forskellige tyrkiske hoja’er, som gæster foreningens moske, hører alle 
under den tyrkiske stats religionsministerium kaldet  Diyanet isleri baskanligi ( Diya-
net betyder på tyrkisk ”tilbedelse” eller ”religion”). Disse hojaer lønnes dog ikke af 
 Diyanet isleri baskanligi, hvilket ellers er normalt, men i stedet gennem foreningens 
egne midler, der dog er små og derfor kun rækker til at lønne en Diyanet-hoja for et 
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halvt år ad gangen (Diyanet-hoja’erne er de eneste i foreningen, som lønnes). Diya-
net-hojaer har gennemgået en bestemt teologisk uddannelse i Tyrkiet og anses for at 
være repræsentanter for en ’offi ciel’ tyrkisk form for islam  gældende i både Tyrkiet 
og for tyrkiske udvandrere. Behovet for tyrkiske hojaer i lande uden for Tyrkiet er 
dog stort, og der er derfor omkring ti års ventetid, før staten kan ’levere’ en perma-
nent hoja til en bestemt moske, som i så fald vil blive lønnet af den tyrkiske stat. Det 
er karakteristisk for moskeerne under Diyanet isleri baskanligi, at man ikke ønsker 
at blande religion og politik sammen. Desuden bekender alle Diyanet-moskeer sig 
til Hanafi -retsskolen inden for sunni-islam. 

Medlemmer

Foreningen har mellem 120 og 130 aktive, kontingentbetalende medlemmer, men 
idet medlemskab gælder for par, menes det egentlige aktive medlemstal at ligge på 
ca. 250. Der er således ca. lige mange mandlige og kvindelige medlemmer, men i 
skik med tyrkisk (islamisk) tradition er det mest mændene, der bruger foreningen 
som socialt mødested. Foreningens kvindelige medlemmer kommer kun i forenin-

Islam og kristendom side om side, Bazar Vest
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gen og moskeen ved særlige lejligheder. Dette sker bl.a., når den tyrkiske hoja  er i 
Århus, hvor der afholdes prædiken og bøn for kvinder i moskeen om søndagen.

Ud over de aktive (voksne) medlemmer har foreningen en stor gruppe passive 
medlemmer, der udgøres af børn og unge under atten år, som ikke betaler kontin-
gent. Foreningen stiller krav om, at man fra det fyldte 18 år betaler kontingent. I 
foreningen er alle aldersgrupper repræsenteret, om end personer over 30 år udgør 
størstedelen. 

I foreningen er der forbud mod at diskutere politik , fordi man mener, at dette 
emne kan skabe splid. Der stilles derimod ikke krav om, at medlemmerne skal være 
muslimer , men alle er det dog. Man kan som medlem af Tyrkisk Indvandrerfor-
ening godt være medlem af andre foreninger i byen.

Økonomiske forhold

Foreningens primære økonomiske grundlag udgøres af det kommunale tilskud til 
lokaleleje og aktiviteter for børn og unge samt af medlemskontingentet (på 250 kr. 
pr. par pr. år). Det kommunale lokaletilskud dækker ca. 60 % af foreningens hus-
leje, der er på ca. 6000 kr. pr. måned. Gennem begge disse indtægtskilder dækkes 
foreningens samlede drift og aktiviteter, herunder også de føromtalte seks måneders 
løn om året til de tyrkiske hoja er (der dog indlogeres privat). Foreningen har des-
uden udgifter til en parabol, som er indkøbt med det formål at kunne se tyrkiske 
tv-kanaler (herunder særligt tyrkiske fodboldkampe).

Hvis foreningerne under Diyanet isleri baskanligi skal bruge penge til særlige 
aktiviteter eller projekter, som f.eks. renovering af lokaler eller opførelsen af en ny 
moske, gennemføres der nationale og internationale indsamlinger i de forskellige 
Diyanet-moskeer, som herved hjælper og støtter hinanden. 

De fl este medlemmer betaler desuden et årligt beløb på 50 kr. til  wakf (der på 
tyrkisk betyder ”stiftelse” eller ”fond”), som hører under Diyanet isleri baskanligi. 
Der fi ndes to typer for  wakf; en der fi nansierer begravelser  (dvs. dækker transporten 
af afdøde til Tyrkiet, hvor de bliver begravet), og en der er med til at fi nansiere køb 
af lokaler til moskeer uden for Tyrkiet.

Religiøs/spirituel praksis

I Tyrkisk Indvandrerforening består medlemmernes primære religiøse praksis i 
udførelsen af islams fem søjler. Trosbekendelsen og bønnen kan foretages hjemme 
eller i moskeen. I moskeen i Tyrkisk Indvandrerforening er der plads til ca. 70 men-
nesker (100 hvis man tillige inddrager foreningens gangareal). I moskeen foregår 
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prædiken på tyrkisk, mens bønnen og oplæsningen fra Koranen foregår på arabisk 
og efterfølgende oversættes til tyrkisk af hoja. På hverdage kommer der mellem otte 
og femten mennesker til bøn  i moskeen, de fl este i forbindelse med middagsbønnen. 
Til fredagsbønnen  og om aftenen under ramadanen eller på særlige helligdage fyldes 
moskeen af op af mellem 50 og 100 mennesker. Den fjerde søjle, velgørenheden 
(på arabisk zakat ), opfattes som et krav, hvis man selv er gældfri. Man skal først 
og fremmest sørge økonomisk for sin egen familie (både i Danmark og i Tyrkiet), 
men derudover kan man også betale almisse frivilligt til de statslige fonde (wakf ) 
under det Tyrkiske religionsministerium (Diyanet), der derefter fordeler videre efter 
behov.

 Pilgrimsfærden (på arabisk hadjdj ), der går til Ka’ba’en i Mekka, udgør den femte 
og sidste af islams fem søjler. Det er et krav, at muslimer  mindst én gang i deres liv 
drager på pilgrimsfærd til Mekka, såfremt de har råd til det. Den tyrkiske ambas-
sade i København arrangerer rejser til Mekka for de tyrkere, der tilmelder sig senest 
tre måneder før afrejse. Pilgrimsfærden betales af den enkelte selv, og rejsen kostede 
i 2003 14.300 kr. pr. person.

I foreningen fejrer man desuden de såkaldte Bayram-fester (tyrkisk for de muslim-
ske fester, som på arabisk hedder Eid ul-Fitr og Eid ul-Adha). Disse Bayram-fester 
består primært af fælles bønner  og prædikener i moskeen samt eventuel fællesspis-
ning blandt medlemmerne. Til disse rituelle fejringer samles omkring 120 menne-
sker i foreningens moske.

I foreningen fejrer man desuden en række nationalfester kollektivt, hvor der også 
indgår bøn  samt prædiken, der relaterer sig til den bestemte dag. Blandt disse na-
tionalfester kan nævnes den 23. april, der betegnes som børnenes dag, og den 29. 
oktober, hvor Mustafa Kemal Atatürks dannelse af det nye Tyrkiet i 1923 fejres. 
Med Atatürk adskiltes religion fra politik  og stat, og desuden fremhæves Atatürk af 
foreningen som den, der indførte frihed blandt de tyrkiske kvinder til selv at vælge, 
om de vil bære tørklæde. Slutteligt højtideligholder foreningens medlemmer også 
Muhammads fødselsdag og død samt fejrer Koranens ’ankomst’ til jorden.

Ved giftermål vies medlemmerne af Tyrkisk Indvandrerforening af foreningens 
hoja, og den religiøse vielse er vigtig for foreningens medlemmer. Det kræves dog, 
at denne efterfølges af en retsligt gyldig vielse og registrering på rådhuset. Tyrkisk-
muslimske bryllup per  foregår som regel privat i hjemmet eller i et lejet lokale.

I forbindelse med begravelser  har medlemmerne af foreningen tradition for at sen-
de afdøde familiemedlemmer tilbage til Tyrkiet for at blive begravet, og de benytter 
sig altså generelt ikke af begravelsesmuligheden på de danske kirkegårde. Inden den 
afdøde sendes af sted, vaskes liget af hoja eller af instruerede familiemedlemmer af 
samme køn som den afdøde.
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Foreningen tilbyder som nævnt koranundervisning for børn hver weekend. Begge 
weekenddage undervises pigerne og drengene hver for sig i tre timer (i alt undervises 
ca. 50 børn). Dansk kultur og dansk sprog samt lektiehjælp indgår også som en del 
af undervisningen. Undervisningen varetages af hoja med hjælp fra frivillige med-
lemmer. For foreningen er integration et nøgleord i forhold til børnene, da der inden 
for islam , ifølge foreningen, stilles krav til den enkelte om, at man lade sig integrere 
der, hvor man er.

Foreningens medlemmer føler sig ikke diskrimineret i Århus og føler sig fri til at 
dyrke deres egen kultur og religion. Dog har den religiøse praksis, ifølge foreningen, 
måttet gennemgå mindre tilpasninger og forandringer i et land som Danmark, der 
ikke har islam  som grundlag for livsførelse og samfundsforhold (f.eks. må de indi-
mellem justere bønnetidspunkterne i forhold til arbejds- og skoletider, og der er ikke 
kollektive ’brud’ i hverdagen, helliget bøn til Gud).

Eksterne relationer

Tyrkisk Indvandrerforening er en del af en større tyrkisk foreningssammenslutning i 
Århus, hvor ni af tolv tyrkiske foreninger arbejder sammen. Desuden har foreningen 
særlig kontakt til Islamisk Kulturcenter og Tyrkisk Kulturforening i Brabrand, der 
også begge hører under Diyanet isleri baskanligi, og til en række tyrkiske foreninger 
i København. Foreningen arbejder desuden med jobformidling for at få fl ere ind-
vandrere i arbejde.

Kontakt

Tyrkisk Indvandrerforening
Ormslevvej 2, kld.
8260 Viby J
Tlf. 86 11 81 22

Litteratur- og kildehenvisninger

Se litteraturhenvisninger under introduktionen til Islam i Århus.

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen
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Tyrkisk Kulturforening 

Præsentation og navn

På Tyrkisk Kulturforening, Brabrands bygning står der D. Türk Diyanet Wakfi  ulu 
Camii. På tyrkisk betyder diyanet  tilbedelse eller religion, wakf  betyder religiøs stif-
telse, og camii betyder moske, så betegnelsen henviser til en moske, som ejes af den 
Dansk-Tyrkiske Islamiske Stiftelse. Moskeen tilhører den række af tyrkiske moskeer, 
der fi ndes i forskellige vesteuropæiske lande med grupper af tyrkiske indvandrere, og 
som på forskellig vis støttes af det tyrkiske religionsministerium, Diyanet isleri bask-
anligi. Moskeen repræsenterer således en ’offi ciel’ tyrkisk form for sunni-islam . 

Ordningen med en statsstøttet religion kan synes paradoksal i det det moderne 
Tyrkiet, som blev grundlagt i 1923 udfra principper om, at religion og politik skal 
adskilles, og at religion ingen rolle bør have i det offentlige rum. På den anden side 
var Tyrkiet hjemsted for kalif atet , den muslimske verdens ledelse, indtil dennes af-
vikling i 1924. Selvom kalifatet til sidst ingen særlig religiøs eller politisk betydning 
havde, og så har Tyrkiet som centrum i Osmannerriget traditionelt været et centrum 
for islam . Diyanet-ordningen er således på den ene side en videreførelse af kalifatets 
funktion som en islamisk autoritet og på den anden side udtryk for det moderne 
Tyrkiets forsøg på at holde religionen inden for faste rammer. 

Gruppens historie i lokalområdet

Gruppen i Brabrand er etableret i 1982. I 1986 overtog man den imam , som Diya-
net tidligere havde stillet til rådighed for Islamisk Kulturcenter i Christiansgade. 
I 1989 blev de nuværende lokaler købt. Moskeen er beliggende i et ældre hus på 
Silkeborgvej 326. Man har købt en nærliggende grund, hvor man har indrettet en 
mindre parkeringsplads. I husets kælder er der kaffestue, køkken og badefaciliteter. 
I stueetagen er moskeen beliggende. Den er indrettet med bedeniche (mihrab) og 
prædikestol. På førstesalen bor imamen  (eller hoja  som han kaldes på tyrkisk) med 
sin familie. I øjeblikket leder man efter større og mere velegnede lokaler. 

Organisation

Tyrkisk Kulturforening er organiseret som en forening med en bestyrelse på syv 
medlemmer, og der holdes årlige generalforsamlinger. Blandt bestyrelsens medlem-
mer vælges formand, næstformand og kasserer. Der er ansat en imam , som har en 
femårig uddannelse fra et teologisk universitet i Tyrkiet, og hvis løn betales af den 
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tyrkiske stat. Efter en aftale mellem den tyrkiske og den danske stat udstedes et 
særligt ’imam-visum’ for fi re år. Imamen er ikke medlem af bestyrelsen, men bliver 
inviteret med til møderne, hvis der skal diskuteres noget, der vedrører ham.

Medlemmer

Tyrkisk Kulturforening har 155 medlemmer. Da medlemsskabet gælder for ægte-
par, har foreningen således over 300 individuelle medlemmer, om end det kun er 
mændene, der regelmæssigt benytter moskeen til bøn . Der er en aktiv kerne på ca. 
10-20 mænd, som kommer dagligt i moskeen, mens fredagsbønnen  kan samle 70-
100. Til dagligt er det mest ældre, men om fredagen kommer også en del unge. Ved 
Eid-festerne (som på tyrkisk kaldes Bayram) fyldes moskeen med op til 200-250 
unge såvel som ældre. Man behøver ikke være medlem for at komme i moskeen. 
De fl este af dem, der benytter moskeen, bor i lokalområdet, dvs. Gjellerup. Det er 
næsten udelukkende tyrkere, selvom der undertiden kommer et par enkelte andre 
muslimer , hvis de er i nærheden af Tyrkisk Kulturforenings lokaler, når fredagsbøn-
nen skal bedes. 

Økonomiske forhold

Foreningens aktiviteter fi nansieres dels gennem medlemskontingent, som er på 250 
kr. for et ægtepar, dels gennem et foreningstilskud fra Fritids- og Kulturforvaltnin-
gen, Århus Kommune på 10.000-12.000 kr. om året (til de ikke-religiøse aktivite-
ter). Imamens løn betales af Diyanet. Hvis der er særlige behov lokalt eller i andre 
Diyanetmoskeer, foretages der indsamlinger efter fredagsbønnen  eller ramadan. 
Her kan der indsamles op til 20.000 kr. Således er de nuværende lokaler købt i 1989 
for penge indsamlet blandt tyrkere over hele Vesteuropa. 

Religiøs/spirituel praksis

Der er bøn  i moskeen en gang om dagen ved middagstid. De øvrige fi re bønner  ud-
føres derhjemme. Før og efter bønnen , som varer ca. femten minutter, kan man købe 
kaffe og sodavand. Om fredagen holder imamen en prædiken (ktutba) i forbindelse 
med bønnen. Prædikenen varer ca. ti-femten minutter og er på tyrkisk. Derudover 
fejres Eid ul-Fitr (som på tyrkisk kaldes Ramazan Bayram), der afslutter fasten , og 
Eid ul-Adha (som på tyrkisk kaldes Kürban Bayram), offerfesten i pilgrimsmåne-
den, også i moskeen. En række mindre religiøse og nationale fester fejres ligeledes; 
bl.a. profeten  Muhammads fødselsdag. I forhold til f.eks. bryllup  og begravelse spil-
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ler imamen og moskeen en mindre rolle. Bryllupper foregår på rådhuset, som det 
også er normalt i Tyrkiet, men ofte vil imamen deltage i bryllupsfesten og måske 
holde en tale. De fl este medlemmer af Tyrkisk kulturforening betaler til en fond 
(Genaza Wakf), som ved dødsfald fi nancierer transport af den afdøde til Tyrkiet. 
Imamen eller en anden kyndig vil forestå klargøring af liget inden afrejsen. 

Tyrkisk Kulturforening formidler pilgrimsrejser til Mekka. Visum arrangeres 
gennem kontakten med den tyrkiske ambassade, og imamen følger med for at føre 
pilgrimmene hen til de rigtige steder. Det koster ca. 11.000-12.000 kr., og Tyrkisk 
Kulturforening, Brabrand sender normalt fi re til fem af sted om året. I weekenden 
er der koranskole i to timer hver lørdag og søndag. Drengene og pigerne undervises 
hver for sig. I øjeblikket er ca. femten drenge og 20 piger indskrevet. Om onsdagen 
mødes en gruppe kvinder i moskeen og syr. Tyrkisk Kulturforening har derudover 
et fodboldhold, Tyrkisk Kulturforening Ungdom.

Eksterne relationer

Tyrkisk Kulturforening føler sig særligt forbundet med de andre tyrkiske grupper, 
som også indgår i Diyanetsystemet, selvom der ikke er et egentligt samarbejde på 
lokalplan. På nationalt plan koordineres f.eks. pilgrimsrejser, begravelsestransport 
etc. gennem den tyrkiske ambassade og den Dansk-Tyrkiske Islamiske Stiftelse. På 
lokalplan indgår man i Tyrkiske Foreningers Sammenslutning sammen med bl.a. 
Tyrkisk Indvandrerforening i Viby, den tyrkiske afdeling af Islamisk Kulturcenter 
og Århus Eyup Sultan Moske. Tyrkisk Kulturforening har netop indledt et samar-
bejde med Gellerup Kirke.

Kontakt

Tyrkisk Kulturforening, Brabrand
Silkeborgvej 326
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 15 83
www.turkembassy.dk
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Grupperne under denne kategori har det til fælles, at de alle har deres geografi ske 
oprindelse i det mellemøstlige område. Et yderligere fællestræk er, at de alle gen-
nem en længere del af deres historie har levet som minoriteter blandt en omgivende 
muslimsk  majoritet i Mellemøsten. Den fælles minoritetssituation har resulteret i 
en række særlige sociale forhold og vilkår for disse grupper, om end nogle af grup-
perne har haft sværere eksistensbetingelser end andre. Det er således ikke en række 
nødvendigvis fælles eller beslægtede trosmæssige forestillinger eller rituelle praksis-
former, som forener grupperne i denne kategori, men deres fælles geografi ske oprin-
delse og situation i dette område (for en nærmere religionshistorisk og begrebsmæs-
sig gennemgang, se de respektive afsnit, der omhandler grupperne).

FAKTABOKS 1

Minoritet-majoritet: minoritet betyder mindretal, mens majoritet betyder fler-
tal. Forholdet mellem disse beskrives ofte som et magtforhold mellem en her-
skende majoritet og beherskede minoriteter, der udsættes for forskelligartet og 
ulige behandling, også kaldet kollektiv diskrimination. Minoriteten er dog ikke 
nødvendigvis i mindretal, men kan have en mindre indflydelse på ressourcer-
nes fordeling end majoriteten. Majoritetens forhold til minoriteterne varierer fra 
samfund til samfund og spreder sig fra et tolerant til et undertrykkende forhold 
(Ole Riis 1996:100-101).

Den geografi ske oprindelse

Som nævnt har alle grupper under denne kategori deres oprindelse i Mellemøsten 
om end på forskellige tidspunkter i historien. Både  jødedommen, mandæismen, 
yezidi , bahá’í og alevismen  er således blevet til i et geografi sk område, der gen-
nemgående har fostret og været rigt på religioner og religiøse strømninger. Denne 
mangfoldighed har betydet, at området ofte har været konfl iktfyldt og uroligt, fordi 
konkurrerende verdenssyn og livsopfattelser har måttet kæmpe om indfl ydelse, 
magt og overlevelse i området. Fra det 7. århundrede gjorde islams tilblivelse og 
efterfølgende ekspansion imidlertid hurtigt denne religion til den største og mest 
indfl ydelsesrige i Mellemøsten. Islams vækst betød, at en række allerede eksisterende 
(og senere tilkomne) religioner fi k en tydeligere minoritetsstatus, hvilket for nogle 
havde omfattende sociale og religiøse konsekvenser samt menneskelige omkostnin-
ger. Mange blev også under vidtrækkende muslimske erobringstogter omvendt til 
islam . Fælles for religionerne under denne kategori er, at det er lykkedes dem, trods 
deres status som minoritetsreligioner i Mellemøsten, at ’overleve’ som sådanne og 
bevare store dele af deres særegenhed frem til i dag. 
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Ud over de ovennævnte religioner og islam  har også  kristendommen sin geogra-
fi ske oprindelse i det mellemøstlige område. De kristne blev dog gennem det første 
århundrede udsat for forfølgelser og afvisning fra hhv. romernes og jødernes side. 
Kristendommen fi k, trods dens vækst og dens størrelse i dag, således aldrig fodfæste 
i Mellemøsten på samme måde som islam, om end regionen huser kristne kirkesam-
fund og mange kristne fortsat er bosat her. Derimod spredtes kristendommen efter 
dens tilblivelse ud i den hellenistisk-romerske verden, hvor den fra 313 e.v.t. fi k sta-
tus som statsreligion. Den kristne kirke etablerede herefter sit hovedsæde i Rom og 
blev således trods sit ophav i Mellemøsten en ’vestlig verdensreligion’. I slutningen 
af det 4. århundrede deltes det romerske rige i et vest- og østromersk (byzantinsk) 
rige. Frem til 1453 var kristendommen majoritetsreligion  i det byzantinske rige, der 
geografi sk overlappede dele af det nuværende Mellemøsten (for en gennemgang af 
kristendom og islam, se de respektive afsnit om disse).

Nedenfor følger en geografi sk og historisk præcisering af de religioner, der hører 
under kategorien ’øvrige grupper fra det mellemøstlige område’.

Jødedommen 
Historisk dateres  jødedommens oprindelse til mellem det 7. og det 1. århundrede 
f.v.t., hvor Det Gamle Testamente blev nedskrevet (der er forskellige meninger om, 
hvilken begivenhed og hvilket årstal der udgør skæringspunktet for  jødedommens 
begyndelse). Jødedommen er opstået i Israel – i Judæa, som området omkring Je-
rusalem blev kaldt, men fl ere forskellige hændelser i jødernes historie har spredt 
 jødedommen ud til andre dele af Mellemøsten og Vesten. Bl.a. resulterede kong Ne-
bukadnezar II’s erobring af Judæa i det 6. århundrede f.v.t. i de første tvangsforfl yt-
telser af jøder  til Babylonien (det nuværende Irak). Babylonien udviklede sig senere 
til nyt jødisk  kulturcentrum. Ligeledes betød jødernes mislykkede oprør i år 70 e.v.t. 
rettet mod romerne, der på det tidspunkt herskede i Israel, at jødernes religiøse cen-
trum herefter blev fl yttet bort fra Jerusalem. Nederlaget betød, at  jødedommen fra 
da af blev en diasporareligion, hvor jøderne  måtte bosætte sig udenfor Israel og etab-
lere nye bosættelser og menigheder. Mange jøder fandt således også vej til Europa, 
hvor de har udgjort en religiøs minoritet under kristent herredømme i ca. 2000 år. I 
Europa blev holocaust på forfærdelig vis føjet til den fælles jødiske historie.
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FAKTABOKS 2

Diaspora: betyder eksil og bruges bl.a. om den jødiske bosættelse udenfor Is-
rael, som dels er tvungen, dels er frivillig. At bo udenfor ’sit hjemland’ (Religion/
Livsanskuelse 1985).

I 1948 oprettedes jødernes egen stat, Israel, hvilket mødte betydelig modstand fra 
de arabiske palæstinensere og muslimske nabolande. For jøderne  er Israel såvel en 
betegnelse for en stat – et hjemland – som for hele det jødiske folk. Siden statens 
oprettelse er nogle jøder  igen vendt tilbage til ”det forjættede land ”, men mange har 
fortsat valgt at leve udenfor Israel. 

Mandæismen
Mandæismen er en gnostisk  (og jødisk ) inspireret religiøs bevægelse, der er opstået 
i århundrederne før eller omkring vores tidsregnings begyndelse i områderne om-
kring Jordan-fl oden. Historisk betegner mandæerne  dog sig selv som de første mo-
noteister  og som en før-jødisk religion og daterer derfor deres religion helt tilbage til 
omkring år 2000 f.v.t. Forfølgelser tvang på et tidspunkt mandæerne til at forlade 
Jordanegnen og emigrere mod nordøst til deres nuværende hjemsted i Irak. I dag 
lever mandæerne i mange forskellige lande, om end et fåtal af mandæere stadig er 
bosiddende i Irak. Religionen har aldrig været rig på tilhængere og har fl ere gange 
været tæt på at blive udryddet som følge af epidemier eller forfølgelser. Under islam 
blev mandæismens status som minoritet dog stadfæstet og accepteret (se nedenfor). 
Der skønnes i dag at være mellem 20.000 og 100.000 mandæere på verdensplan.

FAKTABOKS 3

Monoteist: henviser til en person, der tror på én gud alene (modsat polyteist) 
(Religion/Livsanskuelse 1985).

Yezidi
Yezidireligionen praktiseres af yezidierne , der er en del af det kurdiske folk. Yezi-
dierne stammer oprindeligt fra Kurdistan, dvs. lande som Irak, Iran, Tyrkiet og 
Syrien, hvor en del af dem stadig er bosiddende, mens andre er emigreret til forskel-
lige vestlige lande. Religionens hovedsæde ligger i byen Lalish i Irak. Der er stor 
uenighed om, hvornår religionen er opstået, men ifølge yezidiernes selv er religionen 
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fl ere tusind år gammel. Andre daterer religionens opståen til omkring det 12. eller 
13. århundrede e.v.t. Under islam  har yezidierne som kurdisk folk været en forfulgt 
minoritet, og i nogle områder er de blevet forsøgt tvangsislamiseret.

Bahá’í
Bahá-í religionen er opstået i Iran i 1844 udfra den profetiske Bab-bevægelse, der 
havde rod i shia-islam . Denne religion har siden hen eksisteret som minoritet i Iran, 
hvor der stadig i dag bor 300.000-400.000 af religionens i alt ca. fi re millioner til-
hængere. Bahá’í-religionen har desuden spredt sig til en række andre lande, særligt i 
Vesten. Grunden hertil kan være, at Bahá’í i Iran og Mellemøsten er blevet opfattet 
som en vantro udgave af islam og derfor som en religiøs trussel mod islam. Bahá’í 
forkastes af mange muslimer , fordi ingen profet  (eller religion) ifølge islam kan 
komme efter Muhammad . Muhammad er efter islamisk opfattelse det ’segl’, som 
afslutter og lukker åbenbaringens tid. Bahá’ís profet Baha’u’llah anerkendes således 
ikke af muslimerne. Bahá’í-religionens hovedsæde ligger i dag i Haifa i Israel.

Alevismen
Alevismen skal her nævnes kort, fordi den deler en række fællestræk med de oven-
nævnte religioner. Alevierne betragter dog i praksis sig selv som tilhængere af ”en 
tredje form for islam ” (ved siden af sunni- og shia-islam) og omtales derfor med rette 
også i nærværende bogs afsnit om islam i Århus.

Geografi sk opstod alevismen  i 1200-tallet i Anatolien, og der fi ndes i dag både 
tyrkisk-, kurdisk- og arabisktalende alevier . Byen Hacibektash i Tyrkiet er religiøst 
centrum for alevierne. Af sunni- og shiamuslimer er alevismen ofte blevet betragtet 
som en vantro udgave af islam , og den har derfor, som de ovennævnte grupper, 
måttet tilpasse sig og eksistere som religiøs minoritet i lande med en muslimsk  ma-
joritet. 

Minoritetssituationen i Mellemøsten

Forfølgelse eller accept
Tilstedeværelsen af islam  i Mellemøsten gennem de sidste ca. 1400 år har altså 
berørt livssituationen for de nævnte religioner, om end i forskellig grad. Både yezidi-
erne , alevierne og bahá’íerne er af muslimer  og skiftende statsmagter blevet anset for 
muslimske afvigere og har i perioder af deres historie måttet bøde for dette. F.eks. 
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har yezidiskoler og yezidiundervisning været forbudt i en række muslimske lande. 
Det skal dog nævnes, at islam langtfra har været ene om at bekæmpe og forfølge an-
dre religioner i området. Situationen har været den, at alle principielt set har kæmpet 
for egen magt og vinding. Islam fremhæves her, fordi den efter det 7. århundrede 
blev den blivende majoritet i regionen og derfor fi k en markant indfl ydelse på ud-
viklingen af og vilkårene for de andre religioner.

Mandæerne (i  Koranen benævnt som subba eller sabierne) og jøderne  har i mod-
sætning til yezidierne , alevierne og bahá’í-tilhængerne haft en form for særstatus. 
Tilhængerne af disse religioner nød (sammen med de kristne) en vis beskyttelse, 
fordi de af muslimerne blev betragtet som ”bogens folk ” (ahl al-Kitab). Det Gamle 
og Det Ny Testamente samt mandæernes Ginza ansås af muslimer  som uddrag af 
den himmelske bog, umm al-Kitab, der dog ifølge muslimerne først overleveredes 
korrekt og fuldt ud med  Koranen. Måske var der ikke ligefrem tale om, at bogens 
folk opnåede ligestilling med muslimerne under muslimsk  herredømme, bl.a. 
skulle de betale en særlig skat, men generelt siges det, at muslimerne var meget 
tolerante overherrer over for bogens folk. Bogens folk var således under muslimsk 
herredømme forskånet for de forfølgelser og den diskrimination, som andre mino-
ritetsgrupper blev udsat for. Det er desuden kendetegnende for både jøder , kristne 
og mandæere, at de har haft en rigere tradition for hellighuse i Mellemøsten end 
andre minoritetsreligioner. Disse har i større udstrækning åbenlyst kunnet ud-
leve deres religion blandt muslimerne, men har dog stadig som de andre religiøse 
grupper skullet overholde og adlyde de af de muslimske ledere dikterede regler og 
samfundslove. 

FAKTABOKS 4

Bogens folk: (på arabisk ahl al-Kitab) om tilhængerne af kristendom, jødedom 
og mandæisme. Disse religioner betragtes af muslimer som afvigende, men ac-
cepterede religioner, fordi deres skrifter betragtes som tidlige uddrag af den 
himmeske bog umm al-Kitab, der er fuldstandigt gengivet med muslimernes 
egen  koran (Jes P. Asmussen 1981:87, 208).

Tilpasning og særegenhed
En fortsat sameksistens med eller under islam  har stillet krav til minoritetsgrup-
perne om en vis tilpasning. Minoritetsreligionerne har måttet evne at begå sig i 
majoritetens rum og indordne sig under majoritetens præmisser og regler. Bl.a. har 
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fl ere af de her nævnte religioner måttet indpasse sig for at kunne fungere i islams 
kønsopdelte samfund, selvom eksempelvis både alevierne og mandæerne  lægger stor 
vægt på kønnenes lighed. Udadtil har de således måtte følge en kønsmæssig adfærd 
dikteret af majoriteten, som reelt har afveget fra deres egne religioners egentlige 
synspunkter. I disse gruppers egne religiøse ritualer deltager både mænd og kvinder 
samtidigt og på lige fod.

Minoritetsreligionerne har hver især fundet egne måder at bevare deres religion 
og undgå forfølgelser på. Alevierne har eksempelvis med jævne mellemrum hem-
meligholdt deres religiøse tilhørsforhold og endda foregivet at være sunni-muslimer. 
Også bahá’íerne bosiddende i Iran har ofte set sig nødsaget til at hemmeligholde 
deres religiøse tilhørsforhold. Yezidierne har derimod traditionelt beboet øde eller 
fjerne bjergegne, hvor de har levet skjult eller isoleret fra den muslimske majoritet. 
Således er det på forskellig vis lykkedes disse religioner at undgå at blive opslugt af 
og assimileret med majoriteten. 

Det er vigtigt at pointere, at minoritetsgruppernes tilstedeværelse også på sin vis 
har indvirket på udformningen og udviklingen af islam  op gennem tiden. Majo-
riteten formes tillige af sine omgivelser. De ovennævnte religioner har dog heller 
ikke udelukkende stået i kontrast til islam. Sameksistensen samt levevilkårene i 
mellemøstregionen har naturligt nok resulteret i, at nogle af gruppernes ritualer og 
trosforestillinger ligner hinanden eller har smittet af på hinanden. Religionerne har 
alle monoteistisk præg, og f.eks. spiller renhed og spiseregler en rolle inden for både 
islam og fl ere af minoritetsreligionerne.

Det århusianske udtryk

Flygtninge og indvandrere
De ovennævnte gruppers tilstedeværelse i Danmark skyldes, at mange er fl ygtet 
fra religiøs forfølgelse og diskrimination i hjemlandet. Dette gælder i særdeleshed 
yezidierne  fra det kurdiske område i Mellemøsten, bahá’íerne fra Iran, alevierne fra 
Tyrkiet samt de jøder  i Århus, der er af polsk oprindelse. Andre er indvandret til 
Danmark eller har ægtet danske statsborgere. Mens alevierne, mandæerne , yezidier-
ne og bahá’íerne er kommet til Danmark op gennem 1970’erne og 1980’erne har et 
mindre antal af jøder eksisteret i Århus siden slutningen af 1700-tallet. Vidnesbyrd 
herom kan ses på den jødiske gravplads på Frederiks Allé i Århus, som blev anlagt 
tilbage i 1827. I en kort periode fandtes også en lille synagoge  indrettet i et privat 
hjem i Vestergade, men denne forsvandt sammen med ejeren af huset.
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Religion og identitet
I dette afsnit af bogen har vi altså at gøre med en samling af minoritetsreligioner 
fra det mellemøstlige område, som har – eller har været nødt til at have – en særlig 
tilpasningsevne indbygget i sig. Deres religiøse systemer og praksis rummer således 
et forandringspotentiale i forhold til de omgivelser og den tid, som de aktuelt og 
lokalt eksisterer i. Men uanset tid, sted og tilpasningskrav fra en given majoritet 
har disse grupper alligevel formået at bevare essentielle dele af deres trossystemer 
og traditioner og ikke mindst sat en ære i fortsat at bibeholde tilhørsforholdet til 
den pågældende religiøse gruppe. I mødet med det danske samfund har grupperne 
endnu en gang måttet justere deres religiøse praksis og inkorporere nye ideer og 
praksisformer. 

Det er dog kendetegnende for de århusianske mandæere, yezidier, alevier  og jø-
der , at den religiøse praksis er nedtonet i forhold til den traditionelle praksis i deres 
oprindelseslande, og at det religiøse tilhørsforhold nu mest af alt markerer et etnisk 
tilhørsforhold. Folkets historie og traditioner fremdrages og sættes i fokus. Der sæt-
tes generelt størst fokus på fejring af de årligt tilbagevendende religiøse højtider, 
hvorimod en decideret religiøs hverdagspraksis er fraværende for fl ere gruppers 
vedkommende.

For nogle grupper (bl.a. yezidi  og alevi ) gælder det desuden, at store dele af disse 
religioners religiøse tekstmateriale er forsvundet under forskellige forfølgelser, og at 
vedligeholdelsen af tro og praksis derfor har været afhængig af en mundtlig overle-
vering. Kendskab til tradition og historie er alfa og omega for disse religioners vide-
reførelse og for det sociale sammenhold. Det er således typisk for fl ere af grupperne, 
at forældregenerationen gør en stor indsats for at overlevere og videregive den pågæl-
dende religiøse tradition til de yngre generationer. Men tilpasningen til og indfl ydel-
sen fra det danske samfund gør dette vanskeligt. For fl ere af grupperne gælder det 
derfor, at de yngre generationer i Århus har et mindre kendskab til gruppens historie 
og traditioner. Dog føler både de yngre og ældre generationer tilsyneladende en stor 
og udtalt forpligtelse over for deres kulturarv, som opleves som et fælles holdepunkt 
i hverdagen og som en vigtig del af deres identitet. 

FAKTABOKS 5

Identitet: handler overordnet om ’jeg-bevidsthed’; om ’hvem man er, og hvor-
dan man forstår sig selv’. I sammenhæng hermed kan man også tale om social 
identitet, der henviser til bevidstheden om at tilhøre et folk eller en gruppe med 
en særlig kultur, et særligt fælles præg, en særlig historie eller religion etc. 
Etnicitet betegner tilhørsforholdet til en etnisk afgrænset gruppe, hvoraf kan af-
ledes en etnisk identitet (Gyldendals Fremmedordbog, 9. ugave, 3. oplag 1986).
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Alevierne i Århus har oplevet, hvad man kunne kalde for en både etnisk og decideret 
religiøs opblomstring i en periode. I starten af 1990’erne resulterede en historisk be-
givenhed (massakren i Sivas) i Tyrkiet i en opblomstring af og øget interesse blandt 
alevierne i diasporaen for deres egen religion og identitet. Dette ændrer dog ikke ved 
det faktum, at den religiøse praksis for også aleviernes vedkommende er nedtonet i 
sammenligning med praksis i oprindelseslandet Tyrkiet.

Disse religioner fungerer i Århus i dag således som mere end blot religioner – de 
er samtidig og vigtigst af alt etniske identitets- og kulturbetegnelser. Religionen 
bliver, som en del af gruppernes kultur og historie, afgørende for selvforståelsen og 
identiteten og det, der gør den enkelte gruppe unik i forhold til andre folkeslag og 
etniske grupper i Århus.

Konkret rituel tilpasning
Som et eksempel på den tilpasning, som foregår i forbindelse med den rituelle prak-
sis, kan vi kaste et blik på mandæerne . Mandæerne praktiserer stadig deres dåbs-, 
bryllups- og begravelsesritualer i Århus, om end i en tilpasset udgave. Traditionelt 
kræver deres dåbspraksis, at dåbsvandet udgøres af rindende fl odvand. Idet dette 
ikke altid er en tilgængelig mulighed, f.eks. som følge af vinterkulden i Danmark, 
har mandæerne i stedet forsøgt at imødekomme kravet ved at lade sig døbe  i kar 
under en bruser, som leverer det rindende vand. Havet ved Esbjerg har også fl ere 
gange erstattet rindende fl odvand i forbindelse med massedåb. Mandæerne i Århus 
betegner selv denne tilpasning som liggende på grænsen af det acceptable, men sam-
tidig som en nødvendig foranstaltning.

Ligeledes har yezidierne  og jøderne  i Århus i et vist omfang slækket på deres tra-
dition for omskærelse af drengebørn, som ikke praktiseres konsekvent inden for 
disse grupper i Århus. Jøderne har desuden tilpasset sig til danske (kristne) forhold, 
hvor søndagen betragtes som den primære helligdag (efter jødisk  skik er lørdag hel-
ligdag). Også yezidiernes dåbspraksis kræver traditionelt, at alle yezidier døbes i en 
bestemt kilde i den hellige by Lalish, men tidspunktet for dåben  er ikke fastsat til en 
bestemt periode i livet. Dette levner plads til planlægning og hensyntagen til bl.a. 
rejseforhold og sikkerhed i Irak på det givne tidspunkt, overvejelser over om de har 
råd til at rejse derned, ferieplanlægning og fritagelse fra job m.m. 

Hos alevierne er en del traditionelle ritualer og skikke af forskellige (praktiske) 
grunde ikke opretholdt udenfor Tyrkiet og udføres altså heller ikke i Århus (bl.a. 
Musahiplik- samt Takiya-skikken – skikke der omhandler indgåelse af pagtforhold 
mellem fl ere ægtepar samt hemmeligholdelse af det religiøse tilhørsforhold. Se end-
videre afsnit om Alevi -foreningen). Alevierne påpeger selv, hvordan de indretter sig 
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efter den tid og de omgivelser, de lever i, hvorfor enkelte traditionelle ritualer med 
tiden kan virke utidssvarende. 

Humanitet og individualisme
Det er desuden fælles for fl ere af grupperne (bahá’í, alevismen  samt yezidi ), at de 
fremhæver en særlig vægtning af humanitetsidealer – i særdeleshed respekt, tole-
rance og lighed blandt mennesker. Dette fællestræk kan evt. ses som en reaktion på 
minoritetsbehandlingen i oprindelseslandene. Disse grupper synes samtidig også at 
værne om den enkeltes behov og stillingtagen, hvorfor den enkelte nyder stor frihed 
i forhold til deltagelse i den religiøse praksis og i trosudøvelsen i det hele taget. Dog 
stilles der inden for fl ere af de nævnte religioner generelt krav om en acceptabel, 
menneskelig og moralsk korrekt adfærd hos det enkelte individ. Brud på disse krav 
eller forventninger kan resultere i social udelukkelse af de pågældende religiøse sam-
fund – også i Århus. 

Manglende organisation
De pågældende religiøse grupper må desuden siges alle at fremstå forholdsvis 
neutralt i det århusianske bybillede. Nogle synes endda nærmest usynlige (både 
mandæerne  og yezidierne  henvendte sig selv til Pluralismeprojektet, der ikke på 
forhånd kendte til deres tilstedeværelse i Århus). Dette skyldes primært, at ingen af 
grupperne har etablerede ’hellighuse’, hvor troen praktiseres. Kun Alevi-foreningen 
råder over et fast være- og mødested, men foreningens aktiviteter centreres primært 
om sociale, sekulære aktiviteter, der fremmer fællesskabet mellem alevierne i Århus 
og kendskabet til deres særegne kultur. Religiøse ceremonier og højtider indgår kun 
indimellem. De øvrige grupper mødes privat, oftest i socialt, men af og til også i 
religiøst regi. Alle religiøse ritualer og ceremonier fi nansieres privat. Med undtagelse 
af alevierne er antallet af tilhængere til de religiøse grupper desuden forholdsvis lille 
og varierer fra omkring 20 til 40 personer (alevi -foreningen tæller omkring 100 
medlemmer, men i alt bor der dog omkring 1000 bekendende alevier  i Århus).

Gruppernes begrænsede størrelse samt det faktum, at de ikke har etablerede reli-
giøse hellighuse i Århus, kan eventuelt være medvirkende til den nedtonede grad af 
trosdyrkelse. Større fællesskaber samt i særdeleshed eksistensen af et fælles samlings-
sted kunne forventes at styrke den enkelte gruppes synlighed og derved måske også 
fremme en mere intensiv dyrkelse af troen i fællesskab.
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Nedtonet missionsaspekt
Det er også kendetegnende for grupperne inden for denne kategori, at de har meget 
lidt fokus på mission . Kun bahá’í, der er en forholdsvis ny profet isk bevægelse, be-
sidder et decideret missionsaspekt, der med tiden skal omvende alle verdens borgere 
til bahá’íer. For de andre gruppers vedkommende begrundes det manglende mis-
sionsaspekt med, at man fødes som mandæer , yezidi , alevi  og jøde . For mandæernes, 
yezidiernes og aleviernes vedkommende gifter man sig desuden udelukkende med 
’sine egne’ og stifter familie inden for den religiøse/etniske gruppe. Kun i nogen grad 
og under særlige betingelser kan konvertering  til nogle af disse religioner forekomme. 
Det kan opfattes som et sammenfald, at grupperne er fælles om dette karakteristika, 
men det kan også ses som en konsekvens af de sociale minoritetsbetingelser, som 
grupperne er blevet til eller har eksisteret under. Gennem lange perioder af disse 
religioners historie har der ikke været grobund eller mulighed for at drive missions-
virksomhed. Religionerne har således overlevet gennem slægternes videreførelse.

Afslutning

Mandæerne, yezidierne , alevierne, jøderne  og bahá’íerne er eksempler på religioner i 
Århus, der har en veletableret tradition og historie bag sig, og som til stadighed til-
passer sig de lokale og aktuelle omgivelser, de lever i. Trods den nedtonede religiøse 
praksis hos de fl este af grupperne forsøger og formår de at bevare de væsentligste 
træk i deres egen særegne religion, historie og kultur dels (og primært) gennem 
mundtlig overlevering, dels gennem den (tilpassede) religiøse praksis. Ud af disse 
bevarede træk bærer de med sig en særlig identitet og et socialt tilhørsforhold, der 
adskiller dem fra omgivelserne, og som synes at være det vigtigste omdrejnings-
punkt for deres religiøse tilhørsforhold.

For bahá’ís vedkommende kan det religiøse tilhørsforhold måske dog siges at have 
større eller lige så stor betydning som det etniske tilhørsforhold, idet bahá’ í er en 
religion, som man både kan fødes ind i og konvertere til. Dvs., at mange mennesker 
af ’vestlig oprindelse’ er konverteret til religionen. Det faktum, at bahá’í-religionen 
er organiseret på internationalt plan, kan desuden spille en rolle i forhold til den 
lokale tilpasning i Århus. En international organisationsform må automatisk tage 
hensyn til, at religionen skal kunne appliceres og virke i meget forskellige lokale mil-
jøer i både den mellemøstlige og vestlige verden. Den religiøse bahá’í-praksis synes 
således i mindre grad at være bundet af markante mellemøstlige skikke og kulturtra-
ditioner, end det gør sig gældende for de resterende gruppers vedkommende. Bahá’í 
kan således i sit udgangspunkt siges at være mere ’inter-kulturel’ med en tilsvarende 
stor tilpasningsevne til følge. 
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Jøderne, hvis historie i Århus strækker sig noget længere tilbage end de resterende 
gruppers, synes dog alligevel aldrig at have fundet frem til et fælles og blivende år-
husiansk udtryk. Dette skyldes bl.a. et manglende religiøst samlingssted, men også 
at jøderne  gennem deres tid som handelsmænd i Århus (Danmark) ikke altid har 
været lige velkomne. I det 18. og starten af det 19. århundrede fi k kun få jøder  lov 
til permanent at slå sig ned i Århus. Eksistensen af jøder i Århus har således været så 
begrænset, at man knap kan tale om en jødisk  tradition i Århus. Antallet af herbo-
ende jøder i Århus i dag er ikke kendt.
Det er slutteligt også karakteristisk, at samtlige grupper i denne kategori i dag føler 
sig velkomne og accepterede i Århus (offi cielt er dog kun  jødedommen og bahá’í 
hhv. anerkendt og godkendt trossamfund i Danmark (se apendiks). Hverken 
mandæerne , yezidierne  eller alevierne har ansøgt om anerkendelse). I Århus føler 
de sig generelt trygge i forhold til at leve åbenlyst med deres religiøse og etniske 
tilhørsforhold.

I dette afsnit er en række fællestræk for øvrige grupper fra det mellemøstlige om-
råde trukket frem. Fællestrækkene er funderet dels på den minoritetssituation, som 
disse grupper i store træk deler, dels på den balance mellem dynamisk foranderlig-
hed på den ene side og historisk kontinuitet på den anden side, som grupperne i 
Århus synes at beherske. Det etniske tilhørsforhold, som er en del af disse religiøse 
gruppers selvforståelse, er fremhævet som et særligt omdrejningspunkt. Gruppernes 
særegenhed og indbyrdes forskellighed, hvad angår religiøs tro og praksis, fremgår 
andetsteds i denne bog (se de respektive afsnit over de enkelte grupper).
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Bahá’í

Præsentation og navn

Bahá’í-troen er en religion, der opstod i det daværende Persien i midten af 1800-tal-
let. I 1844 erklærede Siyyid 'Ali-Muhammad (1819-1850), at han havde modtaget 
en åbenbaring  fra Gud om, at en stor profet  snart ville komme. Han tog navnet Báb, 
som på arabisk betyder port, for at symbolisere, at han var indgangen til åbenbarin-
gen . I 1863 trådte Bahá’u’lláh (1817-1892) frem og proklamerede, at han var den 
profet, der af Báb var forudsagt til at fuldføre dennes mission. Bahá’u’lláh videreud-
viklede Bábs religiøse bevægelse til en egentlig religion. Bahá’u’lláh betyder ”Guds 
Herlighed” på arabisk (Bahá: herlighed, (a)lláh: Gud). Bahá’í betyder ”tilhænger af 
Herligheden”.

Bahá’u’lláh er forfatter til de vigtigste skrifter i Bahá’í-religionen i dag. De består 
dels af tekster, som anses for at være Guds direkte åbenbaringer , og dels af Ba-
há’u’lláhs egne udlægninger af disse. 

Ifølge bahá’í-tilhængerne fi ndes der kun én Gud, som alle steder i verden er den 
samme, uanset hvilket navn denne bærer. Bahá’í-troen forklarer disse forskellighe-
der ved, at mennesket på forskellige tidspunkter og forskellige steder på jorden har 
haft forskellige behov for leveregler. Af den grund har Gud manifesteret sig forskel-
ligartet gennem sine profeter  i tidens løb, hvilket har resulteret i etableringen af de 
mangeartede religioner. I rækken af tidligere profeter anses Bahá’u’lláh for at være 
den nutidige tidsalders profet , hvis opgave har været at give menneskene et sæt fælles 
regler til etablering af Guds rige på jorden; et rige, hvor alle har indset, at Gud er 
én, samt at mennesker er lige uanset race, køn, status etc. Alle fordomme vil dermed 
være fortid, og fred og velfærd resultatet. 

Gruppens historie i lokalområdet

Bahá’í-samfundet har eksisteret i Århus siden 1972, hvor en gruppe pionerer (grup-
pen bruger ikke ordet missionær ) fra København valgte at fl ytte til Århus og etablere 
et lokalråd i byen. Før dette havde der hovedsageligt været tilhængere i hovedstads-
området. 

Organisation

Bahá’í-samfundet organiserer sig på alle niveauer i råd af ni personer. Øverst er der 
på internationalt niveau Det Universelle Retfærdighedens Hus, som har hovedsæde 
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i Haifa i Israel. Herfra sker den overordnede forvaltning af religionen, og rådet kon-
sulteres ved større etiske og moralske spørgsmål. I hvert enkelt land er der et natio-
nalt råd. Det nationale råd koordinerer bahá’í-samfundets aktiviteter i landet og står 
for kontakten til de nationale myndigheder. På verdensplan er der 181 nationale råd 
(2003). På lokalplan oprettes der et råd, når der er ni tilhængere i et givent område. 
Dette råd står for den praktiske administration i lokalområdet, herunder religiøse 
sammenkomster og andre arrangementer. Vigtige opgaver for lokalrådet er også at 
informere offentligheden om Bahá’í-troen og skaffe nye tilhængere i lokalområdet. 
Der fi ndes ca. 30.000 lokalråd på verdensplan, heraf seks i Danmark (2003).

På alle tre niveauer afholdes der valg til poster i forskellige råd, hvor afstemningen 
foregår anonymt. Rådsmedlemmerne vælges ud fra spirituelle kvaliteter og enga-
gement i trossamfundet, hvilket det er op til de enkelte stemmeberettigede selv at 
vurdere graden af.

I forbindelse med principperne om menneskets og jordens enhed skal ovenstående 
struktur være den bærende magtstruktur, når alle verdens borgere, som forventet af 
Bahá’í-samfundet, engang bliver bahá’í-tilhængere.

Medlemmer

Der stilles to krav til nye tilhængere. Dels skal de skrive under på, at de anerkender 
Bahá’u’lláh som Guds profet  for vor tidsalder, og dels må de ikke være tilknyttet 
andre religiøse institutioner, idet det vil indikere, at den pågældende tilhænger fore-
trækker én religion frem for andre.

I Århus har medlemstallet i de sidste år ligget på omkring 22-24 medlemmer, hvor 
det på landsplan udgør ca. 350. Køns- og aldersmæssigt er fordelingen nogenlunde 
jævn. Der arbejdes ikke med forskellige medlemskategorier, om end der er forskel 
på, hvor meget man har lyst og mulighed for at engagere sig i bahá’í-samfundet. 
Trods stor interesse for religionen blandt borgere i Århus vælger relativt få at erklære 
sig som egentlige tilhængere.

Trossamfundet er kendetegnet ved mange tilhængere af anden etnisk oprindelse 
end dansk. Dette skyldes bl.a., at mange bahá’í-tilhængere har måttet fl ygte fra 
deres hjemlande pga. religiøs forfølgelse. Det anslås således, at omkring 25 % af de 
iranske fl ygtninge i Danmark er bahá’ í’er. 
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Økonomiske forhold

Bahá’í-samfundet er økonomisk baseret på en privat fond, som det udelukkende er 
bahá’í-tilhængere, der kan betale til. Beløb, der gives til fonden, indbetales ikke i 
form af fast kontingent, men som frivillige donationer.

De enkelte lokalråd modtager ikke støtte fra de nationale råd eller Det Universelle 
Retfærdighedens Hus. I stedet prøver man at sende penge opad i systemet, i det 
omfang det er muligt. I Danmark er de lokale og nationale aktiviteter hovedsageligt 
baseret på frivillig arbejdskraft. Bahá’í-samfundet i Danmark modtager ikke stats-
støtte.

Religiøs/spirituel praksis

Formålet med såvel fælles som individuelle religiøse handlinger i Bahá’í-troen er at 
tilkendegive sin tro på Gud og etablere et personligt gudsforhold. Dette er vigtigt 
for at opnå glæde og lykke i dette liv og virker desuden som forberedelse for sjælen 
til dens tilstand efter døden. 

Bahá’í-troen er i sin praksis en udpræget individorienteret religion, kendetegnet 
ved en udbredt grad af selvbestemmelse for den enkeltes tro og praksis. Dette kom-
mer bl.a. til udtryk i meditation, hvor der ikke stilles krav til meditationens udfø-
relse, og i studier af skrifterne, hvor det er op til den enkelte selv at tage stilling og 
fortolke de hellige skrifter. Ud over Bahá’u’lláhs tekster anerkendes også tidligere 
åbenbarede værker som Bibelen , Koranen m.fl . 

Bahá’í-tilhængere skal faste  en måned om året. Forholdene omkring fasten  minder 
meget om den muslimske ramadan . Derudover bør den enkelte tilhænger mindst 
en gang i livet foretage en  pilgrimsrejse  til Det Universelle Retfærdighedens Hus i 
Haifa. Man har her mulighed for at se det eneste eksisterende billede af Bahá’u’lláh, 
hans grav og profeternes originalskrifter. 

Den fælles religiøse praksis består i fester og helligdage koncentreret om profe-
ternes fødsels- og dødsdage samt datoerne for deres første åbenbaring . Herudover 
afholdes der hver nittende dag en Nittendedagsfest. Bahá’í-kalenderen er inddelt i 
nitten måneder af nitten dage samt fi re overskudsdage, fem i skudår. Tallet nitten 
er den numeriske værdi af det arabiske ord for enhed, wahad, og er derfor et vig-
tigt symbol for bahá’íerne. Kun bahá’í-tilhængere kan som udgangspunkt deltage 
i Nittendedagsfesten. Dagen anses for at være en dag i troens tegn som den kristne 
søndag.

Alle religiøse fester består af en åndelig, en administrativ og en social del. Under 
den åndelige del oplæses der fra hellige skrifter. Alle deltagerne er velkomne til at 
læse tekster op efter eget valg, da der ikke er noget præsteskab til at udfylde denne 
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funktion. Der eksisterer ikke nogen overordnet struktur i den åndelige del, som der 
f.eks. gør i en folkekirkelig gudstjeneste. I den administrative del diskuterer man 
trossamfundets aktiviteter, hvorefter der afsluttes med socialt samvær. I Århus mø-
des man privat hos tilhængerne, da man endnu ikke har lokaler til dette formål.

Eksterne relationer

Bahá’í-troen blev anerkendt som trossamfund i Danmark i 1975 med ret til selv at 
foretage vielser, og forholdet til de danske myndigheder er godt.

Kontakt

e-mail:aarhus@bahai.dk
www.bahai.dk
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Jødedom 

Præsentation og navn

Navnet jødisk  betyder ganske enkelt ”en person fra Judæa”. Judæa er et geografi sk 
område i Israel. Ifølge traditionel jødisk selvforståelse opstod  jødedommen allerede 
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i det 2. årtusind f.v.t. med patriarkerne Abraham, Isak og Jakob og åbenbaringen  
til Moses på Sinai-bjerget. Denne myte og en beskrivelse af  jødedommens historie 
blev nedfældet i de skrifter, der kom til at udgøre den hebraiske Bibel , det de kristne 
kalder Det Gamle Testamente. Disse skrifter betragtedes af det jødiske folk som 
forpligtende for tro og adfærd. Ud over bibelske skrifter suppleredes der senere med 
traditioner, som stammer fra de religiøse ledere, rabbinerne, gennem mange århund-
reder. Disse traditioner er indeholdt i det omfattende værk Talmud (ca. 500 e.v.t.). 
Dette værk består af diskussioner om, hvordan religionen skal forstås, og hvorledes 
dens forskrifter skal praktiseres under de livsvilkår, man aktuelt lever under. 

Jødedommen er en monoteistisk religion, dvs. at jøderne  kun tror på én gud. Dette 
træk har, foruden en række andre elementer, inspireret kristendommen og islam. Li-
geledes optræder en del af den jødiske traditions persongalleri efterfølgende i kristen 
og muslimsk sammenhæng. F.eks. Abraham som stamfader, Noah og syndfl oden 
o.l. Foruden monoteismen og de detaljerede forskrifter for alle livets forhold indgår 
den stærke tilknytning til landet Israel som en bærende del af traditionen. 

Efter oplysningstiden (ca. 1750) har den jødiske religion forgrenet sig i tre hoved-
retninger: reform-, konservativ og ortodoks jødedom . Reform- jødedommen er den 
retning, der går længst i sin tilpasning til den moderne kultur. Ortodoksien fremstår 
som den mest traditionsbevidste, mens den konservative retning befi nder sig mel-
lem de førstnævnte. Desuden fi ndes der i Israel og resten af verden også sekulære 
jøder , dvs. mennesker der er lige så lidt religiøse som den almindelige dansker, men 
som i kraft af deres etniske tilhørsforhold føler et ansvar over for den årtusind gamle 
kulturarv, de er en del af. 

Gruppens historie i lokalområdet

Der har levet jøder  i Århus siden slutningen af 1700-tallet. De er kommet for at dri-
ve deres respektive erhverv, typisk handel  og håndværk. Historiske kilder beskriver 
enkelte af de første bosiddende jøder, og de fremstilles som vellidte og respekterede 
medborgere, der fremstod succesfulde i deres erhverv. Som eksempel kan nævnes 
købmand Ree. Han boede i Vestergade i 1800-tallet og stiftede en reform synagoge  
samme sted. Den eksisterede dog kun i hans tid.

Man vil som kuriosum kunne fi nde resterne af en nu nedlagt jødisk  gravplads 
på Frederiks Allé. De jøder , vi fi nder i Århus i dag, er for langt de fl estes vedkom-
mende ikke efterkommere af de nævnte familier. Der fi ndes jødiske indvandrere 
fra en række lande i byen. Dog har de fl este deres oprindelse i Polen og Israel. De 
polske jøder er typisk første, anden og tredjegenerationsefterkommere, og de israel-
ske indvandrere er generelt første og anden generation i Danmark. De polske jøder 
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kom hertil som fl ygtninge pga. forfølgelse efter 1969, hvorimod de fl este israelere er 
kommet hertil, fordi de har stiftet familie med en dansk statsborger.

Organisation

Der er for jødernes vedkommende ikke tale om nogen egentlig gruppe eller me-
nighed i Århus. Som en konsekvens heraf må man konstatere at alle ikke kender 
alle, hvilket ville have været mere sandsynligt, hvis der fandtes en menighed. Basalt 
skyldes dette dels, at de herboende jøder  ikke er udøvende religiøse, og dels at de har 
meget forskellig baggrund. For fl ertallet gælder det, at de har etableret sig i blandede 
ægteskaber med danskere, som oftest har en sekulariseret kristen baggrund. I øvrigt 
er det kendetegnende, at denne indvandrergruppe hurtigt fi nder job og skaber sig 
sociale netværk og derfor generelt fungerer på de præmisser, de møder i de forskel-
lige lande de bosætter sig i.

Selvom jøderne  i Århus ikke har nogen organiseret struktur, kender de fl este al-
ligevel en række andre individer eller familier med jødisk  baggrund. Oftest har man 
mødt disse tilfældigt og har videreintroduceret hinanden for andre bekendte. Folk 
mødes jævnligt i mindre grupper til fællesspisning og almindeligt samvær. Der er 
generelt enighed om ikke at diskutere religion og politik ved disse lejligheder. Det 
sker, at man mødes i anledning af religiøse højtider, om end samværet dog ikke bæ-
rer præg af noget egentligt religiøst indhold. Man vil kunne sammenligne det med 
danskere i udlandet, som mødes juleaften for at spise en god middag og tale med 
andre danskere. Man må huske, at  jødedommen ikke bare er en religion, men også 
en etnicitet. Alle jøder , også her i byen, er i større eller mindre grad bevidste om at 
være en del af et folk med en årtusind gammel historie og tradition. Denne historie 
føler de generelt en forpligtelse til at videregive til den næste generation, hvilket har 
en identitetsskabende funktion. 

Det skal nævnes, at der fi ndes en etableret ortodoks jødisk  menighed i København 
ved navn Mosaisk Trossamfund. Menighedens etablering går tilbage til slutningen 
af 1600-tallet, og den tæller ca. 3-4000 medlemmer i dag.

Medlemmer

Da der ikke fi ndes nogen menighed eller forening i Århus, er der selvsagt ingen 
medlemmer, men blot en række individer af jødisk  herkomst. Antallet er uvist men 
antageligt nogenlunde stabilt. Aldersmæssigt forekommer en spredning fra baby til 
seniorer højt oppe i årene. Kønsmæssigt er der tilsyneladende jævn spredning, dog 
formodes der at være en overvægt af mænd blandt den israelske del af befolkningen. 
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Sprogligt taler jøderne  ud over dansk fl ere forskellige sprog, afhængigt af hvilket 
land de kommer fra. Hebraisk, polsk, russisk og engelsk er dog mest almindeligt.

For at være jøde  skal man være født af en jødisk  mor eller konverteret til  jødedom-
men. Det sidste er en relativt kompliceret proces. Jøder har ikke tradition for mis-
sion , og der hersker en generel respekt for den religion, andre måtte have. Adspurgt 
har de fl este ikke noget ønske om, at fl ere jøder  skal bosætte sig her, eller at der skal 
etableres en menighed, og der hersker en generel tilfredshed med tingenes tilstand. 

Økonomiske forhold

Der er ikke økonomi involveret i det jødiske liv i Århus. Dette må ses som en natur-
lig følge af den manglende organisation.

Religiøs/spirituel praksis

Det er tradition for jøder  at lade drenge omskære på ottende dagen efter fødslen. 
Dette forstås af sekulære jøder som et tegn på, at man tilhører det jødiske folk, mens 
det for traditionelle jøder også opfattes som et tegn for den guddommelige pagt med 
det jødiske folk. I Århus er det ikke ualmindeligt, at denne praksis overholdes. I så 
fald foretages indgrebet oftest af en læge på hospitalet. 

For jøderne  er det lørdagen (shabbat), der er helligdag. For mange israelske ind-
vandrere virker det i begyndelsen lidt underligt, at lørdag er hverdag og søndag er 
fridag, men de tilpasser sig hurtigt denne skik. Foruden den ugentlige helligdag er 
der naturligvis en række højtider. Det jødiske nytår ligger i september/oktober, kort 
efter ligger den store forsoningsdag (Yom Kippur). Her er det praksis at  faste fuld-
stændigt i et døgn, dog kun for voksne sunde og raske mennesker. Denne praksis 
følges også af mange ikke-religiøse jøder . I Århus er der fl ere familier, der højtide-
ligholder denne dag. Man kan også fi nde eksempler på unge jødiske mænd med 
israelsk baggrund, hvis danske kærester ikke faster. Disse mænd fi nder sammen og 
støtter hinanden i at faste den dag, mens de hygger sig sammen. Det kan godt være, 
at det ikke opfattes som religiøsitet, men det må ses som et udtryk for identitets- og 
traditionsbevidsthed, samtidig med at det er en solidaritetshandling. 

Den mest centrale fest for jøder  er påskefesten (Pesah). Her fejrer man Guds ud-
frielse af det jødiske folk fra en tid som slaver i Egypten. Festen foregår om foråret 
og varer i otte dage. Den indledes med seder-aftenen, som er højdepunktet. Seder 
betyder orden, og alt den aften foregår i en bestemt orden og rækkefølge. Man spi-
ser små symbolske retter til minde om lidelserne i Egypten og befrielsen. Samtidigt 
læses der tekster højt, så man på den måde får repeteret historien. Alt dette er en 
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udpræget familiebegivenhed, hvor børnene ned til den yngste spiller en central rolle 
i liturgien. I løbet af påskeugen spiser man en speciel usyret slags brød ved navn 
matzah. I Århus er der mange familier, som vælger at tage til Israel i denne ferie. 
Andre går sammen i mindre grupper og mødes den første aften til fællesspisning, 
oftest uden ritual og bønner. 

Der er ingen forretninger i Århus, som forhandler koshermad, dvs. mad der er 
fremstillet i overensstemmelse med de religiøse forskrifter. Disse produkter forhand-
les i København, hvor der fi ndes religiøse jøder . Stormagasinet Magasin i Århus 
sælger dog matzah til Pesah. For få år siden organiserede en gruppe fællesindkøb 
og fragt af koshermadvarer fra København i forbindelse med påskefesten. Ikke af 
religiøse årsager, men mere som en nostalgisk ting. Denne praksis er dog ophørt.

Tidligere har der på privat basis eksisteret sprogundervisning i moderne hebraisk 
for børn med israelske forældre. Undervisningen var dog på ingen måde religiøs. 
Der fi ndes angiveligt ikke undervisning i hebraisk for børn i dag. 

Eksterne relationer

Relationerne til det omgivende samfund opleves som harmoniske. Jødiske indvan-
drere føler sig generelt accepteret og velkomne i Århus, ligesom ingen har følt sig dis-
krimineret pga. etnisk tilhørsforhold. Dog er forholdet til nogle arabiske muslimer, 
som ellers har været neutralt, i de senere år blevet mere anstrengt, idet nogle jøder  
har oplevet at blive chikaneret fra denne side.
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Mandæisme

Præsentation og navn

Mandæerne er en befolkningsgruppe, der stammer fra Iran og (især) Irak, primært 
fra områderne omkring fl oderne Tigris og Eufrat. Mandæerne henviser både til et 
etnisk tilhørsforhold, en kultur og en religion. Mandæerne har som folk fl ere gange 
været tæt på udryddelse pga. sygdomme eller forfølgelser, men det er lykkedes dem 
at overleve, og de har frem til i dag bevaret deres eget sprog og deres egen religion. 
Mange er i tidens løb fl ygtet til bl.a. Europa, USA, Canada og Australien fra under-
trykkelse i Irak. Af den grund fi ndes der ingen præcise tal for, hvor mange mandæ-
ere der fi ndes på verdensplan, om end antallet af mandæere skønnes at ligge et sted 
mellem 20.000 og 100.000. Ordet ”mandæe” betyder ”ham der ved meget” eller ”en 
vidende”. I Irak kaldes mandæerne  også for subba ; et begreb som nævnes i  Koranen 
og som betyder ”døbere”. I mandæernes egen tradition fortælles det, at mandæerne 
selv tog dette navn for at undgå muslimsk forfølgelse, idet referencen i  Koranen gør, 
at man af muslimer anses for et ’bogens folk ’ og dermed accepteres som en religiøs 
gruppe.

Mandæerne beskriver sig selv som de første monoteister  og daterer deres religion 
tilbage til omkring 2000 f.v.t. Andre daterer derimod mandæismens begyndelse til 
omkring Jesu levetid. Mandæerne tror på en Gud, som kaldes ”Mandathaii” eller 
”Haii”, og som er skabt af og ud af sig selv. Denne Gud er skaberen af og kilden 
til alt i universet. Den fundamentale mandæiske teologi handler om troen på Haii 
samt på eksistensen af både ”lysets verden” (nhura) og ”mørkets verden” (hshuka),
der er af afgørende betydning for mandæernes livs- og frelsessyn. Hvor lysverdenen , 
der ledes af Haii, repræsenterer godhed, sandhed og evighed, er mørkets verden fuld 
af ondskab og falskhed. Mandæernes religiøse verden markerer sig således gennem 
en gnostisk  dualisme, hvor modstridende kræfter kæmper mod hinanden (godt 
mod ondt, lys mod mørke, sjæl mod materie). Ifølge mandæernes skabelsesforståelse 
førte fjendskabet mellem de to verdenen, til skabelsen af den jordiske verden (tibil ). 
I begyndelsen var denne verden grundlæggende ond, men lysets verden kom ind i 
den og oprettede derved en lige balance mellem det gode og det onde i den jordiske 
verden. Det højeste punkt i tilblivelsen af den jordiske verden var skabelsen af det 
første menneske, Adam, hvis krop udelukkende indeholdt de oprindelige elementer 
fra den onde jordiske verden. Hans sjæl (nishimtha) derimod kom til ham fra lysets 
verden efter ordre fra Haii. Mandæerne tror derfor på, at menneskets sjæl er sendt 
ned fra lysets verden, og at den skal vende tilbage dertil ved menneskets død. Fore-
stillingen om, at mennesket består af en uren, syndig krop og en ren, guddommelig 
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sjæl, betyder, at mandæernes dualistiske verdenssyn videreføres i deres menneske-
syn.

Mandæerne opfatter Adam som den første profet , der modtog de mandæiske reli-
giøse instruktioner fra Gud, og den sidste store mandæiske lærer, healer  og profet var 
Johannes Døberen. Hos mandæerne  nævnes også Jesus, der siges at være i slægt med 
Johannes (Johannes’ mor siges at være søster til Jesus mor), men kristendommens 
billede af Jesus antages ikke. 

Mandæerne har en lang række hellige bøger. Den vigtigste hellige bog er Ginza,
der er opdelt i to dele – en højre (Ginza Jamina) og en venstre (Ginza Smala). Ginza 
Jamina har et kosmologisk , mytologisk og teologisk indhold, og den er beregnet til 
oplæsning for mandæere. Ginza Smala er en samling af ritualforskrifter, som pri-
mært omhandler døden og de ritualer, som skal foretages, for at sjælen kan stige op 
til lysets verden. En del af Ginza Smala er salmer, der afsynges under dødsmessen. 

Dåb spiller en afgørende rolle i den mandæiske religiøse praksis, og den indgår 
i alle rituelle sammenhænge. Dåben er som renselsesritual menneskets afgørende 
forbindelse til lysverdenen . Inden for mandæernes religion beskæftiger man sig også 
med astrologi og skæbnetydning. Det er hovedsageligt præsterne, der behersker 
mandæernes eget sprog, mandæisk , der kategoriseres som et af de aramæiske sprog. 
Lægmænd taler oftest arabisk.

Gruppens historie i lokalområdet

De første mandæere kom til Århus i midten af 1980’erne. Siden da er gruppen af 
mandæere vokset til seks-syv familier fra Irak, bestående af 30-40 mandæere, som 
mødes privat. 

Organisation

Mandæerne i Århus er ikke organiseret, hverken som forening eller som religiøs 
gruppe. De udgør en lille uformel gruppe, der mødes, og fl ere gange om året fej-
rer de de religiøse fester i fællesskab. Til forskellige religiøse arrangementer bruger 
mandæerne  i Århus den mandæiske præst i Ålborg, Esam Al-Zuhiry, der er den ene-
ste bosiddende mandæiske præst i Danmark (mandæerne arbejder på at få bygget 
en mandi, en form for tempel, i Ålborg). Præsten forestår de religiøse ritualer i Dan-
mark, dvs. bryllup per  og dåbsceremonier, der bl.a. foregår ved havet ved Esbjerg.

Alle mandæere kan i princippet uddanne sig til præst, men man skal opfylde 
bestemte helbredskrav og godkendes af eksisterende præster, før man kan begynde 
præsteuddannelsen. De mandæiske præster opfattes som ”lysvæsner” på jorden, og 
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der skelnes i dag mellem to forskellige præstelige grader, til hvilke man principielt 
kan initieres. Dog har ingen ud over Johannes Døberen besiddet den højeste præste-
grad, dvs. at mandæiske præster i dag alle er af én og samme grad.

Medlemmer

”Mandæe” er en betegnelse, man kun kan få ved at være født ind i en mandæisk  
familie. At konvertere til mandæisme  er således ikke muligt. Blandt de regler, der 
ikke må brydes, er, at man ikke må gifte sig med andre end en mandæer , man må 
ikke praktisere omskæring , og man må ikke stjæle. Desuden eksisterer der et forbud 
mod at dræbe og også mod at lade sig dræbe (så vidt dette er muligt at forhindre). Af 
den grund er det principielt heller ikke tilladt at melde sig til hæren eller at deltage 
i krig, som det bl.a. har været påkrævet i Irak under Saddam Hussein . Der er des-
uden en række spiseforbud  (suma), man skal (bør) overholde som mandæer. Disse 
er bl.a., at slagtning af dyr skal foretages af en mandæer, og at der skal være vidner 
til stede, som sikrer, at dyret ikke lider. Det er forbudt at spise en række forskellige 
dyr, bl.a. heste. Mandæerne spiser mest fi sk og fugle, og traditionelt set er det påbudt 
den enkelte mandæer at foretage en renselse før indtagelse af et måltid. Desuden er 
mandæerne  kendetegnet ved, at de opfatter kønnene som lige, samt ved overvejende 
at have beskæftigelse som guld- og sølvsmede.

Økonomiske forhold

Blandt de mandæiske familier i Århus indsamles der internt små symbolske ’kontin-
genter’ til diverse arrangementer. Bidragene er frivillige.

Religiøs/spirituel praksis

Mandæernes vigtigste ritual er dåben , hvis primære formål er renselse af sjælen. 
Idet menneskekroppen er syndig og automatisk laver fejl, er dåben afgørende for 
mandæernes livs- og frelsessyn. Ifølge mandæerne  renses man i dåben (masbuta) fra 
synd og fejltagelser, der føres væk med rindende (fl od)vand. I dåben får mennesket 
en ny, ren sjæl, og gennem dåben skaber man også symbolsk kontakt til lysverde-
nen . Dåben foregår traditionelt på søndage eller helligdage og består af tre dele: 1) 
neddykningen i fl odvandet tre gange, 2) salving med sesamolie, 3) hellig nadver. 
Under dåbshandlingen skal dåbsgæsten iklædes helligt hvidt tøj (rasta), der symbo-
liserer den rene sjæl. Dåben varetages af en præst. Alle mandæere skal døbes på et 
tidspunkt, og gerne jævnligt (en mandæer  kan blive døbt , så ofte denne ønsker det). 
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Når sjælen efter menneskets død vender tilbage til lysets verden, belønnes den efter 
sin renhedstilstand. Jo renere den er, jo hurtigere bliver den en del af lysverdenen 
og frigøres. Lysverdenen er sjælens frelser, hvor sjælen modtager viden (manda/
gnosis ) om lysverdenen. Hvis sjælen er uren, sendes den først til mørkets verden. For 
mandæerne er dåben således det vigtigste ritual, og rindende vand udgør i henhold 
hertil et meget vigtigt element.

Ud over den ovennævnte dåbspraksis indgår dåben  som sjælerenselse i mandæer-
nes bryllups- og begravelsesritualer. I bryllupsritualet spiller dåben en afgørende rolle 
som en sikring af ægteskabets samt parrets renhed ved undfangelsen af kommende 
børn. Ægteskabet betegnes som en hellig pagt, og skilsmisse er forbudt. I forbindelse 
med mandæernes begravelsesritual spiller dåben også en afgørende rolle, da ritualet 
skal sikre sjælens transport tilbage til lysverdenen , hvor den oprindelig er kommet 
fra. Når et menneske nærmer sig døden, skal han/hun nedsænkes i fl odvand tre 
gange eller vaskes derhjemme, hvis det første ikke er muligt. Herved rengøres sjæ-
len. Derefter skal vedkommende iklædes sin rasta. Præsten salver den døende med 
sesamolie, og denne udstyres desuden med en myrtekrans, der for mandæerne  har 
en hellig betydning. Efter disse handlinger er foretaget, spises der et måltid for den 
døde. Hvis en person dør i en uren og urenset tilstand, foretages et symbolsk ’stand 
in’-ritual (zidqa brikha), hvor renselsen og dåben foretages symbolsk på en levende 
person, der ligner den afdøde i forhold til køn, alder og personlighed.

Under disse forskellige religiøse ritualer kaldes det enkelte menneske ved et særligt 
religiøst navn, som det har fået tildelt ved siden af sit borgerlige navn. Det religiøse 
navn er givet den enkelte på baggrund af dels astrologiske beregninger, dels mode-
rens navn. Ifølge traditionen kan en præst blive uren under en ceremoni, hvis der 
begås en rituel fejltagelse.

I Danmark er den religiøse praksis nedtonet. Generelt siges det, at det primært er 
præster og deres familier samt de ældre generationer, der aktivt forsøger at efterleve 
f.eks. spisereglerne. De fl este mandæere i Danmark betragter således mere mandæ-
ismen som en identitets- og kulturbetegnelse. Kendskabet til den religiøse praksis 
og traditionerne opfattes alligevel som meget vigtigt, da dette anses for afgørende 
i forhold til den enkeltes selvforståelse. Særligt i forhold til børnene, der vokser op 
langt fra religionens udgangspunkt, er dette vigtigt. I Danmark praktiserer mandæ-
erne  således dåbs-, bryllups- og begravelsesritualer om end i tilpassede udgaver i 
forhold til, hvad der er praktisk muligt langt fra de hellige fl oder i Irak. Da dåb  i 
rindende (fl od)vand er et krav ved indgåelse af ægteskab, har man f.eks. i Århus 
benyttet et stort kar, hvor man installerede en bruser, da vandet skal være rindende. 
Dette er lige på kanten af det acceptable inden for religionen, men dog et forsøg på 
at efterleve den religiøse praksis og traditionen. Derudover fejrer de hvert år i marts 



259

ØVRIGE GRUPPER FRA DET MELLEMØSTLIGE OMRÅDE

måned jordens skabelse, en fest der varer fem dage og symboliserer det antal dage, 
som det tog at skabe jorden. Disse fem dage regnes ikke med i mandæernes egen 
kalender, der derfor kun er på 360 dage. I juli afholder mandæerne i Danmark også 
den traditionelle højtid, hvor alle de engle, som Gud har sendt for at passe på og lede 
folket, drager op i himlen for at holde ’møde’ med Gud. I denne 36-timers periode 
’gemmer’ mandæerne sig i deres huse, fordi der i dette tidsrum ikke er nogen til at 
passe på folket og skærme mod det onde. Derudover har mandæerne en række små 
endags fester, hvor dåben  står i centrum.

Eksterne relationer

Mandæerne har fundet sig godt til rette i det danske samfund, og mange er velin-
tegrerede. De har som religiøs gruppe ikke haft den store kontakt til offentligheden 
og har heller ikke søgt om godkendelse som trossamfund i Danmark. Der holdes 
kontakt med andre mandæere i bl.a. Sverige og England.

Kontakt

e-mail: sss2000@sol.dk
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Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen.
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Yezidi 

Præsentation og navn

Ordet Yezidi eller Ê-Zî-Dî kan på sumerisk betyde: ”en som befi nder sig på den rette 
sti/vej”, og refererer til det at følge Gud. Andre mener, at ordet stammer fra det oldi-
ranske yazata eller yezad, der betyder ”engel”, og for andre igen betyder ordet ”ren”. 
Yezidierne er en del af det kurdiske folk, der lever i lande som Irak, Iran, Tyrkiet, 
Syrien, Armenien, Georgien, i USA, Australien samt i forskellige europæiske lande. 
Ca. fem % af kurderne i verden er yezidier, og der skønnes på verdensplan at være 
mere end 700.000 yezidier. 

Yezidireligionen siges at dele aspekter med bl.a. zoroastrisme, mithrasdyrkelse, 
sumerisk religion, islam og kristendom. Yezidierne tror på én Gud, der på kurdisk 
kaldes Khodæ, men tilbeder også englen Taus Melek (påfugleenglen), som fungerer 
som Khodæs repræsentant på jorden, og hvis opgave det er at lede og beskytte yezi-
dierne . Ifølge skabelsesmyten skabte Gud først syv engle og derefter himlen , jorden, 
solen og månen. Til sidst skabte Khodæ menneskeheden (andre steder forlyder det, 
at denne skabelse blev overladt til Taus Melek). Yezidierne tror på sjælens udøde-
lighed, reinkarnation  og det fortsatte liv hinsides. De praktiserer dåb , begravelse  og 
traditionelt set også omskæring  af drenge. Sidstnævnte praksis overholdes dog ikke 
konsekvent i ’diasporaen’. De respekterer naturen, tildeler nogle dyr særlig betyd-
ning og opfatter de fi re elementer (luft, ild, jord og vand) som hellige. Det guddom-
melige har desuden inkarneret sig i en række hellige mænd, hvoraf den vigtigste 
er Sheik Adi. Han og andre hellige mænd, bl.a. Sheik Shams, spiller en stor rolle 
i yezidiernes religiøse praksis, da de anses for ansvarlige for forskellige områder af 
tilværelsen og derfor tilbedes af mange yezidier. 

Yezidiernes religion og tradition er baseret på mundtlige overleveringer. Yezidier-
nes hellige bøger (Jilwe og Mishef Resh) har tilsyneladende været gemt væk eller været 
forsvundet gennem århundreder, men enkelte dele er nu blevet skrevet ned. Den 
mundtlige overlevering har vanskeliggjort datering og bestemmelse af historiske be-
givenheder og personer. De manglende kilder har resulteret i forskellige fortolknin-
ger af elementer i yezidiernes trossystem og religiøse praksis og har sløret formålene 
med ritualerne. Flere detaljer fremstår derfor uklare for nutidens omgivende sam-
fund. Af nævnte grunde må bl.a. religionens grundlægger betragtes som ukendt.

Yezidiernes Åbenbaringsbog (Jilwe) siges at handle om, hvordan Taus Melek adva-
rer yezidierne  mod det onde og søger at afholde dem fra at begå fejl. Den Sorte Bog 
(Mishef Resh) indeholder beretninger om kosmogonien, menneskehedens oprindelse, 
yezidiernes historie samt en liste over bl.a. spise- og udtaleforbud. Ud over disse bøger 
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er hellige bønner, digte og især sange overleveret på kurdisk, hvoraf nogle fås på arabisk. 
Sangene eller folkloren handler specifi kt om historiske krige og massakrer, om sorg og 
kærlighed. Yezidierne har som (kurdisk) folk gennem tiden været udsat for mange over-
greb, udryddelsesforsøg og/eller forsøg på tvangsislamisering i nogle områder. Alligevel 
har yezidierne i mange årtusinder formået at overleve som et folk, for hvem religionen 
er afgørende for selvforståelsen og identiteten. Dette skyldes bl.a., at yezidierne i Irak 
primært har levet i fjerne bjergegne og derved været forholdsvis isoleret. 

Gruppens historie i lokalområdet

Der fi ndes tre-fi re større yezidi -familier i Århus Kommune og omkring 40 personer 
i Århus Amt. I Århus er der ikke tale om en etableret yezidigruppe eller -forening, 
men om enkeltpersoner, der kender hinanden godt og har et tæt socialt sammenhold, 
der indimellem centreres om religionen og den religiøse praksis. I Danmark funge-
rer yezidi først og fremmest som en etnisk betegnelse, selvom det i udgangspunktet 
er religionen og det religiøse tilhørsforhold, der forener yezidierne  som gruppe. 

Organisation

Der fi ndes ingen decideret organisation eller organisering i Danmark. Hvis yezidi  
som etnisk gruppering i Århus vokser, vil de gerne have lokaler og måske danne en 
religiøs gruppe eller forening, men i 2003 giver det ikke mening i forhold til antallet 
af yezidier i Århus.

Traditionelt lever yezidierne  i et slags  kastesystem. Den almindelige befolkning kal-
des Murid, og derudover er yezidi -samfundet opdelt i Emirerne, Sheikerne og Pirerne
(”ældste”). Det er påbudt den enkelte at gifte sig inden for sin egen samfundsgruppe. 
Emiren er den verdslige leder af yezidisamfundet og bestemmer over samfundsmæssi-
ge anliggender. Sheikerne og Pirerne samt yezidiernes religiøse overhoved Baba-Sheik 
(en slags pave) tager sig udelukkende af de religiøse anliggender. Enhver almindelig 
yezidi er knyttet individuelt til en Sheik og en Pir, der fungerer som åndelige vejledere, 
og som udfører bestemte ritualer for den enkelte yezidi. Når en yezidi skal giftes, bli-
ver den pågældendes Sheik eller Pir udnævnt til ”bror ved døden”, hvilket indebærer 
udførelse af særlige opgaver ved personens begravelse  (se nedenfor).

Medlemmer

Man fødes som yezidi  og er derefter yezidi resten af livet. Da yezidi således også er 
en etnisk betegnelse, kan man ikke konvertere til yezidi. Det er ligeledes forbudt for 
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en yezidi at gifte sig med en ikke-yezidi. Yezidi fungerer således både som en befolk-
ningsbetegnelse for et etnisk minoritetssamfund og refererer til religionen, der gør 
yezidierne  unikke og forskellige fra andre folkeslag.

Økonomiske forhold

Idet yezidierne  ikke er organiseret som religiøs gruppe eller som samfund i Dan-
mark, fi nansieres de sociale og religiøse sammenkomster privat af personerne eller 
familierne selv.

Religiøs/spirituel praksis

I sammenligning med andre religioner i Mellemøsten har yezidierne  kun ganske få 
individuelle obligatoriske ritualer (se også afsnit om Alevi-foreningen). Inden for 
yezidi  bedes der til Khodæ og til den gudsskabte engel Taus Melek, som ofte er sym-
boliseret ved en påfugl. Ifølge traditionen beder yezidierne tre gange om dagen, hhv. 
ved solopgang, ved middagstid og ved solnedgang. Normalt bedes der med ansigtet 
mod solen, der betragtes som liv- og lysgivende for jorden. Desuden fortæller ska-
belseshistorien, at Khodæ skabte Taus Melek ud af sollyset. Oftest foregår bønnen  
individuelt, undtagen på de særlige helligdage eller højtider, hvor yezidierne samles 
til bøn . Ved disse lejligheder fester man, beder til og ærer Khodæ, Taus Melek og 
de hellige mænd (til forskel fra en række andre religiøse grupper fra Mellemøsten 
drikker yezidierne gerne alkohol ved sådanne lejligheder). Den traditionelle religiøse 
praksis forbindes særligt med yezidiernes hellige by Lalish i Irak, hvor bl.a. Sheik Adi 
ligger begravet. Lalish er ikke en almindelig by, men huser hellige folk samt folk, 
der varetager driften og vedligeholdelsen af helligstederne. I Lalish sidder der bl.a. 
to ”udvalgte jomfruer” (p.t. er der en kvinde og en mand), der har helliget deres liv 
til bøn til Khodæ og til Taus Melek, og disse må derfor ikke gifte sig. I forbindelse 
med religiøse højtider tager man til Lalish, hvis det er muligt. Den vigtigste fest er 
7-dages festen (Jamma) om efteråret (omkring oktober). I løbet af året transporteres 
to hellige påfuglestatuer (Sandjak’er) rundt i procession i de yezidiske menigheder i 
Irak. Tidligere blev fem påfuglestatuer ligeledes transporteret rundt blandt menig-
hederne i udlandet, men det har ikke været muligt i de senere år. Omkring oktober 
vender sandjakkerne tilbage til Lalish til 7-dages festen. Ved denne begivenhed 
indsamles der penge til den religiøse administration i Lalish. Derudover fejres nytår 
(Ser Sal ) første onsdag i april og 3-dages festen (Ida Chilæ Havinæ) i december. 

Alle yezidier skal døbes i Den Hvide Kilde (Kania Spe) i Lalish. Denne kilde har 
særlig betydning, fordi vandet betragtes som helbredende og fredbringende.  Dåben 
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kan foretages fra barnet er 40 dage gammelt og frem. Tidspunktet er ikke fast, men 
planlægges i forhold til den enkelte families tids- og sikkerhedsmæssige samt økono-
miske muligheder for at drage til Lalish. Barnet døbes af en mand, der fast residerer 
ved Den Hvide Kilde, og som tjener sin løn gennem den donation, der gives af de 
besøgende. Dele af denne donation går til vedligeholdelse af helligstedet. Ved dåben  
overhælder denne mand barnets hoved med vand fra kilden. Kilden kan besøges frit 
efter dåben. Bl.a. bringer mange mødre deres børn til kilden for igen at pøse vand 
på dem og bede om helbredelse  og fred.

Begravelsesritualet indledes med, at den afdødes ”bror ved døden” vasker liget og 
iklæder det en særlig hvid klædning samt ruller det ind i et hvidt stykke stof (kaldet 
Chopani). Forinden lægges knuste stykker helligt jord fra et sted i Lalish på ligets 
øjne, mund og ører. Der tages afsked med den afdøde i hjemmet, hvorefter vedkom-
mende begraves under oplæsningen af en bestemt begravelsessalme. De følgende to-
syv dage tages der afsked med den døde i hjemmet, der besøges af familie, bekendte 
og andre yezidier. Gæsterne bydes på mad og donerer samtidig penge til den afdødes 
familie. På fyrretyvendedagen samt på etårsdagen efter døden mindes den afdøde 
igen ved en højtidelighed, hvor der igen inviteres gæster til spisning. Hver gang der 
inviteres til spisning, doneres en del af maden til de fattige i den pågældende by. Be-
gravelsesritualet foretages med det formål på bedste vis at gøre den døde klar til det 
kommende liv. De dybere teologiske begrundelser for såvel begravelsesritualet som 
for dåbsritualet er dog en anelse uklare. Ved omskæring  holder en ven af familien 
barnet under det rituelle indgreb, og herefter betragtes han som en del af familien, 
og man må derfor ikke gifte sig ind i dennes familie.

Inden for yezidi  fi ndes der ingen religiøse skoler, som underviser i yezidireligionen 
eller uddanner præster, primært fordi yezidiskoler og -undervisning har været for-
budt i Irak samt i andre muslimske lande som Syrien, Iran og Tyrkiet. 

For yezidierne  i Århus er den religiøse praksis forholdsvis nedtonet. Det opfattes 
f.eks. ikke som obligatorisk at bede tre gange om dagen, hvis bare ens hjerte er rent. 
Ligeledes fejres yezidiernes hellige dag, onsdag, heller ikke særskilt, selvom mange 
yezidier vil være ekstra venlige og høfl ige om onsdagen for at respektere dagen. I 
Århus omfatter den religiøse praksis primært fejring af de yezidiske højtider, der 
afholdes privat. Yezidierne kan blive begravet i Danmark, hvis familien ikke har råd 
til at sende den afdøde tilbage til hjemlandet.

Eksterne relationer

Pga. yezidiernes ’turbulente’ historie har det ikke været muligt for dem at bevare de 
skriftlige religiøse kilder. De manglende skriftlige kilder har som nævnt skabt et sløret 
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billede af teologien og de historiske fakta, og dette har gennem tiden resulteret i såvel 
fordomme om yezidierne  som forskellige fortolkninger af religionen. Således er den 
umayyadiske kalif  Yazid ibn Mu’awiyya (7. årh.) blevet betragtet som grundlægger af 
yezidi  (pga. hans navn), men dette benægtes af yezidierne. Yazid ibn Mu’awwiya an-
ses af muslimer  for at være ansvarlig for mordet på Ali , Muhammads svigersøn samt 
på dennes søn, Hussein . Bl.a. denne mulige tilknytning til Yazid ibn Mu’awwiya har 
fået nogle muslimer til at mene, at yezidierne er ’frafaldne’ eller vantro muslimer.

I Danmark føler yezidierne  sig trygge. De har som trossamfund ikke haft den 
store kontakt til offentligheden og har ikke søgt om godkendelse som trossamfund, 
men overvejer dette.

Kontakt

Tlf. 51 27 04 10 (Bahzad Ali  Mourad)
e-mail: bahzad@ofi r.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Allison, Christine (eds.)
1996, ”Religion and Religions in Kurdistan”, Kurdish Culture and Identity s. 85-110, 
London

Kreyenbrook, Phillip
1995, Yezidism – its background, observances and textual tradition, Texts and Studies 
in religion vol. 62, Lewiston, NY

Der fi ndes ikke så meget litteratur om yezidierne  hvilket primært skyldes deres 
’turbulente’ historie og nuværende situation samt de manglende kilder. Der er 
dog rimeligt informationsmateriale at hente på internettet: www.lalish.com, 
www.kurder.dk & www.yezidi.org

Desuden kan man på http://www.teo.au.dk/html/rv-sem/jsj/yezidi.htm læse en 
god dansk præsentation af yezidierne  i Danmark, forfattet af lektor Jeppe Sinding 
Jensen, Aarhus Universitet.

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen
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Der fi ndes ingen bygning eller institution som et ydre tegn på, at der fi ndes hinduer 
i Århus, efter at ISKCON bevægelsen, også kendt som Hare Krishna, af økonomi-
ske årsager måtte nedlægge deres tempel og deres restaurant og fl ytte bort fra byen. 
Det betyder dog ikke, at der ikke bor hinduer i byen, ej heller at der ikke fi nder 
hinduistisk  eller hinduistisk inspireret praksis sted. 

Hos de ca. 550 bosiddende hinduer, hvoraf ca. 100-150 er fra Indien og ca. 350-
400 er fra Sri Lanka (se faktaboks 1 og 2), praktiseres hinduismen  privat. Der er 
dog stor forskel på, hvor meget man praktiserer. Nogle har blot et enkelt gudebillede 
hængende og mest for syns skyld, mens andre er troende og beder op til to gange om 
dagen – ved solopgang og ved solnedgang – ved deres lille husalter. Ved de større 
religiøse begivenheder kan de køre til et af de to srilankansk-tamilske  hindutempler 
i Jylland, der ligger hhv. i Brande og Herning ca. 80 km vest for Århus, hvor langt 
de fl este hinduer i Jylland bor, eller tage til Skovlunde på Sjælland, hvor der ligger et 
tempel bygget af hinduer primært af nordindisk herkomst. Templet i Brande er dog 
ikke kun samlingssted for hinduer bosiddende rundt omkring i Jylland, men også 
for hinduer fra både Tyskland og Schweiz. De er tiltrukket af templets præstinde, 
som bl.a. menes at have helbredende kræfter.

Det er dog ikke kun blandt hinduer, som er kommet til byen fra enten Indien el-
ler Sri Lanka, at det hinduistiske  tankegods kommer til udtryk i Århus, men også 
blandt grupper med etniske danskere som medlemmer såsom Brahma Kumaris, Sri 
Ram Chandra Mission, Sathya Sai Baba, Skandinavisk Yoga og Meditationsskole og 
ikke mindst ISKCON. De bruger på hver sin måde den hinduistiske tradition som 
den stærkeste inspirationskilde.

Desuden er det snarere reglen end undtagelsen at fi nde indisk tankegods som 
baggrund for byens nye religioner og spirituelle  gruppers livs- og verdensforståelse, 
ligesom de alternative behandlere i udpræget grad er præget af det hinduistiske  men-
neskesyn, som sammentænker det fysiske og det psykiske i et holistisk  system. Som 
de mest slående eksempler på indoptagelsen af indiske begreber er brugen af samsara  
(genfødslernes kredsløb) og karma  (”gerninger, handlinger” der har betydning for, 
hvad man genfødes som), ligesom reinkarnationstanken og brugen af yoga snart er 
blevet hvermandseje. 

Man kan således skelne imellem de hinduer, som er født hinduer, og som er kom-
met til landet som indvandrere og fl ygtninge, de grupper, som primært består af 
såkaldte etniske danskere, og som enten direkte eller indirekte er inspireret af hin-
duismen , og dem, der har indoptaget dele af det hinduistiske  eller indiske tankegods 
uden egentlig at være bevidst om, hvorfra det stammer.
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FAKTABOKS 1

Antal hinduer i Århus
I januar 2003 havde man registreret 171 personer af indisk herkomst og 418 
personer af srilankansk, hvoraf de fleste statistisk set må være hinduer. For i 
Indien er over 80 % af befolkningen hinduer, ligesom langt hovedparten af de 
personer, der er kommet fra Sri Lanka, er tamilske flygtninge, hvor også hin-
duer tæller langt hovedparten. Således er et skøn, da man ikke registrerer folks 
religiøse tilknytning, at Århus Kommune må huse omkring 500 hinduer. En for-
holdsvis lille procentdel af de omkring 12.000 hinduer fra enten Indien eller Sri 
Lanka, vi har i landet.

FAKTABOKS 2

Indvandrere og flygtninge fra Indien og Sri Lanka er ikke blot hinduer
Selvom godt 80 % af den over en milliard store befolkning i Indien er hinduer, 
findes der store muslimske og kristne mindretal, ligesom der bor større grupper 
af jainister og sikher i landet. Alle disse kan være repræsenteret i Århus, ligesom 
de, der kategoriseres hinduer, kan være ateister eller blot kulturelle hinduer. 
Dvs. mere af navn end af gavn. Tilsvarende findes der også kristne katolikker, 
muslimer og buddhister blandt flygtningene fra Sri Lanka. 

For at få så bredt et indtryk som muligt af nutidig hinduistisk  praksis, som den 
kommer til udtryk i Århus, vil dette introduktionskapitel primært handle om hin-
duismen , sådan som den praktiseres af hinduer, som er født hinduer, hvilket vil 
sige hhv. blandt indiske indvandrere og srilankanske fl ygtninge; men det vil også 
kort beskrive de overordnede hinduistisk inspirerede træk, der er at fi nde i de andre 
ovenfor nævnte grupper. Men først en introduktion til den mangetydige religion, 
som går under betegnelsen hinduisme .

Hinduisme som religion og livsform

I modsætning til de andre store verdensreligioner har hinduismen  ingen grundlægger, 
intet enkelt helligskrift som Koranen eller Bibelen og ingen fælles trosbekendelse  eller 
læresætning, der kan henvises til som det fælles religiøst identitetsskabende omdrej-
ningspunkt. Der fi ndes heller ingen form for overordnet institution eller autoritet, 
som fastsætter den rette lære, eller som kan være den øverste dømmende myndighed 
i forskellige tolkningsbud på, hvad hinduisme  som religion er. Man kan snarere sige, 
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at der er lige så mange hindu-ismer, som der er hinduer, da de fl este tolkninger synes 
mulige. Der er f.eks. både plads til ateistiske, monistiske, monoteistiske og polytei-
stiske tolkninger, hvorved der både er plads til ingen guder i et hinduistisk  system 
og mange guder i et andet. Tilsvarende kan der sagtens fi ndes plads til både Jesus 
og Buddha  sammen med de mere traditionelle hinduistiske  guder såsom Vishnu  
og Shiva . Således er hinduismen snarere inkluderende frem for ekskluderende, altså 
indoptages det nye eller anderledes frem for det fuldstændigt forkastet, hvilket også 
kommer til udtryk i begrebet sanatana dharma  (”den evige lære”), som ofte er den 
betegnelse, hinduer giver deres tro. Begrebet henviser til, at det, vi i Vesten betegner 
som hinduisme, egentlig er alle religioners fælles udgangspunkt eller kerne. Denne 
universalistiske ide kom for alvor til udtryk i neohinduismen fra 18-1900-tallet med 
bl.a. Vivekananda (1863-1902) og Gandhi (1869-1948) som stærke repræsentanter.

Trods denne meget brede defi nition af hinduisme , er en hindu aldrig selv i tvivl 
om sit religiøse tilhørsforhold. At være hindu er en livsform og en måde at orientere 
sig i verden på, som præger ens daglige liv, fra man står op om morgenen, til man går 
i seng om aftenen. Og spørger man de almindelige lægfolk blandt hinduerne, hvad 
der er bestemmende for deres religiøse overbevisning, henviser de snarere til praksis 
end til teori. De er hinduer, fordi de er opdraget som sådan, hvorfor den lokale og 
familiære traditionsformidling fra generation til generation spiller en stor rolle.

Forholdet mellem praksis og teori forskydes dog til en vis grad med hinduismens 
overfl ytning og tilpasning til Vesten og til det moderne samfund, der er kendetegnet 
ved at være mangetydigt og opdelt i forskellige ekspertsystemer eller domæner, f.eks. 
det politiske, det økonomiske, det lægevidenskabelige, det religiøse. Dette vilkår 
skaber således en adskillelse af det religiøst betingede system fra andre systemer 
– noget som ikke på samme måde gør sig gældende i f.eks. Indien, hvor religion 
synes at gennemstrømme de fl este domæner i samfundet. Således må også hinduen 
og hinduismen  tilpasse sig disse nye vilkår, hvilket enten skaber en privatiseret eller 
institutionaliseret hindureligiøsitet. Det er disse former, man støder på i Danmark.

Trods mangfoldigheden af trosforestillinger er der dog nogle fælles kendetegn, 
som går igen i stort set alle hindu-ismer. Fælles er troen på genfødsel (samsara ) og 
forestillingen om, at det, man fødes som, det være sig menneske, dyr, rig, fattig, 
højagtet, ildeset osv., afhænger af ens optjening af enten god eller dårlig karma , 
der er betinget af handlinger foretaget i tidligere liv. For at optjene god karma skal 
man følge den specifi kke dharma  (”lov, moral, lære”), der er gældende for netop den 
socialgruppe eller  kaste (varna ), det livsstadium (ashrama ) og det køn, man tilhø-
rer, hvilket samlet betegnes for varna-ashrama-dharma. F.eks. betinger ens varna, 
hvilket job man bør varetage. Der fi ndes i alt fi re varnagrupper: Er man af øverste 
brahmana varna, er man brahman  og kan blive præst eller lærer. Er man af kriger-
varna (kshatriya), der er den næste, bliver man oftest jurist, soldat eller ansættes 
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inden for lignende administrativt statsopretholdende erhverv. Er man af tredje varna 
(vaishya) er det oplagt at blive håndværker, bonde eller handlende. Som tilknyttet 
den fjerde og sidste varna som shudra er det almindeligt at vælge et job, som tjener 
de andre. Dette varnasystem, der også betinger de såkaldte varna-løses position 
(paria eller harijans) er i dag under opløsning, når det gælder valg af erhverv. Men 
inden for det religiøse system er det stadig kun brahmanere, der bliver præster ved 
de større templer, da de anses som rituelt rene. Undtagelsen fra denne regel er dog 
tilsyneladende guddommeligt inspirerede personer, der udviser specielle evner, så-
som præstinden i Brande. Hende vil vi vende tilbage til. 

Der fi ndes således en specifi k betinget dharma , formet af ens køn, livsstadium og 
sociale klasse, såvel som en universel dharma (sanatana dharma). Det er den betin-
gede dharma, som er grundlag for mange hinduers selvforståelse i Indien og i Sri 
Lanka, men det er den universelle dharma, der synes at passe godt til en moderne 
individualistisk trosforståelse, da der her er plads til den enkeltes religiøse tolkning 
og tilgang. Derfor spiller den universelle dharma en større og større rolle i Danmark, 
ikke mindst for den nye generation af hinduer og for de religiøse og spiritualistiske 
grupper, som er inspireret af hinduismen. Men hvis man skal forstå hinduismen, 
sådan som den kommer til udtryk i dag rundt omkring i verden, må man tage begge 
dharma-forståelser i betragtning. På det universelle niveau vil man kunne fi nde fæl-
les fodslag alle hinduer imellem, men på det specifi kke niveau vil man kunne se, 
hvordan den enkelte hindu også indskriver sit religiøse tilhørsforhold i en lokal og 
socialt betinget sammenhæng. Det betyder bl.a., at man støder på tydelige forskelle 
mellem f.eks. nordindiske og sydindiske hinduer. 

Selvom frelsesbegrebet (moksha /mukti), der skal forstås som frigørelsen fra livets 
kredsløb, overordnet betragtet er fælles tankegods, så er forståelsen af, hvordan 
frelsen  eller frigørelsen fra genfødslernes kredsløb opnås, forskellig. Én angivet 
vej er, at det kan nås via en erkendelsesproces, hvor man erkender, at sjælen/selvet 
(atman) i bund og grund er ét med verdensaltet (brahman ). Således ophører enhver 
dualitet mellem en selv og det højeste princip, hvorved genfødslernes kredsløb op-
hører. Her er viden og erkendelse (jnana) nøgleord, hvorfor denne frelsesvej kaldes 
jnana-vejen. Men for at gøre en sådan erkendelse mulig er det nødvendigt med 
koncentrationsøvelser, hvorfor yoga  og dens meditationssystem ofte beskrives som 
midlet til at opnå denne erkendelse. Yoga og meditation  er dog op igennem historien 
blevet udbygget til at bruges i bredere sammenhænge, hvilket f.eks. Hatha-yogaens 
chakralære  og yogaform er eksempel på (se faktaboks 3 og 4). En yogaform og en 
kropsforståelse, der er indoptaget i mange af de nye religioner og spiritualistiske 
grupper, ligesom især chakralæren er omdrejningspunkt for mange alternative hel-
bredere. Også selvom disse ikke er bevidste om, hvorfra inspirationen stammer, og 
at de indskrives i et frelsessystem. 
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FAKTABOKS 3

Yoga: Yoga kommer af roden yuj, der betyder ”at kontrollere, at forene”, og re-
fererer som udgangspunkt til den asketiske eller meditative teknik eller disciplin, 
som man mener vil lede til en forståelse af eller indsigt i eksistensens natur. Med 
andre ord kan yoga forstås som det middel, hvorigennem hvilket sindet og san-
serne kan kontrolleres, og selvets sande identitet kan erfares. 
 Hovedinspirationen til yoga, som vi finder den i dag, er Patanjalis Yoga Sutra 
nedskrevet en gang mellem 200 f.v.t.-500 e.v.t. Patanjalis Yoga Sutra beskriver i 
alt otte yogatrin, der skal ses som fortløbende udviklingstrin. De fem første trin 
beskriver midler til at træne kroppen, de sidste tre beskriver metoder til at ud-
vikle selvet. 
 I de danske yogaskoler såsom Ashtangayoga og Skandinavisk Yoga og Me-
ditationsskole er man ganske vist inspireret af Patanjalis Yoga Sutra, men man 
accepterer fuldt ud de elever eller brugere, som fokuserer på motionssiden, og 
som ikke forbinder det med spirituel udvikling, hvilket også Patanjalis Yoga Sutra 
lægger op til, idet man kan stoppe efter de fem første trin. Således kan man sag-
tens dyrke yoga uden at forbinde det med en given trosform, f.eks. hinduisme. 
Dette er et almindeligt træk i den danske kontekst.

FAKTABOKS 4

Chakra: Chakra betyder hjul eller diskos. Symboliserer både tiden, solen og 
loven (dharma) og er i hathayoga og i tantrismen blevet forbundet med krop-
pens energicentre, der er lokaliseret i kroppen langs en akse eller central kanal 
(sushumna nadi), der strækker sig fra anus eller korsbenet til toppen af hovedet 
også kaldet den tusindbladede lotus. Antallet af chakraer varierer, men syv er 
det mest almindelige. De er forbundet med hinanden via kanaler (nadis), der fly-
der med energi (prana). Energien, også kaldet (shakti) eller kundalini, hviler i den 
nederste chakra ved et punkt mellem kønsorganerne og anus, men kan vækkes. 
Målet er at få denne kundalinienergi til at bevæge sig op til toppen af hovedet. 
Sker det, vil man blive forenet med det ’absolutte’ og derved opleve den største 
form for lykke. Kundalinis opstigning visualiseres for det indre blik og er et red-
skab for meditation.
 I de nye religioner og spirituelle grupper og blandt alternative behandlere 
finder man en tillempet form af den hinduistiske tantrismes chakra-tænkning, 
og det er de færreste retninger, der forbinder dem, med kundalini. På nær Kun-
dalini Netværk og Information, der dog har en langt bredere forståelse af, hvad 
kundalinirejsning er (se denne). I stedet sættes hvert chakra i forbindelse med 
særlige dele af menneskets livsudfoldelse og sygdomsbillede. Findes der en be-
stemt ubalance, kan den afhjælpes ved en manipulation af det enkelte chakra.
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En anden vej er bhakti , der skal forstås som et gensidigt hengivenheds- og kærlig-
hedsforhold til guden. Denne frelsesvej er f.eks. den, man støder på hos ISKCON, 
men også hos de almindeligt praktiserende hinduer, der ikke kan vie deres liv til 
erkendelsens, askesens og meditationens vej. Her kan man leve i verden, samtidig 
med at man under den daglige tilbedelse ( puja) af enten en eller fl ere guder kan 
håbe på moksha; måske ikke i dette liv, men så i et af de kommende. Den daglige 
 puja kan foregå i hjemmet, men udfolder sig bedst i et indviet tempel, hvor de rette 
forhold til tilbedelse af guden/guderne er til stede, hvorfor pujaen menes at virke 
bedre. Tilbederen ofrer til guden og håber til gengæld at få sin bøn  hørt eller, som 
det er tilfældet med den sydindiske og srilankanske tolkning, at få et syn eller glimt 
af guden (darshana ), hvilket i sidste ende kan føre til moksha, som er afslutningen 
på genfødslernes kredsløb.

Hinduismens historiske udgangspunkt 

Hinduismen er en tradition, der tager udgangspunkt i det 2. årtusinde før vores 
tidsregning. På dette tidspunkt vandrede et indoeuropæisk folk, de såkaldte ariere  
(”de ædle”), ind i det nordligste Indien og undertvang tilsyneladende den derbo-
ende befolkning, også kaldet dravidere eller dashaerne (”de sorte”). Der er dog også 
tydelige tegn på, at arierne blev påvirket af dravidernes livsform og religionsdyrkelse, 
hvorfor en teori om en form for samkvem også er nærliggende. Det er ariernes 
religiøse tradition, der er blevet nedfældet i helligteksterne vedaerne , (”viden”) fra 
1500-800 f.v.t., hvoraf der er fi re i alt. Vedaerne, sammen med de senere tilknyttede 
kommentarværker upanishaderne , brahmanaerne og aranyakaerne , er de helligtek-
ster, de fl este hinduer i dag henviser til som alle hinduers fælles fundament. Det er 
f.eks. i upanishaderne fra omkring 600-300 f.v.t., at man ud over at støde på en ny 
og individualiseret religionsform, der understreger den individuelle erkendelse som 
vejen til frelse, også bliver introduceret for genfødsels- og karmatanken, ligesom det 
er her, ideen om atman-brahman -identiteten for alvor udfoldes.

Senere er der kommet mange fl ere helligtekster til. Men mens de ældste tekster ve-
daerne  og de tilknyttede kommentarværker, anses som shruti (”hørte”), dvs. direkte 
fremsagt af guderne og hørt af de første vismænd, anses de noget yngre tekster som 
smriti  (”huskede, erindrede”), hvilket ikke giver dem helt samme status. Af smriti-
tekster kan nævnes Mahabharata, hvoraf Bhagavadgitaen  udgør en central del, samt 
Ramayana , Puranaerne og hele dharma-shastra  litteraturen, de såkaldte lovbøger 
som beskriver den enkeltes forpligtelser over for familien, samfundet og guderne. 
Bhagavadgitaen med sine blot atten sange (kapitler) er nok den mest kendte af alle 
de hinduistiske  helligtekster og er f.eks. den vigtigste helligtekst for ISKCON. Det 
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er i disse tekster, der er blevet til fra nogle hundrede år før vores tidsregning og frem 
til middelalderen, og hvoraf fl ere har et meget folkeligt præg, at man støder på de 
guder og den tilbedelsesform, som man ser i hindutemplerne i dag. 

Selve udtrykket hindu er afl edt af det persiske ord sindhu , betyder inder, det per-
serne kaldte folket på den anden side af fl oden Indus, der dannede grænse mellem 
datidens persiske rige og Indien. Begrebet hinduisme  støder man dog først på i den 
vestlige litteratur i 1829, hvilket viser noget om, at det ikke var et integreret eller 
fastlagt begreb i Indien. Dog blev hinduernes selvforståelse og identitet stadfæstet i 
mødet med først islam og siden kristendommen, da man måtte fi nde et fast ståsted 
i mødet med så klart defi nerede trosformer. 

Hinduismens gudepanteon og sekteriske inddeling

Det er en almindeligt brugt fl oskel, at man møder lige så mange guder i hindu-
ismen , som der er hinduer, da enhver landsby i Indien har sine lokale skytsguder. 
Disse guder bliver dog tolket ind i et system, hvor de siges, at være udstrålinger fra 
eller manifestationer af en af de to overordnede gudefamilier: Vishnu  med hans hu-
stru Lakshmi og Shiva  med en af fl ere mulige gudinder. Shivas tilknyttede gudinder 
kaldes med et overordnet begreb shakti  (” dynamisk energi”) og danner også i sig 
selv baggrund for en bestemt hinduistisk  retning, der kaldes shakti-dyrkere; dvs. 
dyrkere af den kvindelige dynamiske shaktienergi. 

Vishnu  og Shiva  kan så igen tolkes ind i et fi losofi sk system, hvor også de er ud-
strålinger fra det altomfattende, men i sig selv umanifeste guddommelige princip 
brahman . Således sammenkædes en folkereligiøs gudsdyrkelse med en fi losofi sk og 
subtil beskrivelse af det umanifeste, der gøres manifest i verden. 

Vishnu  og Shiva  er udgangspunkt for en inddeling af hinduerne, da der er forskel 
på, hvem man peger på som udgangspunkt for alle andre guder. Således kaldes 
Vishnu-dyrkere for vaishnavites og Shiva-dyrkere for shaivites . De kendes på deres 
sekteriske mærker, som præsterne eller de mennesker, der har viet deres liv til reli-
gionen, har påtegnet med hellig aske, vibuthi. Vishnu-dyrkere har to streger lodret i 
panden, mens Shiva-dyrkere har tre streger horisontalt. Overordnet betragtet fi nder 
man Vishnu-dyrkere i det centrale Indien, Shiva- og shakti -dyrkere i det nordligste 
og det sydlige Indien.

Inden for Vishnu -traditionen er de mest populære guder Rama  med sin hustru 
Sita og Krishna med sin yndlingshyrdinde Radha. Rama og Krishna siges at være 
hhv. Vishnus syvende og ottende inkarnation  i en række på i alt ti. Inden for Shiva -
traditionen er Shiva, der ofte bliver afbildet som en linga  (”tegn” eller fallos), meget 
populær; tilsvarende er hans forskellige tilknyttede gudinder eller shaktis, der ud 
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Lalitha Sripalan i gang med at forberede puja i templet i Brande
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over hustruen Parvati bl.a. tæller de to mere selvstændige gudinder Durga og Kali, 
men også hans to sønner, den elefanthoved Ganesha  og Skanda  (Murukan på ta-
milsk), er centrum for gudsdyrkelse. 

Hinduer er ikke ens

Ud over forskel i sekterisk tilknytning er det også vigtigt at tage andre forskelle med 
i betragtning, når man ser på de repræsentationer af hinduisme , som vi har i År-
hus. Selvom de fl este troende hinduer (der fi ndes også mange ikke-troende såkaldte 
kulturelle hinduer) vil acceptere, at de tilhører sanatana dharma, ligesom begreber 
som dharma, karma, samsara og moksha/mukti alle er til stede i deres religionsfor-
ståelse, så er der forskel på måden, de forholder sig til begreberne på. F.eks. vil de 
fl este indiske hinduer henvise til helteeposset Ramayana  eller til Bhagavadgita som 
det sted, hvor de fi nder retningslinjer for deres religiøse liv, mens de srilankansk-ta-
milske  hinduer overvejende vil henvise til de mere lokale sydindiske skrifter såsom 
Tirrukural eller Theevaram, hvor Tirrukural er en beskrivelse af forskellige etiske 
leveregler, mens Theevaram er en samling af tempelsange. Det betyder, at tilgangen 
til religionens kernepunkter varierer. Denne forskel kommer bl.a. til udtryk i, hvil-
ken betydning templet tillægges. 

For de indiske hinduer i Århus, hvoraf de fl este stammer fra Nordindien, er temp-
let et sted, hvor der skabes de bedste rammer for en  puja, men for de srilankansk-
tamilske  hinduer anses det som det eneste sted, hvor man kan komme i direkte 
kontakt med guderne og evt. få et syn af dem. Derfor lægger de stor vægt på en 
korrekt udførelse af  puja dér, og derfor har det været vigtigt for dem, at der er ste-
der i Danmark for ret religionsudøvelse. Således fi ndes der et indviet tempel i både 
Brande og i Herning, som de srilankansk-tamilske hinduer i Århus Kommune kører 
til ved de større religiøse fester, eller hvis de fi nder behov derfor. 

Der fi ndes også et tempel i Skovlunde på Sjælland, som er grundlagt af nordin-
derne, men der er ikke mange af de omkring 150 indiske hinduer i Århus, der føler 
et større behov for at besøge det. For de fl este af dem er religion en privatsag, som 
sagtens kan udøves i hjemmet.

De indiske hinduer

De indiske hinduer består primært af indvandrerfamilier, som kom til landet al-
lerede fra 1970’erne, og som blev inviteret hertil for at arbejde, nogle for at uddanne 
sig og andre, fordi de havde truffet en dansk mand eller kvinde. Denne gruppe 
er ikke særlig religiøst aktiv, og den religiøse aktivitet, der foregår, sker primært i 
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hjemmet. De fl este har et mindre husalter (mandir) i et afsidesliggende værelse, hvor 
de ud over gudebilleder og gudestatuetter ofte har en af de centrale hinduistiske  
helligbøger såsom Ramayana  og Bhagavadgita liggende, eller også har de blot et 
par gudebilleder hængende på væggen, som de evt. beder til og tænder lys ved. De 
føler intet større behov for et tempel, men ynder at tage på tempelbesøg i Indien, 
ligesom det sker, at de besøger det nordindiske tempel på Sjælland eller evt. et af de 
to srilankansk-tamilske  templer i landet ved de store fester. De fl este større hindui-
stiske fester markerer de dog, og de følger så vidt muligt traditionens regler, når de 
afholdes. 

I dag er der omkring 3000 hinduer med indisk oprindelse bosiddende i Danmark. 
Langt de fl este bor på Sjælland, er nu veletablerede, og de har i fællesskab opbyg-
get en tempelinstitution i Skovlunde, der skal forsøge at rumme de mange lokale 
traditioner, som de i alt 700-800 hindufamilier af indisk herkomst har bragt med 
sig. Udgangspunktet har været deres fælles tilknytningsforhold til Indien, hvorfor 
templet er opkaldt efter landet: Bharatiya Mandir (Bharat betyder Indien på hindi, 
Mandir betyder tempel). Der lægges vægt på, at det er et sanatana dharma-tempel, 
hvilket betyder, at templet kan rumme alle, uafhængigt af hvilke guder man betrag-
ter som udgangspunktet for de andre; altså om man er Vishnu- , Shiva- eller shakti -
tilhænger (dvs. dyrker den dynamiske kvindelige guddommelige energi  primært i 
form af Durga og Kali – de mest selvstændige kvindelige gudinder). Interessant er 
det dog, at man i år 2002 tilføjede Hindu til navnet, så det kom til at hedde Bhara-
tiya Hindu Mandir. Det er en klarere religiøs markering, hvilket kan betragtes som 
en blød religiøst baseret indsnævring, men også som en øget religiøs bevidstgørelse. 
Dette kommer til udtryk ved, at man på sigt ønsker at fjerne Bharatiya fra navnet, 
så templet kommer til at hedde Hindu Mandir. Det er et klart udtryk for, at man 
ønsker at nedtone det geografi ske udgangspunkt for tilhængerne, og for at man 
ønsker at lægge mere vægt på det fælles religiøse. Dette ønske om navneskifte kan 
både være et udtryk for, at de føler et øget tilknytningsforhold til Danmark som det 
sted, de vil blive, og som det sted, de mener deres børn hører til, og at de ønsker, at 
templet kan være samlingspunkt for alle hinduer i Danmark uanset etnisk oprin-
delse. Som tempelbestyrelsens tidligere præsident udtrykker det, så skal navnet ikke 
kunne misforstås, for i templet er der plads til alle.

Selvom templet anses for at være det sted, der danner de bedste rammer for til-
bedelse, så er det ikke det eneste sted. Man kan også udføre  puja i hjemmet, blot 
man gør det et sted, der kan holdes rituelt rent, hvorfor det skal være adskilt fra den 
almindelige gøren og laden i et hjem. Desuden må man kun udføre en  puja i fysisk 
ren tilstand, hvilket bl.a. betyder, at en menstruerende kvinde ikke kan deltage. 
Recitation af mantraer eller oplæsning af de hellige skrifter kan skabe den rette 
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stemning for tilbedelse – og vha. enkelte gudebilleder kan man koncentrere sine 
tanker imod det hinsidige. Denne holdning til, at tilbedelse kan fi nde sted uden for 
templet, kommer klart til udtryk i templet Bharatiya Hindu Mandirs historie, hvor 
man først i 1994 fi k købt den bygning, der i dag fungerer som tempel, eller snarere 
som rammen om en institutionaliseret og organiseret tilbedelse, da bygningen al-
drig er blevet indviet efter de hinduistiske  forskrifter. 

Argumentet for, at man aldrig har indviet bygningen til et tempel, er, at det er 
dyrt, men ud fra en religionsvidenskabelig synsvinkel melder spørgsmålet sig, om 
gruppen egentlig har fundet større behov for det? Det, der har været brug for, er en 
bygning, der kan rumme gudebilleder og skabe rammerne om et organiseret religi-
øst og socialt fællesskab.

De srilankansk-tamilske  hinduer

Sådan er det ikke for de omkring 8000 srilankansk-tamilske  hinduer, der bor i 
Danmark, hvoraf de fl este bor i Vestjylland i området omkring Herning, Ringkø-
bing, Skjern, Brande og Holstebro det område, de fi k anvist, da det i 1990’erne var 
i industriel vækst, og der var brug for arbejdskraft. Kun omkring 400 bor i Århus 
Kommune, heraf de fl este i familier, men der er efterhånden også en del enlige unge 
under uddannelse. De unge er ikke særligt religiøst interesserede, men ser dog temp-
let som en vigtig religiøs og kulturel manifestation og mener, at de vil komme der 
oftere, når de har stiftet familie. Dog er de glade for templernes tilstedeværelse, da 
de ved, at de kan hente støtte i det sociale netværk blandt de srilankansk-tamilske 
hinduer, som templet også er garant for. Familierne derimod tager enten til Herning 
eller Brande ved de større fester og også gerne en fredag til  puja (gudstjeneste). De 
har det som de fl este andre tamiler  i landet og ser templet som det sted, hvor kom-
munikationen med guderne kan foregå korrekt, hvorfor det er det eneste sted, guden 
vil vise sig. Idet templet anses som rituelt rent, adskiller en  puja, foretaget der, sig 
derfor fra den  puja, som kan foretages i hjemmet, hvorfor tempelpraksis spiller en 
meget central rolle for de srilankansk-tamilske hinduer. Templet er således både en 
synlig manifestation af den srilankansk-tamilske hinduismes tilstedeværelse i Dan-
mark, og det er stedet, hvor det er muligt for dem at kunne få et syn af guderne. Det 
lever helt op til et for tamilerne almindeligt ordsprog, der siger følgende: Bo ikke i 
en landsby, som ikke har et tempel.

De srilankansk-tamilske  hinduer kom til Danmark efter 1983, da borgerkrigen i 
Sri Lanka for alvor brød ud. De blev kategoriseret som såkaldte de facto-fl ygtninge 
og fi k midlertidig opholdstilladelse. Det var overvejende unge mænd, der fl ygtede. 
De havde enten direkte tilknytning til en af de tamilske militante oprørsgrupper, 
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primært LTTE (de tamilske tigre), eller de var sympatisører og havde udtalt sig 
positivt om deres virke.

Nu 20 år efter tegner billedet sig anderledes. Mange af mændene har stiftet familie 
eller er blevet sammenført med den familie, som de måtte forlade i Sri Lanka. Fra 
midten af 90’erne begyndte de for alvor at indstille sig på at blive i Danmark, hvilket 
bl.a. viste sig ved, at de via private midler rejste penge nok til at købe en nedlagt 
metalfabrik i Herning, der er byen med langt de fl este tamiler  i landet. Metalfabrik-
ken fi k de ombygget og indviet til tempel i september i 1996. Templet fi k navnet 
Sri Sithy Vinayakar, der er et af elefantguden Ganeshas mange navne, og man fi k 
installeret de gudestatuetter (murtis) af Ganesha , Shiva-lingam  og Parvati, som man 
havde bestilt og fragtet op fra den sydindiske delstat Tamil Nadu. Over 1000 srilan-
kansk-tamilske  hinduer var til stede ved denne begivenhed, hvor der var hidkaldt 
præster både fra England og Tyskland til at forestå indvielsen, hvorved Guds eller 
gudernes tilstedeværelse under pujaen blev gjort mulig. Man kan nu tydeligt skimte 
konturerne af en fælles srilankansk hinduistisk  gruppeidentitet, som templet eller 
den religiøse institution står som garant for. 

Templet i Brande med navnet Abirami opkaldt efter en shakti -gudinde blev 
grundlagt på nogenlunde samme tid og er oprettet af en kvinde, der føler sig ledet 
af den kvindelige guddommelige og aktive energi, shakti. Den kvindelige præst er 
lægkvinde og har ingen form for religiøs uddannelse. Det betyder bl.a., at hun ud-
fører templets puja i tavshed, da hun ikke kan sanskrit, der er det hellige sprog, som 
bl.a. vedaerne  er skrevet på, og som bruges i kulten. Dette tempel er meget populært 
ikke blot blandt tamiler  i Danmark, men også blandt tamiler andre steder i verden 
såsom Schweiz, Tyskland, Canada og England, der gerne opsøger det pga. præst-
indens specielle evner. Tilsvarende er der fl ere og fl ere såkaldte etniske danskere, 
der opsøger hende for at blive healet. Når shakti-energien manifesterer sig gennem 
hende, menes hun f.eks. at kunne heale alt lige fra barnløshed til svære sygdomme. 
Desuden opsøges hun af tamilerne for at svare på presserende spørgsmål, lægge ho-
roskop og mægle mellem generationerne. ”Hun er som en mor for os”, er et gængs 
svar, når man spørger til hendes betydning.

ISKCON og andre hindurelaterede grupper i Århus 

Hinduismens store åbenhed på den ene side – hvor det ud fra sanatana dharma-
begrebet synes at være op til den enkelte, hvordan man ønsker at praktisere sin 
religion – og de på den anden side klare retningslinjer for, hvordan livet og døden 
skal forstås, synes at passe godt til det moderne individualiserede menneske. Således 
fi nder man fl ere fælles hinduistiske  og buddhistiske træk og begreber i mange af 
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de såkaldte nye religioner i Århus. Her kan nævnes genfødselstanken, ideen om et 
verdensalt, der gennemstrømmer verden, karmatanken, selverkendelse som vejen 
til frelse og ikke mindst brugen af yoga  og meditation som de praksisformer, der 
kan føre dertil. Teosofi en er et godt eksempel, men også grupper som Ashtanga 
Yoga, Skandinavisk Yoga og Meditationsskole, Kundalini Netværk og Information 
samt Transcendental Meditation kan nævnes. Her er det dog vigtigt at pointere, at 
hinduismen  i større eller mindre grad enten kan være direkte eller indirekte inspi-
rationskilde. De ovennævnte grupper er primært indirekte inspireret, og de ønsker 
da heller ikke at blive kategoriseret som hinduistiske. F.eks. mener Ashtanga Yoga 
og Skandinavisk Yoga og Meditationsskole, at man sagtens kan være inspireret af 
yoga og de yogiske skrifter, som Patanjalis Yoga Sutra, uden ellers at føle nogen 
tilknytning til hinduisme ; og mange af deres brugere er end ikke bevidste om yo-
gaens oprindelse, men bruger den som en motions- og afslapningsform. Og vender 
man blikket mod teosofi en  og de teosofi sk  inspirerede grupper, så anser de deres 
praksis- og trosform som universel. Andre grupper, der i første omgang snarere kan 
kategoriseres som hinduistiske, er Brahma Kumaris, Sri Ram Chandra Mission og 
Sathya Sai Baba, der som bevægelser alle har deres udspring i den indiske kontekst. 
Denne tilknytning er dog i den vestlige verden nedtonet, ligesom budskaberne anses 
som universelle og som supplement eller inspiration for medlemmer eller brugere, 
der samtidig sagtens kan være tilknyttet en anden trosretning. I modsætning hertil 
står dog ISKCON, der formentlig er den eneste gruppe med såkaldte etniske dan-
skere som medlemmer, der både i selvforståelse og i praksisform kan betegnes som 
hinduistisk . Bhakti, dvs. tilbedelse af guden Krishna eller Rama i hengivenhed og 
kærlighed, er det centrale kultiske omdrejningspunkt, ligesom Bhagavadgitaen er 
gruppens inspirationskilde.

Afslutning

At hinduismen  i Danmark kommer forskelligt til udtryk, afhængigt af hvilken 
gruppe man tager udgangspunkt i, er blot et sindbillede på religioners og ikke 
mindst hinduismens dynamiske og rummelige karakter. Derfor er det religionens 
praktiske udtryksform, man griber fat i i forsøget på at defi nere den konstruktion, 
som hinduismen i bund og grund er. Det kan belyses ud fra et citat hentet fra Auro-
bindo Ghoose s Uttaparas tale fra 1919, som i oversættelse lyder: ”Vi taler ofte om 
den hinduistiske  religion som sanatana dharma, men kun få af os ved egentlig, hvad 
denne religion er for noget. Andre religioner er overvejende religioner, der bygger på 
tro eller embede, men sanatana dharma er livet selv; det er noget, der ikke så meget 
skal tros som leves”.
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Hinduisme er altså til stede i Århus enten direkte i form af de hinduer, der enten 
praktiserer deres tro i hjemmet eller tager til templerne i Herning eller Brande, og 
indirekte i form af det indiske tankegods, som ikke blot indoptages af de nye reli-
gioner, men som efterhånden også er blevet indoptaget af den almindelige dansker. 
Tilsvarende bruger de alternative helbredere ofte helbredelsesmetoder og naturpro-
dukter, som den, er angivet i helligskriftet Ayur Veda, og der opereres ofte med en 
holistisk  menneskeopfattelse, ligesom chakralæren om kroppens specifi kke energi-
felter stammer herfra.
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Ashtanga Yoga Shala

Præsentation og navn

Ashtanga Yoga Shala er en ny yoga skole i centrum af Århus. Shalaen eller skolen 
udbyder yogaundervisning i Asthanga Yoga. En yogaform, som siden 1990’erne har 
vundet stor popularitet i Vesten. Et eksempel herpå er det, som i fi tnesscentrene 
o.l. går under navnet Power Yoga, men som til forskel for den Ashtanga Yoga, der 
udøves på Ashtanga Yoga Shala, er renset for en fi losofi sk dimension.

Ashtanga Yoga eller mere præcist: Ashtanga Vinyasa Yoga, er en dynamisk og 
fysisk krævende form for yoga , hvor man sammenkæder åndedræt og bevægelser, så 
yogastillingerne (asanas) afl øser hinanden i et fl ow. Stillingerne udføres i en bestemt 
rækkefølge, og det er på forhånd fastlagt, hvor i stillingen man skal ånde ind og 
ud, ligesom der er fastlagt en måde at komme ind og ud af hver enkelt stilling på. 
Ashtanga Vinyasa Yoga arbejder både på det fysiske og det mentale plan. Tre helt 
centrale elementer er ujjayi-åndedrættet, de tre kropslåse (bandha): rodlås, mavelås 
og hagelås, samt de visuelle fokuspunkter (dristi). Når disse tre elementer går op i 
en højere enhed sammen med yogastillingerne, kan udøveren opleve yogaen som 
meditation  i bevægelse (se endvidere religiøs/spirituel praksis).

Ashtanga Yoga bygger på den indiske fi losof Patanjalis klassiske Yoga Sutra.
Ashtanga Yoga er sanskrit og betyder yogaens otte lemmer. Yogaserierne udgør ét 
af disse lemmer. Ønsker man at gå dybere ind i den fi losofi ske og spirituelle  side af 
yogaen, vil de sidste øvelser eller lemmer omfatte koncentrations- og meditations-
øvelser med det mål at opnå samadhi, dvs. meditationens højeste stadium, den rene 
bevidsthed uden tilknytning til noget ydre objekt. Af andre inspirationer kan næv-
nes Hatha-yoga . Hatha-yoga (”Magtens yoga”) udvikler forskellige kropsstillinger 
(asanas) og åndedrætsteknikker, der samlet skal få en til at opleve frigørelsen i dette 
liv, hvor selvet vil opvækkes og være et med det absolutte. Dvs. at det gælder om at 
blive herre over kroppen.

Det skal understreges, at langt de fl este, som deltager i hold på Ashtanga Yoga 
Shala, udelukkende søger skolen med det formål at få trænet deres fysik og smidig-
hed, samtidig med at de får en større indre ro. Det er derfor ikke alle af Ashtanga 
Yogaens udøvere, der betragter Ashtanga Vinyasa Yoga som en spirituel disciplin. 

Ashthanga Vinyasa Yoga stammer fra Indien og er udviklet af mesteren eller gu-
ruen Sri K. Pattabhi Jois (f. 1915) fra Mysore i Sydindien. Sri Pattabhi Jois driver her 
sammen med datteren Saraswati Rangaswamy og den kommende arvtager, barne-
barnet Sharath, Ashtanga Yoga Research Institute, hvorfra man som det eneste sted 
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i verden kan få certifi kat som Ashtanga Yoga-lærer. Et institut, som i de senere år 
har haft så stor søgning, at man i 2003 åbnede en ny og større skole i Gokulam, en 
forstad til Mysore, med plads til 35-40 yoga udøvere ad gangen.

Gruppens historie i lokalområdet

Ashtanga Yoga Shala åbnede i januar 2003. Initiativtagerne, ejerne og underviserne 
på stedet er Tanja Schøndorff og Miles Ratledge. Initiativet blev taget, da der fra 
forskellige aftenskolehold kom efterspørgsler på en selvstændig skole. Skolen holder 
til i baghuset Nørregade 66a. Flere gange om året afholdes workshop med interna-
tionale gæstelærere, og da låner man større lokaler hos Byhøjskolen i Mejlgade.

Organisationen

Ashtanga Yoga Shala er en uafhængig skole for yoga , som ikke er bundet til en 
bestemt lærer. Skolen er ikke medlem af nationale eller internationale yogaorgani-
sationer. Der er ikke noget lokalt religiøst overhoved for skolen, men der bliver dog 
ikke lagt skjul på, at man anser Sri Pattabhi Jois som guru eller mester. Skolens to 
undervisere er endnu ikke færdiguddannede Asthanga Yoga-lærere, og derfor vil 
lærermesteren, ifl g. indisk tradition, spille en stor rolle i forhold til sine elever. Ud-
dannelsen tager ca. 10 år.

Tanja Schøndorff og Miles Ratledge har dyrket Ashtanga Yoga siden midten af 
1990’erne, og de er desuden begge uddannet som Iyengar-yogalærere. 

Medlemmer

Man kan ikke blive medlem af Ashtanga Yoga Shala. Men da Shala betyder skole, 
kalder man også brugerne for elever. Alle, der har lyst til at dyrke yoga,  kan i prin-
cippet blive yogaelev, da der i undervisningen bliver lagt vægt på den individuelle 
vejledning og det enkelte menneskes fysiske formåen. Antallet af elever har siden 
begyndelsen af 2003 været støt stigende, og skolen har ca. 130 betalende elever om 
ugen. På Ashtanga Yoga Shala har man ingen fælles sammenkomster ud over yoga-
træningen og de workshops, som bliver arrangeret.

Nye elever fi ndes gennem annoncer i Århus Onsdag og via hjemmesiden. Desuden 
har skolen fået omtale i Metro Express og i månedsbladene I Form og In. Skolen har 
ambitioner om en stadig voksende tilgang, således at der bliver råd til større lokaler, 
hvor fl ere hold kan undervises på samme tid.
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Økonomiske forhold

Ashtanga Yoga Shala er en I/S-virksomhed, dvs. at undervisningen og workshop-
pene bliver fi nansieret gennem brugerbetaling. Man modtager ikke donationer eller 
har passive støttemedlemmer. I tilknytning til skolen er der en lille butik, hvor man 
kan købe bøger, måtter og andre ting til yoga -brug. 

Religiøs/spirituel praksis

Stillingerne i Asthanga Yoga består af seks serier og er de samme som i andre former 
for Hathayoga. Hathayoga  er betegnelsen for den yoga-gren, hvor den fysiske træ-
ning er særligt fremherskende, og som har vundet størst indpas i Vesten. Forskellen 
ligger i den måde, stillingerne bliver udført på. Ashtanga Yoga er dynamisk, dvs. 
at der er bevægelse mellem stillingerne, og man bliver kun i stillingerne i ca. fem 
vejrtrækninger.

De seks serier i Ashtanga Yoga kaldes hhv.: første ('primary'), mellemliggende 
(’intermediate’), avanceret A, B, C og D (’advanced’). På skolen underviser man 
kun i første serie, der også kaldes yoga  chikitsa eller yogaterapi. Den består af solhils-
ner, stående øvelser og omvendte stillinger. Hele serien tager en time og 45 minutter 
at gennemføre, men man kommer kun så langt, når man har trænet regelmæssigt 
gennem et stykke tid. De fl este udøvere bruger et par år på at etablere en stabil 
praksis af første serie, før de er klar til at gå videre til anden serie. En central del af 
praksis er åndedrættet, kropslåsene og fokuspunkterne. 

Ujjayi pranayama er en speciel åndedrætsteknik, som udføres ved, at man laver en 
lille spænding i halsen, således at der kommer en lille hæs lyd på åndedrættet. Formå-
let med åndedrættet er en indre renselse. Kombinationen af yoga -stillingerne, bevæ-
gelse og åndedrættet får, ifølge Pattabhi Jois, blodet til at cirkulere frit rundt i krop-
pen og fjerner dermed kropssmerter, samtidig med der sker en udrensning. Centralt i 
den første serie er også de visuelle fokuspunkter, samt de tre kropslåse: mulabandhas 
(rodlås), uddiyana bandha (mavelås) og jalandhara bandha (hagelås).

I starten er det nødvendigt med instruktion fra en af skolens to lærere, men målet 
er, at man efterhånden vil opnå så stor rutine, at man kan praktisere på egen hånd 
(også kaldet Mysore-stil). Yogapraksissen på Mysore-holdene indledes og afsluttes 
med mantraer. Der fokuseres ikke så meget på det eventuelle religiøse indhold, men 
at de fungerer godt som ramme om praksis. Yogastillingerne bliver ideelt set prakti-
seret seks dage om ugen med lørdagen fri. Der er bestemte øvelser til hver dag. 

De næste led i Ashtanga Yoga er rettet mod renselse af nervesystemet og sanse-
organerne, og de sidste serier er fokuseret på at udvikle og forstærke det, der kaldes 
livsenergien (prana) og på kontrol af sindet.
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Som nævnt er de grundlæggende kilder til Asthanga Yogaen Patanjalis klassiske 
Yoga Sutra og den praksis, som er beskrevet af Vamana Rishi i Yoga Korunta. Yoga 
Korunta beskriver, hvorledes yoga udøveren kommer ud og ind af de enkelte stillin-
ger. Skriftet bliver af Pattabhi Jois betragtet som grundlaget for den rene form for 
Ashtanga Yoga. 

Lokalerne, som danner rammerne om skolen, er lyse og spartansk udsmykket. 
Den indiske påvirkning skinner igennem i form af gudefi gurer af bl.a. Ganesha, 
Buddha  og Shiva. På væggene hænger billeder af Tanja Schøndorff og Miles Rat-
ledge i vanskelige yogastillinger og et billede af Guruji, Pattabhi Jois. Under yoga -
øvelserne bliver der brændt stearinlys og røgelse for at skabe en behagelig lugt og en 
god stemning.

Eksterne relationer

Ashtanga Yoga Shala er den eneste af sin art i Århus og omegn. Men da yoga  i sti-
gende grad vinder udbredelse herhjemme, er der de seneste år kommet mange udby-
dere i Århus. Fælles for dem er, at de bygger på Hathayoga. Der kan nævnes:

Dansk Yoga i Herskin uden for Århus, som tilbyder en yoga form, der efter skolens 
eget udsagn er tilpasset danskerne. Dvs. at man har fjernet de mest særprægede øvel-
ser fra den traditionelle serie såsom hovedstand og lotusstilling. Man holder pauser 
mellem stillingerne og har hvile perioder med lukkede øjne. Gennem kroppen og 
åndedrættet er målet at blive et helt menneske.

Iyengaryoga  udbydes bl.a. på Byhøjskolen i Mejlgade og FOF i Århus. Her an-
vender man de samme stillinger som i Ashtanga Yoga, men der bliver ikke arbejdet 
i et fl ow eller i en bestemt rækkefølge. Derfor er formen ikke så fysisk krævende. I 
Iyengar-yoga lægger man stor vægt på en grundig anatomisk forklaring af de enkelte 
øvelser. Retningen beskriver sig selv som terapeutisk, da man vha. redskaber gør det 
muligt at hjælpe alle interesserede til at udføre de enkelte stillinger. Grundlæggeren 
af retningen er inderen B.K.S. Iyengar (f. 1918).

Poweryoga, er en retning, som er udviklet af Beryl Bender Birch. Hun skrev bogen 
Poweryoga: The Total Strenght and Flexibility i midten af 1990’erne. Øvelserne byg-
ger på Ashtanga Yoga og navnet Poweryoga skulle indikere over for amerikanerne, 
at der var tale om en yogaform, som krævede mere fysik end andre former for yoga. 
Poweryoga dyrkes især i fi tness-centrene. og er renset for en fi losofi sk overbygning. 
Ofte vil man se, at Ashtanga Yoga bliver nævnt i forbindelse med reklamerne for 
Poweryoga. Poweryoga har været på programmet for mange fi tnesscentre i Århus de 
sidste tre-fi re år. 

Se desuden beskrivelsen af Skandinavisk Yoga og Meditationsskole.
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Kontakt

Ashtanga Yoga Skole
Nørre Allé 6a
8000 Århus C
Tlf. 25 67 99 31
e-mail: info@ashtangayoga.dk
www.ashtangayoga.dk, www.ashtanga.com
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– de angivne titler kan erhverves gennem Ashtanga Yoga Shalas butik.

Undersøgelse udført af cand.mag. Helle Bertelsen.

Brahma Kumaris

Præsentation og navn

Brahma Kumaris er en bevægelse, der har sin oprindelse i Sindh i Indien (i dag en del 
af Pakistan), hvor grundlæggeren Brahma Baba (1876-1969), en velhavende juveler, 
i 1930’erne opgav sin forretning for at vie sit liv til meditation og spirituel udvikling. 
I 1936 skete der ifølge bevægelsens egen udlægning dét, at Gud inkarnerede  sig i 
Brahma Babas krop. Han begyndte at tale og messe for folk, der efterhånden sam-
ledes om ham. Mange af disse taler blev skrevet ned, og læses i dag af bevægelsens 
tilhængere. Brahma Baba ønskede at virkeliggøre sin vision om, at mennesker fra 
alle kulturelle, økonomiske og religiøse baggrunde skulle fi nde sammen og genud-
vikle livets åndelige dimension. Han startede derfor en meditationsskole, hvor hans 
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tilhængere kunne leve sammen i et bofællesskab og her søge at efterleve Brahma 
Babas visioner i praksis. I 1951 fl yttede bevægelsen til Rajasthan i Indien, hvor det 
første center blev etableret. Læren, som var blevet åbenbaret gennem Brahma Baba 
gennem årene, blev udbredt i hele Indien, og i 1970’erne blev de første centre uden 
for Indien etableret. I dag betragter Brahma Kumaris sig som en verdensomspæn-
dende, upolitisk, almennyttig åndelig organisation, som består af omkring 4000 
centre i ca. 80 lande med et samlet medlemstal på ca. 600.000. De fl este heraf er 
dog bosiddende i Indien. Brahma Kumaris betyder ”Brahmas døtre” – et navn som 
bevægelsen har valgt, da kvinder udgør kernen i bevægelsen. 

Brahma Kumaris tilbyder alle mennesker, uanset baggrund og religion, en 
mulighed for at lære Raja Yoga Meditation. Målet med meditationen  er at blive 
sjælsbevidst, hvilket betyder, at man opnår en oplevelse af ens virkelige identitet 
som sjæl samt en oplevelse af Gud som Den Højeste af alle Sjæle. Sjælen opfattes 
som et punkt, hvilket vil sige, at den ikke har nogen udstrækning. Som et punkt 
er sjælen lokaliseret og kan således kun befi nde sig ét sted ad gangen. Gud – også 
kaldet Shiva – er også en sjæl og opfattes ligeledes som et punkt og er dermed ikke 
allestedsnærværende, men Hans kraft og energi gennemtrænger alt. I modsætning 
til alle andre sjæle har Gud ikke nogen krop, men er transcendent og befi nder sig i 
den åndelige verden. Kun ved tankens kraft, gennem meditation , er det muligt at 
opnå forbindelse til Gud. 

I bevægelsen tror man endvidere på reinkarnation  og karma. Imellem inkarnatio-
nerne kan sjælen befi nde sig i en åndelig verden, men den lever kun, når den befi n-
der sig i en krop. Målet er ikke at blive udfriet af genfødslernes kredsløb og komme 
i den åndelige verden, men en befrielse fra den karmiske byrde i livet her på jorden. 
Dette sker, når man har afviklet sin karma og dermed hverken har en god eller en 
dårlig karma. Tidsopfattelsen er cyklisk og består af guld-, sølv-, kobber, jern- og 
diamantalderen. Gennem cyklussen sker et menneskeligt forfald, og livet på jorden 
forværres således gennem tidsaldrene. Guld- og sølvalderen er kendetegnet ved en 
verden, hvor alt er i balance, hvor menneskene har en neutral karma, og denne tid 
betragtes som ’paradis på jord’. Lige nu er vi ca. to tredjedele igennem diamantal-
deren, som varer ca. 100 år. Efter denne vil en global transformation fi nde sted, og 
guldalderen atter blive genoprettet. 

Der er mange ligheder mellem Brahma Kumaris og andre bevægelser med en 
hinduistisk  baggrund, navnlig ISKCON-bevægelsen (se denne), men der er også 
væsentlige forskelle i teologien. F.eks. har Gud hos Brahma Kumaris ingen men-
neskelig form. Desuden anser Brahma Kumaris ikke sig selv som en hinduistisk ret-
ning, men betragter derimod hinduismen  som en udløber af den oprindelige, evige, 
guddommelige religion, som er kendetegnende for guld- og sølvalderen. 
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Gruppens historie i lokalområdet 

I august 1999 åbnede Brahma Kumaris et sub-center (se nærmere beskrivelse i føl-
gende afsnit) i Århus, om end kursusaktiviteterne dog først for alvor kom i gang i 
begyndelsen af 2002. Baggrunden for at etablere et sub-center i Århus var primært 
den, at bevægelsen ønskede at sprede kendskabet til Brahma Kumaris til Jylland. 
Initiativet fremskyndtes imidlertid af, at centret i København forinden havde fået 
en del opfordringer fra folk bosiddende i Jylland, der havde været til foredrag og 
på kurser hos dem og nu ønskede mulighed for at følge op på disse i et mere lokalt 
beliggende center. Viggo Simonsen fl yttede derfor – efter fjorten års tilknytning til 
centret i København – til Århus, og indrettede to af værelserne i sin lejlighed som 
mødested og meditationsrum. For Viggo Simonsen oplevedes denne beslutning som 
et slags kald, som noget han helt indlysende måtte gøre.

Organisation

I hvert land, hvor Brahma Kumaris er repræsenteret, fi ndes der ét nationalt hoved-
center, evt. et eller fl ere centre, der dækker over en region eller by og evt. sub-centre, 
der normalt blot dækker en enkelt bydel. Centre og sub-centre er organisatorisk 
underlagt det nationale hovedcenter, som igen er underlagt et regionalt koordinati-
onscenter (i Europa er det regionale koordinationscenter i London). På verdensplan 
er der fem regionale koordinationscentre, som alle refererer til det internationale 
hovedcenter i Indien. En af forskellene på et center og et sub-center er, at sub-cen-
tret ikke har regnskabspligt over for det internationale hovedcenter. Afdelingen i 
Århus er et såkaldt sub-center, hvor Viggo Simonsen er leder og selv varetager både 
administrative og religiøse opgaver. Han har ikke noget ønske om at lave afdelingen 
om til et center, da han netop har valgt denne form af praktiske årsager. I Danmark 
er der et center i København og et sub-center i Århus, og bevægelsen er i Danmark 
registreret som en forening.

Brahma Kumaris opererer ikke med en streng organisatorisk hierarkistruktur. 
Bevægelsen beskriver i stedet sig selv som en familie, hvor alle er børn af Gud og 
Brahma Baba. Ligeledes er der en meget fl ydende grænse mellem lærer og stude-
rende, da også lærerne selv er studerende. Opgaver og ansvarsområder bliver derfor 
ikke alene tildelt efter ’titler’, men efter kompetencer og opnået tillid blandt øvrige 
medlemmer. I Århus varetages alle funktioner dog af Viggo Simonsen – både de 
administrative og de religiøse samt alle former for undervisning.

Bevægelsen betragter alle som suveræne individer, der selv træffer deres beslut-
ninger. På baggrund af dette syn på individet fungerer de enkelte centre generelt 
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som autonome, decentrale afdelinger. Skal der træffes større beslutninger, er det 
dog kutyme at drøfte disse med andre og evt. rådføre sig med mere centrale cen-
tre. 

Medlemmer

At være medlem af Brahma Kumaris er gratis. Ud over at være berettiget til at del-
tage i og stemme ved generalforsamlinger (bevægelsen er også registreret som for-
ening) modtager medlemmer jævnligt breve om lokalgruppens arrangementer m.m. 
Medlemskabet synes dog for nogen ikke at have den store betydning. 

I Århus er der ca. ti medlemmer, hvoraf de fl este er unge danske kvinder. Over-
vægten af kvinder er i øvrigt kendetegnende for bevægelsens afdelinger generelt. 
Endvidere kan det nævnes, at fl ere af medlemmerne har haft eller stadig har for-
bindelse til andre religiøse/spirituelle  grupper. Fra Brahma Kumaris’ side er der 
intet forbud mod at være aktiv udøver af en anden religion, samtidig med at man er 
medlem af Brahma Kumaris. Ofte kommer folk med en anden religiøs baggrund, 
f.eks. kristen, som gerne vil kombinere deres tro med meditation. For mange af de 
personer, der vælger at engagere sig mere indgående i bevægelsen, vil det dog nok 
ofte virke uforeneligt at være aktiv udøver af fl ere religioner.

Det er for Brahma Kumaris vigtigt at udbrede kendskabet til og brugen af deres 
meditationsform, og de forsøger derfor at etablere kontakt med potentielle nye med-
lemmer gennem foredrag, hjemmesider på internettet, ved deltagelse i forskellige 
messer såsom Krop-sind-ånd etc. Vækst i sig selv er dog ikke noget succeskriterium 
for bevægelsen. Dette skyldes troen på, at kun et meget lille antal sjæle har været 
inkarneret i tidligere guld- og sølvaldre, og at det kun er disse sjæle, som vil føle 
en længsel efter at vende tilbage dertil og dermed en motivation for at tilslutte sig 
bevægelsen.

Der stilles ingen krav til folk, der blot ønsker at komme på sub-centret i Århus, 
men vil man derimod være medlem, kræves det, at man har gennemført Brahma 
Kumaris’ syv-dages meditationskursus. De, som bor på hovedcentret i Indien, samt 
andre særligt engagerede medlemmer, følger visse leveregler, såsom at leve i cølibat, 
spise vegetarisk kost, stå tidligt op, meditere m.m. Med andre ord drejer det sig om 
en gruppe af medlemmer, som har valgt at leve et liv i fuld overensstemmelse med 
bevægelsens teologi og praksis. Disse medlemmer har ikke en særlig betegnelse, 
men kan sammenlignes med munke og nonner. Brahma Kumaris opfordrer dog 
medlemmerne til at leve et så normalt liv som muligt i denne verden – sjælsbevidste, 
men ikke afsondrede.
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Økonomiske forhold

De, som leder centrene og sub-centrene, fi nansierer selv centrene. Sub-centret i 
Århus fi nansieres således udelukkende af Viggo Simonsens egen private indkomst. 
Gruppen modtager ikke direkte offentlig økonomisk støtte, men som godkendt 
trossamfund har alle dog mulighed for skattefrit at donere en vis procentdel af deres 
bruttoindkomst til centret. Desuden modtager bevægelsen også mindre anonyme 
frivillige bidrag. Det er uvist, hvor mange der bidrager på denne måde, men på sub-
centeret i Århus er der tale om et mindre beløb. Om end der ikke er et krav om det, 
sendes disse bidrag videre til centret i København, da det er almindeligt at sende 
penge videre op i systemet, hvis et givent center har økonomisk overskud.

Økonomien i Brahma Kumaris har også en åndelig betydning. Penge betragtes 
som fi nansiel karma, hvilket betyder, at det, som man bidrager med i dette liv, er 
med til at skabe lykke og velstand i ens næste liv. Eftersom direkte offentlig økono-
misk støtte ikke kan betragtes som en handling udført af medlemmerne, vil de hel-
ler ikke i det næste liv kunne høste nogen karmisk gevinst heraf, og derfor ønskes en 
direkte offentlig støtte ikke. Frivillig arbejdskraft er en ressource, man kan donere 
ligesom penge, men der er ingen forventninger til medlemmerne om dette.

Religiøs/spirituel praksis

Det essentielle i bevægelsens praksis er meditation . Målet med meditationen  er, som 
nævnt i det ovenstående, dels at opnå en bevidsthed om ens virkelige identitet som 
sjæl, dels at forstå ens forbindelse til Gud, som er Den Højeste Sjæl. For kun gen-
nem meditationen er det muligt at opnå sjælsbevidsthed og en direkte forbindelse til 
Gud, og meditationen er således omdrejningspunktet i bevægelsens praksis.

Meditationen foregår i et dertil indrettet lokale, som er lyst, enkelt og udsmykket 
med friske blomster og dufter af røgelse. Herudover er der et stort billede med en 
lille lysende stjerne i midten, som er et symbol på sjælen som et punkt. Under medi-
tationen  er det vigtigt, at man sidder så behageligt som muligt. Der er således ikke 
noget krav om at anvende en bestemt meditationsstilling. Meditationen foregår med 
åbne øjne, og man kan lade blikket hvile på billedet med den lysende stjerne eller 
på et hvilket som helst andet punkt. I nogle tilfælde er meditationen guidet, andre 
gange ikke. Under meditationen spilles der afslappende musik, hvorefter der oplæses 
tekster af Brahma Baba eller fortælles om Brahma Kumaris. Ud over meditationer  
afholdes der kurser i Positiv Tænkning, hvor kursusholderen forsøger at vise, hvor-
dan livets udfordringer kan mødes på en ny og mere positiv måde.

Som tidligere nævnt er der et teologisk slægtskab mellem Brahma Kumaris og 
hinduismen . Dette slægtskab kommer også til udtryk i de to religioners religiøse 
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praksis, f.eks. at meditation er en vigtig metode. Men også fl ere af de hinduistiske  
højtider markeres hos Brahma Kumaris med bl.a. fl ere timers meditation. 

Eksterne relationer

Brahma Kumaris tilbyder gratis kurser til alle i bl.a. meditation og Positiv Tænk-
ning, og i København underviser lederen af centret, Sonja Ohlsson, desuden i me-
ditation i Vestre Fængsel. Derudover er de at fi nde på Krop-sind-ånd-messer, de 
holder foredrag, og på globalt plan tager de endvidere til interfaith-konferencer, hvor 
folk fra forskellige religioner mødes og diskuterer fælles interesser. 

Kontakt

Brahma Kumaris
Ålborggade 22, 3. t.v. 
8000 Århus C
Tlf. 86 13 01 21 (Viggo Simonsen)
e-mail: aarhus@brahmakumaris.dk
www.brahmakumaris.dk & www.bkwsu.com

Litteratur- og kildehenvisninger

Kranenborg, Reender
1999, Brahma Kumaris: A New Religion?, Cesnur

Undersøgelse udført af stud.mag. Tina Abrahamsen

ISKCON (Hare Krishna )

Præsentation og navn

ISKCON (International Society for Krishna  Consciousness) blev grundlagt i 1966 
i USA af A. C. Bhaktivedanta Prabhupada (1896-1977). I folkemunde er ISKCON 
bedre kendt som Hare Krishna-bevægelsen efter det mantra, ISKCON-hengivne 
chanter (synger) i tilbedelsen af deres gud Krishna. I det følgende benyttes religio-
nens offi cielle betegnelse, dvs. ISKCON.
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Bevægelsens rødder fi ndes i Indiens bhakti -tradition, hvilket betyder, at der læg-
ges særlig vægt på at tilbede Gud med hengivelse og kærlighed. Derfor er bhakti-
traditionen rig på såvel folkereligiøsitet som mystik, og er både historisk og aktuelt 
en særdeles vigtig og synlig del af hinduismen . Ifølge ISKCON er sjælen evigt 
eksisterende, og alle sjæle er en del af Krishna . Dette menneskesyn opererer med 
reinkarnationstanken, men med den særlige indgangsvinkel, at menneskets tid på 
jorden dog i sidste ende er begrænset, for det drejer sig om at nå den åndelige verden 
og forsage den materielle, som egentlig er en forførende illusion (maya), der skaber 
begær hos mennesket. I det omfang, mennesket af uvidenhed og eftergivenhed ig-
norerer sin åndelige bestemmelse og søger tilfredsstillelse i den materielle verden, 
må det reinkarneres igen og igen inden for genfødslernes kredsløb samsara . Denne 
lære fi nder ISKCON først og fremmest forklaret i to af hinduismens helligskrifter, 
nemlig Bhagavadgita  (som udgør en del af helligskriftet Mahabharata) og Bhaga-
vata Purana. Begge skrifter – især førstnævnte – hører til de væsentligste inden for 
den traditionelle hinduisme . Bhagavadgita skildrer Krishna, som krigeren Arjunas 
vejleder i den fejde mellem fyrsteslægter, som udspiller sig i Mahabharata, mens 
sidstnævnte rummer en levnedsbeskrivelse af Krishna, herunder mødet med hyrd-
inderne (gopierne), ikke mindst Radha, hans foretrukne. 

ISKCON’s tilblivelse og udvikling kan religionshistorisk føres tilbage til den indi-
ske mystiker Caitanya Mahabrabhu (1486-1533). Allerede som ganske ung udvikle-
de han et særligt hengivent forhold til Krishna , og blev opfattet som en inkarnation  
af guden. Han og hans discipelskare sang eller chantede Krishnas navn, henrykt 
og ekstatisk, mens de drog igennem landsbyerne på deres evige vandring, og denne 
chanting er netop kernen i ISKCONs religiøse praksis. Caitanyas liv og eksempel 
har siden været en vital del af vaishnava-traditionen, dvs. den tradition som omfat-
ter guden Vishnu  og hans ti inkarnationer, hvoraf de mest populære er guderne 
Rama  og Krishna (den anden store, hinduistiske  tradition er shaiva-traditionen, dvs. 
dyrkerne af guden Shiva). Den direkte, organisatoriske baggrund for ISKCON er 
imidlertid Gaudiya Mission. Med Gaudiya, ”det gyldne sted”, forstår man Benga-
len, den del af Indien, hvor bevægelsen blev grundlagt i 1886 af Kedarhatha Dutta 
(1838-1914). Gaudiya Mission ekspanderede under hans søn Bhaktisiddhanta Sa-
rasvati Thakura (egl. Bimala Prasada Dutta, 1874-1937), og sidstnævnte blev guru 
for ISKCON’s grundlægger, apotekeren A. C. Bhaktivedanta Prabhupada. Efter 
et langt liv i Gaudiya Missionens tjeneste drog Prabhupada i 1965 til USA med et 
fragtskib, næsten uden ejendele og rede penge. Året efter grundlagde han ISKCON 
og opfyldte dermed sin gurus ønske om, at han skulle sprede Krishna Bevidsthed 
verden over. I lighed med Transcendental Meditation (se denne) fi k ISKCON væ-
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sentlig støtte fra hippiekulturen og fl ere rocknavne, især George Harrison fra The 
Beatles. Det religiøse samfund består i dag af over 350 centre i 50 lande. 

ISKCON’s verdenssyn følger i høj grad den vaishnava-tradition, religionen er 
indlejret i, men søger samtidig at fortolke den moderne verden, herunder den viden-
skabelige udvikling, som et led i en Krishna -teologi, dvs. at moderniteten i sidste 
ende er underlagt åndelige principper. Her spiller de vediske skrifter, Bhagavadgita  
og Bhagavata Purana, en nøglerolle, idet de siges at markere en guldalder for godt 
5000 år siden. I adskillige værker har A. C. Bhaktivedanta Praphupada udlagt den-
ne periodes storhedstid og afslutning samt den videre historie op til vor tid. I den 
gyldne tidsalder levede man i pagt med Krishna, men grusomme invasioner satte 
en brat stopper for de guddommelige intentioner. I det hele taget har verdens ud-
vikling formet sig ud fra tidsaldre, hvoraf vi for øjeblikket lever i en Kali Yuga, der 
skulle være kendetegnende for et omfattende åndeligt forfald. ISKCON arbejder på 
fl ere planer for at skabe en ny, gylden æra og at reetablere tilknytningen til Krishna. 
Udadtil gøres et stort arbejde for at udbrede kendskabet til ISKCON, og indadtil 
pågår omfattende studier af den vediske tradition, herunder sanskrit-undervisning, 
ligesom Krishna-hengivelsen er udmøntet i et detaljeret dagsprogram. På et overord-
net plan skal Mayapur, en tempelby i Indien, er blevet opført for få år siden, ”… stå 
som forbillede for hele verden – et mikrokosmos af vedisk liv, som det udspandt sig 
for fem tusinde år siden” (fra A. C. Bhaktivedanta Prabhupada: Perfektion i Stridens 
Tidsalder, 1981, s. 284).

Gruppens historie i lokalområdet

I slutningen af 1970’erne kom ISKCON til Danmark. Det første tempel blev 
grundlagt i København. I 1985-86 fl yttede en gruppe initierede nonner og munke 
til Århus, hvor de omdannede en villa til et tempel. Nogle år senere lukkede 
templet, men i stedet åbnedes Radio Krishnas bogcafé i 1995, ligesom ISKCON 
havde deres restaurant, Govinda i Mejlgade, hvor de også mødtes regelmæssigt. Så 
selvom det ikke længere var muligt at uddanne munke og nonner i Århus, kunne 
ISKCON-tilhængere fra lokalområdet stadig mødes om andre ISKCON-relaterede 
aktiviteter. Pga. økonomiske problemer lukkede også bogcafeen i 2000 og siden 
restauranten i 2002. ISKCON’s lokale radioudsendelser, som blev etableret i for-
bindelse med caféen fortsatte, men kun vha. private midler. ISKCON’s ændrede 
aktivitetsstruktur i Århus er således gået fra at være en organiseret tempelbevægelse 
til at omfatte et netværk af familier i lokalområdet, som stadig mødes privat ved 
specielle lejligheder.
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Gudestatuette af Murukan bæres i procession, Abirami-templet i Brande
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Organisation

I dag er ISKCON i Århus reelt uden organisatorisk struktur og leder. Dette kommer 
bl.a. til udtryk ved, at de ikke har et fast mødested. På nationalt plan er der dog opret-
tet et dansk national råd med direkte ansvar for det, som foregår inden for ISKCON 
i Danmark. Tilsvarende er der et skandinavisk råd samt GBC (Governing Body 
Comission), som er den internationale organisatoriske del af ISKCON. Foruden 
dette har hvert enkelt medlem sin egen åndelige vejleder, som det rådfører sig med.

Inden for de organisatoriske rammer i Århus udkommer et ISKCON-blad, når 
der er behov for det. Ellers er frivillige, andre interesserede og selvfølgelig Radio 
Krishna Århus, der står for forskellige arrangementer inden for gruppen. Hvis man 
vil have en munke/nonne-uddannelse, er det nødvendigt at fl ytte ind i et tempel 
som f.eks. det, der ligger i Brendstrup i Nordsjælland. I Århus er der kun 5 initierede 
par tilbage. De bor og praktiserer deres religion privat. 

Medlemmer

På landsplan er der ca. 500 ISKCON-hengivne (uoffi cielt tal). Her er det dog vigtigt 
at skelne imellem to former for hengivne, som man opererer med i ISKCON. Den 
ene kategori, der tæller omkring 40-50, har gennemgået en nonne- eller munkeud-
dannelse i et tempel, og de betegnes som initierede, mens den anden kategori, de 
såkaldte Krishnas Venner, praktiserer religionen uden at være initierede. De udgør 
langt den største gruppe på ca. 450. I ISKCON anses alle dog for lige; hvilket bety-
der, at man heller ikke opererer med det hinduistiske  varnasystem (socialt klassesy-
stem). En initieret vil dog have nemmere ved at følge den rette løbebane, som kan 
føre til moksha  (frigørelse fra genfødslernes kredsløb).

I Århus fi ndes der ti initierede medlemmer af ISKCON, der er ligeligt fordelt mel-
lem kønnene. Den yngste er 28, og den ældste er 45. Nye potentielle medlemmer i 
Århus kommer oftest i kontakt med bevægelsen igennem Radio Krishna Århus. 

ISKCON har et meget åbent syn på religiøs tilknytning og mener, at man uaf-
hængigt af, hvilken religion man hører til, kan få meget ud af at læse vedaerne  
(hinduismens ældste og grundlæggende helligskrifter) samt de bøger, der baserer sig 
derpå, f.eks. Bhagavadgita. Dette betyder, at hengivne ikke behøver at konvertere til 
ISKCON fra en anden religion for at have nytte af læren.

Økonomiske forhold

ISKCON i Århus får ikke økonomisk støtte fra kommunen eller hovedorganisatio-
nen. Alle projekter – inkl. Radio Krishna – fungerer som private initiativer. Den 
eneste økonomiske støtte er eventuelle donationer via Radio Krishnas hjemmeside. 
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Religiøs/spirituel praksis

Der er foreskrevet et dagsprogram for de hengivne, der lever i et tempel. I Århus, 
hvor templet som nævnt er blevet nedlagt, er den religiøse praksis ikke lagt i samme 
faste rammer, men de fester, som den hinduistiske religiøse kalender foreskriver, 
højtideligholdes. I Århus mødes de hengivne privat, når de har mulighed derfor, for 
at synge, danse, spise og tilbede Krishna .

I et privat ISKCON-hjem i Århus er det daglig praksis, at maden ofres på et alter 
til Krishna  før hvert måltid, og at Krishnas navn chantes (synges). I chanting be-
nyttes bønnehalskæder (malas). Bønnekæden består af 108 små træperler og bruges 
til at chante Hare Krishna-mantraet med. Mantraet chantes, hver gang man når 
en perle, dvs. 108 gange pr. omgang, og man skal gennemføre 16 omgange i alt pr. 
dag. Dette tager omkring to timer. Mantraet lyder: ”Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama , Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare”. 
Ordet Hare er en tiltaleform for Herrens energi . Rama og Krishna er begge navne 
for Gud, dvs. traditionelt to af guden Vishnus ti guddommelige manifestationer 
eller inkarnationer. 

For de hengivne er det vigtigt at fraskrive sig den materielle verden og leve som ve-
getarer, dvs. ikke spise kød, fi sk eller æg, samt følge påbuddene om ikke at: slå ihjel, 
stjæle, dyrke sex uden for ægteskabet, indtage kunstige stimulanser såsom alkohol, 
cigaretter etc. eller spille hasard. I stedet vier de deres liv til at tilbede Krishna  og 
guddommens manifestationer for derigennem at opnå en åndelig lyksalighed. De 
anser sig som Krishnas tjenere på jorden. 

Eksterne relationer

ISKCON i Århus har planer om at etablere et forum, hvor de initierede har mulig-
hed for at invitere folk, som ikke er medlemmer. Disse planer er et led i en større om-
strukturering, men tidspunktet for projektets begyndelse er endnu ikke fastlagt.

ISKCON i Århus føler sig ikke særligt beslægtet med andre religioner, men er 
overbevist om, at alle religioner langt hen ad vejen forholder sig til en og samme 
Gud, der blot antager forskellig skikkelse. Denne åbenhed over for andre religioner 
præger også relationerne til det omgivende samfund, hvor de håber på øget ånde-
lighed.

I 1997 blev ISKCON anerkendt som trossamfund her i Danmark.
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Kontakt

HARA KRISHNA DANMARK
Skjulhøj Allé 44
2720 Vanløse
Tlf. 48 28 64 46
http://www.krishna.dk & http://hjem.get2net.dk/RadioKrishna/
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Kundalini Netværk og Information

Præsentation og navn

Kundalini Netværk og Information er en landsdækkende selvhjælpsforening opret-
tet i 1992 med det formål at skabe og levere et forum for mennesker, der har gen-
nemgået en såkaldt kundalini-proces eller kundalini-rejsning. Foreningens mål er at 
skabe en social base for personer med sådanne oplevelser og herigennem fremme en 
større forståelse for, hvad kontakten med denne kraft kan indebære. Foreningens 
beskæftigelsesområde er således ikke kundalinikraften i sig selv, men følgerne af de 
såkaldte kundalinirejsninger.

Begrebet kundalini kendes fra Indien og fra den hinduistiske  begrebsverden, hvor 
det på sanskrit (i formen kundala) betyder ”sammenrullet”. Kundalini beskrives 
som en ”kosmisk urkraft” eller en ”ren bevidsthed”, der ligger bag den skabte ver-
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den. Denne urkraft eller livskraft, som den også kaldes, fi ndes også i mennesket 
og siges at være placeret nederst på eller under rygsøjlen i det såkaldte rodchakra 
(muladhara, det nederste af menneskets syv chakraer ). Kundalinikraften illustreres 
symbolsk som en sammenrullet slange, der normalt befi nder sig slumrende i ethvert 
menneske, men som kan vækkes og medføre enorme forandringer for den enkelte.

Generelt kan man forstå kundalinikraften som en ambivalent eller dobbeltsidet 
størrelse. Den beskrives på den ene side som en nøgle for den enkelte til at nå en hø-
jere bevidsthedstilstand og få større spirituel indsigt. Kraften forstås i henhold hertil 
som en åndelig udviklingsmulighed, der åbenbarer for mennesket, at det er en del 
af noget større, noget guddommeligt. På den anden side beskrives kundalinikraften 
som et farligt kraftværk af uanede mængder af åndelig og fysisk energi, som, når den 
slippes løs, bryder med den enkeltes hidtidige identitetsfundament og tilværelsesfor-
ståelse. En kundalinirejsning kan således også resultere i måned-, åre- eller livslang 
psykisk og legemlig krise hos det enkelte menneske. Kundalini opfattes derfor både 
som en berigende åndelig gave og som en form for invaliderende forbandelse. En 
generel opfattelse er, at individet efter en kundalinirejsning aldrig bliver den samme 
igen. Kundalinioplevelsen forstås derfor af mange som en form for transformati-
onsproces. En kundalinirejsning er ikke blot at forstå som en midlertidig ændring 
eller forstyrrelse af kroppen og bevidstheden, men som et vedvarende faktum eller 
en proces, hvor personen bevæger sig ind og ud af forskellige bevidsthedstilstande 
(nogle bliver i perioder clairvoyante eller besidder andre  paranormale evner).

Principielt kan man godt få kundalinirejsning fl ere gange i ét liv. Kundaliniople-
velsen, samt de erfaringer og erkendelser der følger med, bæres efter sigende med til 
individets næste inkarnation. Til grund for en dyberegående forståelse af kundalini-
fænomenet ligger tre hinduistiske  grundbegreber; samsara (cyklussen af genfødsler), 
karma (handlinger og hensigter samt disses følger) og moksha  (salighed, oplysning 
og frigørelse fra denne verden, herunder også fra samsara og karma). Disse tre begre-
ber er med til at beskrive det verdens- og menneskesyn, som kundalinifænomenets 
ophav må forstås i henhold til.

En kundalinirejsning opfattes som en unik oplevelse, og ingen kundalinirejsnin-
ger er fuldstændig ens, ligesom årsager og også symptomer og oplevelser varierer 
fra individ til individ. Kundalini kan vækkes gennem f.eks. yoga, meditation eller 
terapi eller i forbindelse med fødsel, ulykkelig kærlighed, sorg, kriseperioder eller 
stofmisbrug. Men den kan også hos nogen vækkes af helt andre ukendte årsager og 
opstå pludseligt. Den såkaldte rejsning manifesterer sig på forskellig vis hos forskel-
lige individer. Kundalini siges normalt kun at give problemer for mennesker, der 
i forvejen ligger inde med fysiske eller psykiske ubalancer eller problemer, og som 
derfor ikke er ’modne’ til en sådan oplevelse. Kraften har nemlig en tendens til at fo-
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kusere på menneskets ubalancer, som derved forværres. At være moden betyder såle-
des at være fri for psykiske og fysiske problemer. Af nogle beskrives oplevelsen af en 
kundalinirejsning som en ”energimæssig højspændings- og accelerations-tilstand”, 
en ”fysisk kortslutning” i det fysiske legeme, en følelse af en brændende varme eller 
iskolde strømme i ryggen, en fornemmelse af en slange, der bevæger sig op gennem 
kroppen, eller som sitren, uro eller kramper i kroppen. Den kan også manifestere 
sig som spændinger i nakke og hoved, orgasmefornemmelser i kroppen, søvnløshed, 
angstanfald, manisk opstemthed, høre- og synsforstyrrelser, vrangforestillinger, dyb 
depression eller som mystisk-religiøse oplevelser. En del kundaliniramte oplever 
perioder med egentlig psykose, og nogle indlægges i kortere eller længere perioder 
på psykiatriske hospitaler som en følge heraf. Kundalinifænomenet er ikke alment 
anerkendt inden for det etablerede sundhedssystem, og ifølge Kundalini Netværk 
og Information diagnosticeres en del kundaliniramte fejlagtigt som skizofrene eller 
lidende af andre psykotiske lidelser og modtager derfor forkert behandling. I for-
eningen forstås kundalini ikke som en sygdom i sig selv, men som noget, man kan 
blive syg af. Kundalini forbindes også med menneskets seksualkraft.

Gruppens historie i lokalområdet

Foreningen Kundalini Netværk og Information blev stiftet på Sjælland i sommeren 
1992 som en videreudvikling af et allerede eksisterende uformelt netværk af men-
nesker med kundalinioplevelser. Blandt initiativtagerne, Else Johansen, Steen Slott 
og Skye Löfvander, eksisterede der et ønske om at udvide dette netværk på lands-
plan og give andre med lignende oplevelser en mulighed for at fi nde støtte og hjælp. 
Interessen for foreningen voksede, og den spredtes hurtigt til forskellige andre byer 
i landet, hvor der nu sidder kontaktpersoner, som nye interesserede kan henvende 
sig til i rådgivnings-, informations- eller møde-øjemed. Fra efteråret 1992 begyndte 
foreningen at afholde møder lokalt. Fra 1993 blev Kirsten Wulff Hansen medlem 
af foreningen og fungerer i dag som kontaktperson i Århus, hvor hun tilbyder råd-
givning til kundaliniramte.

Organisation

Kundalini Netværk og Information er formelt set organiseret omkring en bestyrelse 
på fem personer, der vælges årligt på en generalforsamling. Foreningen forsøger dog 
i realiteten at arbejde ud fra en mere fl ad struktur, hvor ingen i princippet styrer 
foreningen alene, men hvor alle kan bidrage med forslag og tage ansvar. Grunden 
til den fl ade organisering er, at foreningen er baseret på frivillige kræfter, og at ar-
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bejdet med kundalinifænomenet kan være et tungt og personligt drænende arbejde. 
Mange kæmper stadig med personlige virkninger efter egne kundalinirejsninger, og 
der kan derfor være begrænsede kræfter at trække på. Generelt fordeles opgaverne 
derfor efter evne, lyst, overskud og tid. I foreningen er man generelt gode til at lytte 
og støtte hinanden i arbejdet. P.t. (maj 2003) er bestyrelsesposterne til valg.

Medlemmer

Foreningen har omkring 40-50 kontingentbetalende medlemmer på landsplan, 
hvoraf ti-femten dog er bosiddende i Sverige. Der er en anelse fl ere kvindelige end 
mandlige medlemmer i foreningen, og aldersmæssigt fordeler medlemmerne sig på 
alle alderstrin, om end der er fl est i alderen mellem 20 og 50 år. Af foreningens med-
lemmer udgør nogle en fast kerne, mens andre er med i en afgrænset periode på et 
par år, hvorefter deres behov synes dækket, og de igen trækker sig ud af foreningen. 
Ud over medlemmerne er der mange, som konsulterer foreningen for at modtage 
rådgivning. I Århus har Kirsten Wulff Hansen således de sidste ti år haft personlig 
kontakt med over 250 mennesker med kundalinioplevelser (dog er disse ikke alle 
nødvendigvis fra Århus-området). Foreningen opfordrer alle der henvender sig, til at 
kontakte fl ere kontaktpersoner, fordi oplevelserne og virkningerne af en kundalini-
rejsning er forskellige og individuelle. Det kan derfor være givtigt for den enkelte at 
konsultere fl ere. Generelt mener foreningen, at kendskabet til kundalinifænomenet 
i offentligheden langsomt bliver større, og at der som følge heraf også er opstået et 
stigende kontakt- og rådgivningsbehov. Alligevel har foreningen gennem de sidste 
par år oplevet, at medlemstallet er faldet, da foreningen for fi re-fem år siden talte 
omkring 100 medlemmer. Foreningen forklarer selv dette fald med, at der de sidste 
par år har været lidt småt med interne kræfter og personlige ressourcer, hvilket kan 
have resulteret i, at foreningen ikke har vist så stort et engagement udadtil. Forenin-
gens aktivitet består lige nu mest af ’at være der’, mens de tidligere bl.a. også deltog 
i forskellige Krop-sind-Ånd-messer og desuden var mere aktive i forhold til at infor-
mere om foreningens arbejde i medierne. 

Økonomiske forhold

Foreningens udgifter dækkes af dels medlemskontingentet på 125 kr. pr. år (100 kr. 
pr. år for dem, der ikke har så mange penge), dels sponsorpenge fra en privat spon-
sor samt frivillig donation fra aktive medlemmer. De fl este af disse penge går til at 
udgive foreningens blad Kunda*linen, der udkommer kvartalsvis. Sponsorbidraget 
udgør foreningens primære indtægtskilde. Foreningen tager også penge for foredrag 
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og undervisning. Halvdelen af denne indtjening går til foreningen, den anden halv-
del til foredragsholderen eller underviseren selv.

Religiøs/spirituel praksis

Som nævnt arbejder foreningen Kundalini Netværk og Information ikke med kun-
dalinikraften i sig selv. Et tilstrækkeligt kvalifi ceret kendskab til at arbejde med 
denne voldsomme kraft fi ndes ifølge foreningen kun i Indien. Foreningens arbejde 
består derimod i at forsøge at hjælpe den enkelte til at forstå og lære at forholde sig 
til og leve med en kundalinioplevelse bag sig samt at informere om fænomenet til 
offentligheden. Foreningens egen erfaring er, at personer, som er bekendt med fæ-
nomenet, er langt bedre rustet til at klare den omstillingsproces, der følger med en 
kundalinirejsning, end de som uforberedt og uden forhåndsviden kastes ind i denne 
såkaldte forvandlingsproces.

Foreningen tilbyder at formidle kontakt til medlemmer, der selv har oplevet en 
kundalinirejsning, og som tilbyder (gratis) personlig telefonrådgivning. Derudover 
etablerer foreningen selvhjælpsgrupper, der alt efter behov afholder regelmæssige 
gruppemøder. Møderne afholdes privat og har til formål at åbne for en udveksling 
af de oplevelser og erfaringer med fænomenet, som de enkelte deltagere har haft. 
Målet er i fællesskab at skabe større forståelse for fænomenet og dets mange facetter 
og manifestationsmåder og samtidig at udveksle gode råd og vejledning i, hvordan 
man forholder sig til og bearbejder en kundalinioplevelse. I foreningen anses det for 
afgørende at etablere et netværk for folk, der har haft lignende oplevelser, da disse 
bedre er i stand til at forstå og acceptere den enkeltes møde med kundalini end på-
rørende og venner. Af samme grund mener nogle kundalinirådgivere, at det kun er 
dem, der personligt selv har oplevet kundalini, der må deltage i disse møder. 

Deltagelse i møder og studiegrupper kræver ikke medlemskab, men blot at man 
har haft en kundalini-oplevelse. Normalt vælger de mennesker, der benytter sig af 
disse tilbud, at betale kontingent for hermed at støtte foreningen og give et bidrag 
til dens udgifter. Heller ikke rådgivning kræver medlemskab og er gratis. Normalt 
deltager mellem 3 og 10 personer i et møde. Kundalini Netværk og Information 
opfordrer mennesker til at behandle kraften varsomt og opfordrer ikke til, at man 
forsøger at vække den selv. 

Eksterne relationer

Kundalini Netværk og Information er den eneste forening af slagsen i Danmark. 
Netværket har kontakter til lignende mindre netværk i Sverige og Norge, og har des-
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uden deltaget i konferencer om fænomenet på verdensplan. Foreningen har et stærkt 
ønske om dels at øge kendskabet til kundalini i offentligheden (og herved hjælpe 
fl ere, men også advare om de skader, som en vakt kundalini kan medføre), dels at 
få fænomenet kundalini anerkendt i det etablerede behandlersystem. På foreningens 
hjemmeside tilbydes rådgivning, litteraturlister og artikler samt salg af båndoptagel-
ser og radioudsendelser om kundalini. Foreningen holder foredrag og foretager selv 
mindre undersøgelser for at fremme en forståelse af fænomenet.

Kontakt

Kundalini Netværket
Tlf. 86 18 44 90 (Kirsten Wulff Hansen, e-mail: kirsten.w@hansen.mail.dk)
http://hjem.get2net.dk/kundalini

Litteratur- og kildehenvisninger 
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Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen

Sathya Sai Baba

Præsentation og navn

Sathya Sai Baba Organisationen i Danmark er en del af en verdensomspændende 
organisation med kulturelle og religiøse rødder i Indien. Organisationens stifter og 
religiøse overhoved er den karismatiske guru Sathya Sai Baba (1926- ). Han bor i 
sin ashram i den sydindiske landsby Puttaparthi i delstaten Andhra Pradesh. Sathya 
Sai Baba udfører primært sine opgaver fra og i Indien. Alligevel har Sathya Sai Baba 
gennem årene formået at tiltrække mange vestlige tilhængere. De fl este danske til-
hængere har besøgt Sathya Sai Baba i Indien. Den nære forbindelse mellem discipel 
og guru er meget afgørende, da han både er formidler af et åndeligt mål og en le-
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Dæmonen Sooran, der repræsenterer det onde, som skal bekæmpes, Abirami-templet i 
Brande.
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vende manifestation af dette mål. Sathya Sai Baba selv og hans tilhængere opfatter 
ham som en guddommelig inkarnation , en avatar, af såvel en tidligere guru som 
guden Vishnu . Mange af organisationens millioner af medlemmer ser ham enten 
som en nulevende form for Kristus-skikkelse, en helgen, en stor mester, en hellig 
mand eller som en inkarnation af det guddommelige. 

Sai Baba ser det som sin opgave at bringe menneskeheden tilbage til et liv i over-
ensstemmelse med, hvad han betegner som de universelle og evigt gyldige værdier. 
Læren bygger på uselvisk næstekærlighed og en hinduistisk  enhedstanke, hvor frel-
sen  ligger i menneskets erkendelse af, at dets sande identitet er atman (selvet), og at 
atman er identisk med og af samme essens som Gud. Nærmere bestemt er menne-
skets mål at blive befriet fra sit falske jeg, egoet, og erkende sin sande guddommelige 
natur, det virkelige Selv og arbejde ud fra denne erkendelse.

Formålet med organisationen og guruens lære er ikke at indstifte en ny retning, 
religion eller at samle tilhængere i en af de allerede etablerede religioner. I stedet 
bliver Sathya Sai Babas lære beskrevet som essensen af alle religioner; en vej, der som 
den eneste kan forene og forpligte menneskeheden i et universelt broderskab, hvis 
fælles kerne er kærlighed. 

Gruppens historie i lokalområdet

Sathya Sai Baba-centret blev grundlagt i Århus i begyndelsen af 1980’erne. Grup-
pen ophørte med at have noget fast tilhørssted i Århus omkring 1997, hvor bærende 
kræfter i gruppen rejste fra byen. Som følge deraf blev det aktivitetsmæssigt og øko-
nomisk umuligt at opretholde det lille center. Indtil da havde det haft fast tilholds-
sted på Stadion Allé 27 i Århus C. I dag er der stadig Sai Baba-tilhængere i byen, 
men de rejser nu til et center i Horsens for at mødes med andre tilhængere der.

Organisation

Sathya Sai Baba er bevægelsens åndelige og organisatoriske leder. Autoriteten ligger 
i guruens status som avatar, der bl.a. knytter sig til de biografi ske data om et barn-
domsliv med mange mirakuløse gerninger. Et tegn på denne guddommelighed er 
Sai Babas særlige ’visitkort’ i form af mirakuløse helbredelser og materialisationer af 
bl.a. vibhuthi eller helligt aske.

Det skønnes, at organisationen har ca. 160-300 medlemmer i Danmark. Der 
fi ndes Sathya Sai Baba-centre og grupper i fl ere større danske byer, bl.a. København 
og Horsens. Centrene er i Danmark styret af hovedorganisationen Sathya Sai Baba 



303

HINDUISME I ÅRHUS

Landsforeningen. De enkelte centre er desuden en del af den verdensomspændende 
organisation Sri Sathya Organisations Central Offi ce, Prasanthi, Indien. De lokale 
Sai Baba-centre er økonomisk uafhængige, men er forpligtet til at overholde et 
charter, dvs. et sæt regler og bestemmelser udarbejdet efter Sathya Sai Babas ret-
ningslinjer. 

Medlemmer

Alle er velkomne i Sathya Sai Baba Organisationens lokale centre og fora uanset 
race, religion og ideologi. Men for at blive en Sai Baba-hengiven eller -medlem kræ-
ves et aktivt personligt engagement. Det vil i praksis sige, at det enkelte medlem 
er aktivt engageret i sin personlige åndelige udvikling, men lige så vigtigt er det, 
at den enkelte arbejder sammen med andre for at opnå en synergi-effekt. Sai Baba 
understreger, at en gruppe mennesker, der i enighed arbejder sammen, på kort tid 
kan nå åndelige resultater, som den enkelte ikke kan nå i et helt liv, hvis han/hun 
arbejder alene. 

Sathya Sai Baba Organisationens medlemmer må ikke missionere  eller forsøge at 
påvirke andre på anden måde end gennem den inspiration, som deres gode eksempel 
kan give. Centret i Århus havde fra begyndelsen af 1980’erne og frem til lukningen i 
1997 en lille fast medlemsskare på 10-15 personer. Centret afholdte informationsaf-
tener for at tiltrække nye medlemmer. 

Gennem Sathya Sai Baba udtrykkes et ønske om vækst. I informationsmaterialet 
fra Århus-centret hedder det: ”Baba siger, at vi alle har brug for at samarbejde med 
andre, der vil gå samme vej. Vi må lære at elske andre uselvisk, så kærligheden kan 
sprede sig i stadig større cirkler, indtil den omfatter alt og alle og bliver selve nøglen 
til altings Enhed.”

Økonomiske forhold

Centret i Århus blev udelukkende drevet af frivillig arbejdskraft, som især kom 
fra en lille kernegruppe på fem personer. Økonomisk blev centret fi nansieret gen-
nem frivillige donationer og anonyme bidrag. Desuden havde de en smule bogsalg. 
Centret var økonomisk uafhængigt af moderorganisationen, men det var muligt 
for medlemmerne at bidrage til en fond i Indien til uddannelse, sundhed, børn og 
fattige. Konkret bliver fondens penge brugt til bl.a. at drive universiteter, et hjerte-
hospital i Sai Babas hjemby Puttaparthi, Sai Baba-hospitaler og mobile klinikker, 
hvor patienterne bliver behandlet gratis.
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Religiøs/spirituel praksis

Sathya Sai Baba Organisationen arbejder ud fra Sathya Sai Babas lære om ’Enheds-
princippet’:

– Der er kun én race – Menneskeheden.
– Der er kun én religion – Kærlighedens religion.
– Der er kun ét sprog – Hjertets sprog.
– Der er kun én Gud – og Han er allestedsnærværende.

For den enkelte Sai Baba-tilhænger handler det om at leve et liv i overensstemmelse 
med disse principper. Det kan gøres ved at fokusere på og efterleve de fem menne-
skelige værdier, som er formuleret af Sathya Sai Baba: 
1)  Sandhed. 
2)  Rigtig handling – baseret på sandhed og kærlighed. 
3)  Indre fred. 
4)  Uselvisk kærlighed. 
5)  Ikke-vold – i tanker, ord og handling. 

Ifølge Sathya Sai Baba er kærligheden nøglen til den rigtige forståelse af disse fem 
universelle værdier.

Sai Baba Organisationen er oprettet med det formål at transformere principperne og 
de menneskelige værdier om kærlighed og ikke-vold til daglig praksis. De centrale ele-
menter i denne praksis er ifølge Sathya Sai Baba Landsforeningen koncentreret om: 

1) Undervisning af børn, unge og voksne samt uddannelse af lærere i menneske-
lige værdier. Det kan foregå ved at afholde fritidsklasser for børn, seminarer 
for medlemmer og andre, der ønsker uddannelse inden for Undervisning i 
Menneskelige Værdier. Læreruddannelsen er organiseret under det, der kaldes 
Europæisk Sathya Sai Baba Institut for Undervisning i Menneskelige Værdier 
(ESSE-Instituttet).

2) Tjeneste til lidende og nødstedte. Det kan foregå som tjeneste til fl ygtninge, 
kræftpatienter, ensomme gamle, forsømte børn m.fl . gennem besøgsven-ordnin-
ger, centre for gamle og nødstedte, sommerlejre for børn og unge, sang-, musik- 
og dramagrupper o.l.

Tanken med f.eks. tjenestearbejdet er, at man ved at tjene andre mennesker vil op-
leve, at egoet forsvinder, og at man derigennem bliver det guddommeliges redskab. 
I Århus kom arbejdet til udtryk i faste aktiviteter som: åbne studiekredse, lovsang, 
sangskole, ungdomsmøder, tjenestemøde og tjeneste på plejehjem. I Århus afholdtes 
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der desuden særlige arrangementer i forbindelse med Sathya Sai Babas fødselsdag og 
24-timers lovsang. 

Den primære inspirationskilde for det enkelte medlem og organisationen er som 
nævnt tidligere Sathya Sai Baba. På organisationens hjemmeside fi ndes et stort antal 
af citater og billeder af guruen. Der er udgivet bøger af og om ham på forskellige 
sprog og hans darshans, dvs. samlinger, er udgivet på videobånd i Indien. 

Eksterne relationer

Trods principperne om gæstfrie centre er forholdet til omgivelserne for tiden an-
spændt. Grunden hertil skal først og fremmest fi ndes i en DR1 TV-dokumentar 
fra januar 2002, hvor der rejstes beskyldninger mod Sathya Sai Baba for pædofi li. 
Den efterfølgende negative medie-storm bevirkede, at organisationen i Danmark 
indførte bestemte procedurer for, af hvem og hvordan udefrakommende kontakter 
skal håndteres. F.eks. skal videnskabelige undersøgelsers lødighed vurderes af lede-
ren af Den Europæiske Sathya Sai Baba Organisation. Organisationens medlemmer 
oplevede i kølvandet på DR1-dokumentaren bl.a. at blive bortvist fra plejehjem, 
hvor de havde udført besøgstjenester gennem mange år, og organisationen fi k store 
problemer i forbindelse med godkendelse af køb af ejendom i bl.a. Frederiksværk.

Kontakt

Sathya Sai Baba Landsforeningen
Grenågade 12 kld. 
2100 København Ø
Tlf. 35 38 23 43 
e-mail: sathyasai@get2net.dk
www.saibaba.dk & www.sathyasai.com 
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1994, Sai Baba, København
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Skandinavisk Yoga og Meditationsskole

Præsentation og navn

Skandinavisk Yoga og Meditationsskole er Nordens største yogaskole med tolv afde-
linger fordelt i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Frankrig. De driver 
alle aftenskole og kursusvirksomhed, hvor man underviser i yoga , afspænding og 
meditation . Skandinavisk Yoga og Meditationsskole blev grundlagt af Swami Jana-
kananda, der er født i København i 1939 med det borgerlige navn Jørgen Drejager. 
Sidst i 60’erne overværede han et par foredrag med Swami Satyananda Saraswati på 
Nationalmuseet i København. Han rejste derefter til Indien og blev Satyanandas 
elev. Efter nogle års studier blev han i 1969 swami-initieret (den øverste position i 
et lære-/præstehierarki) i den hinduistiske paramahamsa-orden. Tilbage i Danmark 
åbnede Janakananda i 1970 den første yogaskole i København. I 1972 købte den ny-
etablerede skole ’Håå kursuscenter’ i Småland i Sverige, hvor Janakananda bosatte 
sig. Stedet udgør i dag et fælles kursuscenter for rækken af ellers selvstændige skoler, 
hvor der afholdes mere dybdegående og længerevarende kurser. Undervisningen in-
den for Skandinavisk Yoga og Meditationsskole er baseret på den Kriya-yoga inden 
for den tantriske tradition, som Janakananda har med sig fra sin læremester. Både 
Janakananda og skolen mere generelt understreger dog, at de er en kursusvirksom-
hed uden tilknytning til nogen religion. Det skyldes, at de anser udøvelsen af tantra 
og yoga for en ældgammel videnstradition, der oprindeligt hverken er indisk eller 
religiøs, men har eksisteret og været brugt af mennesker over hele verden til forskel-
lige tider og uafhængigt af religiøs tilknytning.

Gruppens historie i lokalområdet

I 1975 blev der etableret en afdeling i Århus. De første par år holdt den til i lejede 
lokaler i Fredensgade, men fl yttede ved årsskiftet 1979/80 til Vestergade og overtog i 
1982 de nuværende lokaler i nr. 45. Samtidig blev skolen organiseret som en selvejende 
fond, der ejer halvdelen af ejendommen i Vestergade. Tidligere har der været op til syv 
lærere tilknyttet Århus-skolen. De underviste i aftenskoleregi mange forskellige steder 
både rundt om i Århus og udenbys. I øjeblikket er de kun to yogalærere, ægteparret 
Gunnar Pedersen og Laxmi, og al undervisning foregår i lokalerne i Vestergade.

Organisation

Århus-skolen er ligesom de andre afdelinger af Skandinavisk Yoga og Meditations-
skole organiseret som en selvejende fond. Fonden har en selvsupplerende bestyrelse, 
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der træffer større beslutninger, hvilket særligt er økonomiske, efter fondsvedtægter. 
Lederen af skolen er i dag Gunnar Pedersen, der har ansvar for den daglige drift. 
Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i Århus, der også kaldes Yogaskolen, har 
et mindre samarbejde med afdelingen i København vedrørende elever, der fl ytter, 
trykning af brochurer o.l. 

Medlemmer

Der er forskellige kategorier af folk tilknyttet Skandinavisk Yoga og Meditations-
skole, alt afhængig af hvilket engagement man udviser, og hvilken erfaring man har. 
Den altdominerende gruppe rent omfangsmæssigt udgøres af kursisterne eller ele-
verne, som de også kaldes. På årsbasis har skolen i Århus omkring 1000-1200 elever; 
et niveau der har været stabilt siden starten af 80’erne. Tidligere kom hovedparten 
til skolen via samarbejdet med Frit Oplysningsforbund. I dag har de fl este nye elever 
derimod fået kendskab til skolen og deres yogakurser via skolens egne brochurer, 
deres hjemmeside på internettet, fra annoncer i Århus Onsdag og fra andre elever. 
Størstedelen er danskere, men der er også en del nordmænd og svenskere – hvilket 
sandsynligvis beror på, at en stor del af skolens brugere er studerende. Derudover 
kommer mange forskellige typer af mennesker på skolen, og der er stor aldersspred-
ning blandt eleverne, mens kønsfordelingen hælder kraftigt til den kvindelige side. 
Den typiske elev følger kurser i et eller to år, mens en mindre kerne af elever kom-
mer vedvarende og mere intensivt. Nogle af disse drager også til Håå for at deltage i 
de mere intensive og dybdegående kursusforløb, som alene afholdes der. Som almin-
delig elev køber man så at sige et konkret kursus og får dermed en bestemt vare. Det 
eneste, der kræves af en, er, at man betaler kursusafgiften, ikke forstyrrer de andre 
elever og undlader at ryge på skolens område. Der stilles større krav til de få brugere, 
der vælger at fordybe sig og tage yogalæreruddannelsen. Uddannelsen til yogalærer 
varer omkring fi re år og består af en blanding af undervisning og træning i Håå, 
hvor man som oftest arbejder og bor. Det er derfor ikke nogen omkostningsfuld ud-
dannelse økonomisk set, men den er arbejds- og tidskrævende. Modsat almindelige 
kursister forventes det også, at man arbejder i dybden, er seriøs med udøvelsen af 
yoga  og indstillet på at imødekomme de krav, der stilles til en. Det tager to år ekstra, 
hvis man også vil være meditationslærer. Der har ikke været nogen under uddan-
nelse i Århus de seneste år, hvilket sandsynligvis beror på, at der i øjeblikket kun er 
to yogalærere, der driver skolen i Vestergade. I alt er der mellem 30 og 40 uddan-
nede yogalærere, der virker inden for Skandinavisk Yoga og Meditationsskole. De 
udgør den grundstamme, der driver de forskellige skoler. De arbejder selvstændigt, 
men omkring tre gange om året mødes de fjorten dage ad gangen hos Janakananda 
i Håå. Nogle yogalærere vælger at få et nyt navn, det er dog ikke påkrævet, men 
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Det spirituelle udbud, Vestergade
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betragtes som en teknik til f.eks. at frigøre sig fra de forestillinger og forventninger, 
man selv og andre har til en. Tidligere indviede Janakananda nogle af sine elever til 
swami, hvilket ses som et tegn på, at man er gået – og fortsat vil gå – i dybden med 
udøvelsen af yoga og meditation. Det er uvist om Janakananda stadig foretager ind-
vielser. Som yogalærer – og under uddannelse hertil – lever man generelt sundt, er 
vegetar og indtager ingen stimulanser (såsom kaffe, cigaretter eller vin). Det er dog 
ikke et ufravigeligt krav at følge disse leveregler, men en praksis baseret på opfat-
telsen af, at man ved at indtage sådanne substanser ’stjæler’ god energi, der i stedet 
kunne bruges til fordybelse.

Økonomiske forhold

Skolen i Århus er som sagt selvejende, og den modtager ikke kontingent, donationer 
eller lignende fra hverken elever eller andre af Skandinavisk Yoga og Meditations-
skoles centre. Alle aktiviteter fi nansieres via den kursusvirksomhed, skolen siden 
1975 har afholdt sammen med Frit Oplysningsforbund. Da skolen er tilknyttet 
aftenskoleordningen, modtager den støtte fra Århus Kommune, og af samme grund 
koster det et bestemt beløb (omkring 5-600 kr.) at følge et almindeligt kursus, der 
strækker sig over otte gange to timer.

Religiøs/spirituel praksis

Den tradition, som skolen bygger på, er den tantriske Kriya-yoga . Det er en tradi-
tion og praksis, der indtil for et par generationer siden var esoterisk , dvs. hemme-
ligholdt for ikke-indviede. Janakanandas lærer Swami Satyananda Saraswati gjorde 
som en af de første indiske yogier op med denne eksklusivitet, og Janakananda øn-
sker ligeledes gennem Skandinavisk Yoga og Meditationsskole at videreføre og give 
andre mennesker kendskab til, hvad han betragter som en gammel videnstradition, 
der bør komme alle til gode. Janakananda har på fl ere områder forsøgt at frigøre 
denne lære fra den indiske og hinduistiske  tradition. Tantra beskrives som en tidløs 
tradition med metoder til menneskets bevidstgørelse, og det understreges, at yoga 
oprindeligt hverken var indisk eller noget religiøst. Skolen trækker således også på 
og lader sig inspirere af bl.a. zenbuddhisme, visdom fra den keltiske og aztekiske 
kultur og psykologi, ligesom de benytter moderne medicinske undersøgelser til at 
bevise f.eks. yogaens og meditationens afstressende virkning, den fysiske gavn af 
næseskylning etc. Skolen tillægger da også den praktiske dimension stor vægt og 
understreger, at der er tale om en ’levende tradition’ og ikke dogmer og fortællinger. 
Frem for at sidde og fi losofere skal udøveren handle og gøre sig erfaringer. Indenfor 
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den tantriske tradition benytter man både fysiske og psykiske midler til at nå det 
endelige mål af oplysning; en oplysning der netop ikke blot anses for fi losofi sk, men 
oplevet gennem alle dele af ens organisme. Skandinavisk Yoga og Meditationsskole 
anser således mennesket for at have en ’fi nere’ krop, der også kan kaldes energikrop-
pen. Den indeholder en række bevidsthedspunkter (chakraer ), hvorigennem den 
psykiske energi (prana) strømmer. Skolen fokuserer i deres praksis på psykisk energi 
og udvidet bevidsthed, hvilket menes at medføre større velvære, energireserver, klar-
synethed og endelig total bevidsthed. Målet er, at man gennem udførelse af yoga og 
meditation  udvider og frigør bevidstheden. Der er en række forskellige og fastlagte 
praksisser og meditationsforløb, som udøverne i Skandinavisk Yoga og Meditations-
skole gør brug af. Begrebet yoga dækker over dem alle og omfatter således andet 
og mere end de fysiske øvelser, som vi normalt forbinder dermed. De betragtes alle 
som lige vigtige for ens udvikling og tilstand, men der er tale om en stadig mere 
fi n påvirkning, og nogle af teknikkerne og øvelserne kræver erfaring. De lettest til-
gængelige er de udvendige renselsesøvelser i form af f.eks. næse- og tarmskylninger. 
Næseskylninger indgår f.eks. som en øvelse på de fl este yogakurser, mens skolen hol-
der separate weekendkurser med tarmskylning. For det andet er der de fysiske yo-
gaøvelser, der er grundbestanddelen i de fl este af skolens kurser. Den tredje gruppe 
af praksisser er åndedrætsøvelserne. Dels benyttes en bestemt åndedrætsteknik, når 
man gennemfører de forskellige fysiske yogaøvelser og stillinger, dels er der separate 
øvelser, hvor åndedrættet er det centrale omdrejningspunkt. Endelig arbejdes der på 
det mentale plan gennem, hvad skolen betegner som hhv. koncentration, meditation 
og opslugthed. De fl este af skolens kurser indeholder former for afspændingsøvelser, 
f.eks. er en af deres mest kendte øvelsen ’Yoga Nidra’, der er patenteret, og hvor en 
indspillet vejledning hertil kan købes i skolernes butikker. En anden øvelse, som den 
almindelige elev ligeledes vil møde, er øvelsen ’Tratak’, hvor man siddende i mørke 
koncentrerer sig om fl ammen fra et stearinlys. I nogle meditationspraksisser benyt-
tes bestemte symboler såsom mantraer (lydlige symboler) og yantraer (forskellige 
diagrammer der befordrer stimulering af indre visualisering  eller meditation). De 
forskellige praksisser eller systemer udgør et hele, men forskellige elementer kombi-
neres også med hinanden. Men nogle af teknikkerne er mere intense og dybtgående 
end andre. De avancerede praksisser støder man ikke på i skolens daglige kursus-
virksomhed, dem undervises der primært i på Håå kursuscenter. Her er det såkaldte 
tremåneders kursus det mest omfattende for almindelige elever, og hvis man ønsker 
at lære mere, må man tage uddannelsen som yogalærer. Udøvelsen af yoga foregår 
både individuelt og sammen med andre, og skolen har ikke mærkedage eller faste 
tidspunkter, hvor man mødes eller er særligt opmærksom på at udføre øvelserne. 
Yogalærerne tilstræber at udøve yoga hver dag. Det anses som vigtigt med en disci-
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plineret rutine, men ligesom man kan tage en kop kaffe i ny og næ, er der spillerum 
for den enkelte i forhold til, hvad der ellers er på færde i ens liv.

Eksterne relationer

Da Skandinavisk Yoga og Meditationsskole ikke anser sig for at være en religion, kan 
man sagtens være medlem af folkekirken eller andre trossamfund samtidig med, at 
man praktiserer yoga . Skolen har heller ingen faste kontakter til andre bevægelser, 
der arbejder med yoga eller lignende. Skolen opfatter ikke sig selv som værende i et 
konfl iktforhold med resten af samfundet, og har f.eks. via sin aftenskolevirksomhed 
en uproblematisk relation til Århus Kommune. Det er dog sket, at nyhedsmedierne 
har behandlet den kritisk, men fra skolens side erkendes det, at det er nyhedsme-
diernes måde at operere på. Endvidere er det skolens erfaring, at selv dårlige nyheder 
skaber kendskab til og interesse for dens virksomhed. 

Iyengar yoga dyrkes i dyb koncentration, Ashtanga Yoga Shala
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Kontakt

Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
Vestergade 45
8000 Århus C
Tlf. 86 19 40 33
e-mail: aarhus@scand-yoga.org
www.scand-yoga.org
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Sri Ram Chandra Mission

Præsentation og navn

Sri Ram Chandra Mission (SRCM) er del af en verdensomspændende organisation 
med kulturelt og religiøst afsæt i Indien. SRCM i Danmark er oprettet som en 
almennyttig forening med meditationscentre i Århus, København, Odense og et 
europæisk hovedcenter, Vrads Sande Ashram, i Bryrup i Midtjylland. 

Bevægelsens samlingspunkt er den spirituelle  mester eller guru, som betragtes af 
abhyasierne, dvs. disciplene, som en mester i guddommelighed, et eksempel på fuld-
stændig enhed med naturen og det ultimative stadium af menneskelig perfektion. 
Bevægelsens tredje og nuværende mester, Rajagopalachari eller ”Chari” (1927-) er 
bosiddende i Madras i Indien. Han har stor rejseaktivitet rundt om til de forskel-
lige centre i verden og har fl ere gange besøgt Danmark – sidste gang i slutningen af 
1990’erne. 

SRCM har til formål at være en samlende organisation for mennesker, som ønsker 
at meditere efter Sahaj Marg-metoden, dvs. ”Den Naturlige Vej”. En meditations-
metode der er udviklet i slutningen af 1800-tallet af bevægelsens første mester, Shri 
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Ram Chandra fra Fatehgarh i Indien. Sahaj Marg-meditationen  bygger på den 
gamle indiske fi losof Patanjalis Raja-yoga , men er simplifi ceret, så den passer til mo-
derne livsførelse. Det oprindelige system bestod af otte trin. Først når den spirituelle  
aspirant mestrede de første seks stadier, blev aspiranten initieret til meditation . I 
Sahaj Marg-systemet bliver aspiranten indført direkte i meditation uden om de ind-
ledende trin, ligesom systemet ifølge SRCM er blevet udvidet til at gå langt ud over 
den oprindelige Raja-yogas sidste stadium. 

Sahaj Marg kan beskrives som en individuel og meget disciplineret praksis, hvor 
der samtidig bliver lagt vægt på, at man er socialt velfungerende i samfundet. For-
målet med Sahaj Marg er at hjælpe det enkelte menneske med at mestre sig selv. To 
aspekter adskiller Sahaj Marg fra andre meditationsmetoder: ’transmission’ og ’clea-
ning’. Transmissionen bliver beskrevet som en overførelse af subtil spirituel energi 
fra den spirituelle  mester til abhyasiens hjerte. En transmission der ikke kræver geo-
grafi sk nærvær, men spirituel kontakt. Abhyasiens spirituelle kontakt til mesteren er 
derfor af stor betydning, da abhyasien, for at kunne udvikle sig spirituelt , har brug 
for et højtudviklet spirituelt menneske, gennem hvis sind det guddommelige kan 
handle. Ifølge Sahaj Marg efterlader vores tanker og handlinger indtryk, samskaras,
i menneskets sind og hjerte. Indtryk der hindrer mennesket i at realisere sit poten-
tiale for spirituel vækst. Cleaningen – eller renselse – fjerner ifølge Sahaj Marg disse 
tendenser og forbereder abhyasien til at modtage transmission. Selve meditationen , 
som er rettet mod hjertet, betragtes som en støtte og supplement til cleaningen. 

Gruppens historie i lokalområdet

Foreningen SRCM i Danmark blev offi cielt stiftet i 1972, men allerede i 1969 var 
der et aktivt meditationscenter i Greve Strand. Midt i 1980’erne blev et center åbnet 
på Pontoppidans Gade 7 i Århus, som senere, pga. pladsmangel, rykkede til de nu-
værende 140 kvadratmeter store lokaler på Fredensgade 39 i Århus. Centret i Århus 
er tæt knyttet til Vrads Sande Ashram, hvor alle større fællesarrangementer bliver 
afholdt. Vrads Sande Ashrams meditationshal kan rumme 300-400 mediterende, 
og centret har overnatningskapacitet til 400 mennesker. Centret råder over 30 lej-
ligheder til længerevarende meditationsophold. Centret rummer desuden en bolig, 
som står til rådighed, når mesteren kommer på besøg.

Organisation

SRCM er en verdensomspændende organisation, der er repræsenteret i ca. 80 lande 
og tæller ca. 200.000 medlemmer. Det spirituelle  overhoved er den levende mester. 
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Titlen og autoriteten er gennem tre generationer blevet videreført af en uafbrudt 
succession fra mesteren til en særligt betroet og spirituelt  begavet abhyasi. Ifølge 
visse kilder har den nuværende mester allerede fundet den abhyasi, der skal være 
hans efterfølger. En udpeget mesters autoritet afhænger naturligvis også af de me-
diterendes anerkendelse af hans evner til at guide dem mod spirituel fremgang. De 
to første mestre inden for Sahaj Marg hed begge Ram Chandra og kom hhv. fra 
Fatehgarh og Shahjahanpur i Indien.

Foreningen SRCM i Danmark har en valgt bestyrelse, kasserer og sekretær, der 
alle arbejder frivilligt. Steen Bruun er den daglige praktiske leder af SRCM i Dan-
mark. Han er udpeget af mesteren, ligesom de øvrige centerledere og preceptorer,
dvs. meditationslærere, er det. Preceptorerne er abhyasier, som den levende mester 
har forberedt og tilladt at introducere andre til Sahaj Marg.

Preceptorerne giver såvel individuelle som gruppesittings, dvs. guidede medita-
tioner . Omkring årtusindskiftet fl yttede SRCM sit europæiske hovedkvarter fra 
Frankrig til Vrads Sande. Baggrunden var, at forholdene for nyere religiøse bevægel-
ser skulle være mere gunstige i Danmark. 

Medlemmer

En mediterende kaldes for en abhyasi, der er sanskrit for det ’at praktisere’. I princip-
pet er alle, der mediterer efter Sahaj Marg-metoden medlemmer af SRCM. I Århus 
er der skønsmæssigt 40-50 fast praktiserende, og på landsplan ca. 500-600. Antal-
let af abhyasier har siden været stigende i Århus. For ti år siden mediterede kun ca. 
ti-femten efter Sahaj Marg-metoden i Århus. Et medlemskab koster 200 kr. årligt. 
Man fører ingen medlemslister, men kun uforpligtende postlister. 

Mange gamle såvel som nye abhyasier er veluddannede folk, og for 99 procents 
vedkommende er kontakten etableret gennem personlige netværk. Børn af abhyasier 
vælger ofte selv at meditere. Ønsker man at blive introduceret til Sahaj Marg-me-
toden, tilbyder man i København en indføring i metoden for aspiranter efter den 
faste gruppemeditation om søndagen. Et lignende tilbud er måske på vej i Århus. På 
Vrads Sande Ashram arrangeres der desuden jævnligt introduktionsseminarer for 
nytilkomne. Alders- og kønsfordelingen er stort set jævn i de forskellige centre, og 
næsten alle medlemmer er af dansk afstamning. På Vrads Sande Ashram bliver der 
ud over dansk også talt engelsk, ligesom der afholdes specielle tyske seminarer. 

For at blive anerkendt som egnet til at meditere i SRCM’s regi skal man være fyldt 
18 år. Man må ikke være i psykologisk behandling eller være stof- eller alkoholmis-
bruger. Aspiranten skal ligeledes have en sand interesse i og være seriøst indstillet på 
en spirituel udvikling. Opfylder aspiranten de indledende krav, gennemgår han/hun 



315

HINDUISME I ÅRHUS

en initiering, hvor aspiranten modtager sittings hos en preceptor tre dage i træk. 
Sittingen er en privat meditation  med en preceptor. Her bliver Sahaj Marg-metoden 
forklaret, og det, der bliver kaldt den indledende renselse af hjertet fi nder sted un-
der preceptorens vejledning. Efter initiationen bliver det anbefalet abhyasien at leve 
vegetarisk og alkoholfrit samt at efterleve indholdet af ”De 10 Leveregler” eller ”De 
ti Maximer”. Levereglerne er en blanding af retningslinjer omkring den daglige me-
ditation, fastsættelse af målsætninger med meditationen  samt moralske leveregler. 

Økonomiske forhold

Det er af princip gratis at deltage i selve de spirituelle  aktiviteter. Faste udgifter i 
forbindelse med husleje mv. bliver betalt via brugerbetaling og donationer. Udgifter 
til f.eks. mad mv. i forbindelse med de forskellige seminarer er ligeledes baseret på 
brugerbetaling. Foreningen har en lille indtægt i forbindelse med cafédrift og bog-
salg. SRCM modtager i kraft af sin status som almennyttig forening et lille beløb 
fra tipsmidlerne hvert år alt efter omsætning og antallet af medlemmer. Alt arbejde 
i forhold til administration og vedligeholdelse bliver fortrinsvist udført af frivillig 
arbejdskraft. Med købet af fast ejendom i 1992 i Vrads Sande er der i de senere år 
blevet behov for fl ere indtægter og donationer til husleje og vedligeholdelse end 
tidligere.

Religiøs/spirituel praksis

Meditationsmetoden Sahaj Marg har sit teoretiske udspring i den indiske fi losof 
Pantajalis (omkring 200 f.v.t.) Raja-yoga . En meditationsform der betegnes som den 
højeste blandt de yogiske metoder. Den gamle indiske yogametode er i Sahaj Marg 
tilpasset således, at den bærer præg af enkelhed og inderlighed, fordi den udeluk-
kende er centreret om hjertet. Ifølge Sahaj Marg mediterer man på det, man ønsker 
at udvikle sig til. Derfor mediterer abhyasierne på ideen om, at et guddommeligt lys 
opfylder hjertet. Formålet er en virkeliggørelse af selvet (atman) gennem regulering, 
rensning og til sidst guddommeliggørelse af sindet. Dvs. at det mentale arbejde er 
nulstillet, ubevidste indtryk er forsvundet, og den fundamentale enhed med alt ek-
sisterende er realiseret. 

For en abhyasi, der er indstillet på en seriøs spirituel udvikling, består den indivi-
duelle dagsrytme af: 

– Meditation en time hver morgen, helst før solopgang, over tilstedeværelsen af 
guddommeligt lys i hjertet. 
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– Renselse en halv time efter, at dagens arbejde er overstået. Man skal sidde og 
koncentrere sig om, alle urenheder forlader hele ens system gennem ryggen i 
form af røg og dampe, således at mesterens guddommelige nåde fl yder ind i det 
tomrum, der er opstået.

– Bøn/meditation  hver aften inden sengetid. 

Det bliver anbefalet, at abhyasien hver uge deltager i en af centrenes faste gruppe-
meditationer. I Århus foregår det søndag formiddag samt torsdag aften. Ud over de 
ugentlige gruppemeditationer bliver det anbefalet, at den enkelte abhyasi har indivi-
duelle sittings med en preceptor hver fjortende dag. 

På Vrads Sande Ashram bliver der arrangeret fl ere intensive seminarer om måne-
den. Seminarerne er tænkt som en mulighed for at trække sig tilbage fra hverdagen 
for helt at kunne koncentrere sig om en individuel eller fælles meditationspraksis 
eller -teori. SRCM fejrer derudover de enkelte mestres fødselsdage. 

Den levende mester er abhyasiens primære inspirationskilde. De to forudgående 
mestre og bøger af og om dem regnes ligeledes som vigtige inspirationskilder. Her-
udover er grundlaget for metoden, dvs. Patanjalis Yoga-Sutra, og klassisk indisk 
litteratur som Bhagavadgita  vigtige inspirationer.

I forhold til lokaleudsmykning i Indien er SRCM's danske udgave præget af en-
kelthed. Den levende mesters overordnede budskab er det samme verden over, men 
pga. de enkelte verdensdeles kulturelle særpræg bliver måden, budskabet præsenteres 
på, og omgivelserne omkring budskabet tilpasset det givne samfund og den givne 
målgruppe.

Eksterne relationer

SRCM har ingen eksterne øvelsesprogrammer, men holder af og til ’Åbent hus’ for 
interesserede. Foreningen har haft kontakt til spirituelle  grupper omkring Jes Ber-
telsen og Bob Moore. SRCM betragter ikke sig selv som en religion eller et trossam-
fund, men derimod et trin på en udviklingsvej , som er nået videre end religionernes 
ritualer, dogmer mv.

Generelt har de et meget godt forhold til deres lokale omgivelser, ligesom de ge-
nerelt har et godt samarbejde med forskellige nyhedsmedier og uddannelsesinstitu-
tioner.
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Kontakt

Sri Ram Chandra Mission 
Fredensgade 39
8000 Århus C
Tlf. 75 75 62 90 (Steen Bruun, e-mail: steen@bruun.net)
www.srcm.org/Danish

Litteratur- og kildehenvisninger

Chandra, Ram 
1999, Hvor Virkeligheden Begynder, Valby (en god og omfattende indføring i meto-
dens teori og praksis)

Pade, Mikkel
1999, Nye religiøse bevægelser i Danmark, København 

Desuden fi ndes der brochurer udgivet af SRCM i Danmark, som giver korte indfø-
ringer i organisationen SRCM og Sahaj Marg-metoden.

Undersøgelse udført af cand.mag. Helle Bertelsen

Transcendental Meditation

Navn og præsentation 

Stifteren af Transcendental Meditation (TM) er den indiske guru Maharishi Ma-
hesh Yogi. TM stammer oprindeligt fra Indien, hvor den blev grundlagt i 1957 
under navnet The Spiritual Regeneration Movement. Maharishi drog efterfølgende 
til USA, hvor betegnelsen Transcendental Meditation for første gang blev brugt 
i 1959. Maharishis læremester var Guru Dev, som siges at være et led i den lange 
række af guru-elev-forhold, der går tilbage til den indiske fi losof Shankara (788-820 
e.v.t.). Shankara er den bedst kendte repræsentant for Advaita-fi losofi en, der er en 
hinduistisk  monistisk fi losofi , som siger, at brahman  (verdensaltet, det altgennem-
trængende princip, som er en del af alt og betinger alt) og atman (det individuelle 
selv) er identiske. Dermed menes, at mennesket har en gnist af verdensaltet i sig og 
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derfor bør forenes med dette for at blive helt. Som læremester for Shankara-traditio-
nen giver Maharishi denne viden videre til dem, som ønsker at lære TM. 

Selvforståelsen hos TM er, at der ikke er tale om en religion, men at man alligevel 
følger et mål, som også andre religioner stræber efter, nemlig en indre ubegrænset-
hed. Dette mål kommer bl.a. til udtryk i TM’s individsyn, der går ud på at individet 
kan befi nde sig i syv forskellige bevidsthedstilstande. De første tre kender vi alle, 
det er drømmesøvn, drømmeløs søvn og vågen tilstand. Vha. TM kan man nå den 
fjerde, som kaldes transcendental bevidsthed eller hvilende årvågenhed. Dette er en 
speciel tilstand af dyb hvile, som den mediterende er i, og hvor man hverken sover 
eller er ’verdensfjern’. Man kan herefter nå den femte og sjette tilstand, som er hhv. 
kosmisk bevidsthed og gudsbevidsthed. Den syvende og sidste bevidsthedstilstand 
kaldes enhedstilstanden, og det er her, at man forenes med verdensaltet, brahman . I 
denne tilstand er det muligt at erkende hele verdens helhed og menneskets inderste 
væsen. 

I TM overskrider man tanke- og sanseplanet for at dykke ned til kilden, hvorfra 
tanken opstår. Her fi ndes den rene kreative intelligens eller rene bevidsthed, som 
beskrives som et positivt område fyldt med klarhed, ubegrænset energi, glæde, intel-
ligens og lyksalighed. Stress og andre blokeringer som eksempelvis psykosomatiske 
lidelser gør, at mennesket ikke kan bruge dette område hele tiden. Ved at TM giver 
individet mulighed for at komme i kontakt med denne tankens kilde, bliver indivi-
det ’ladet op’ og får derved løsnet op for sine indre blokeringer. Med andre ord vil 
brugen af TM medføre, at individet med tiden i stadig højere grad vil leve i kontakt 
med tankens kilde og derved bl.a. blive lykkeligere og mere intelligent.

I stedet for at betegne sig som en religion ser TM nærmere sig selv som en blan-
ding af videnskab  og forskellige vediske traditioner. Dvs. traditioner, der bygger på 
de fi re vedaer (1500-800 f.v.t.) og deres tilknyttede kommentarværker som f.eks. 
upanishaderne . Denne blanding kalder de Videnskaben om Kreativ Intelligens, som 
er den instans, der dels forklarer og begrunder meditationen  og dels beskriver me-
ditationens effekt. Det er ikke kun forøgelse af det enkelte individs bevidsthedstil-
stand der efterstræbes i TM. Ved fælles kraft mener man via meditation  at kunne 
gøre verden til et mere positivt sted. Eksempelvis mener TM, at krige og sygdomme 
kan stoppes, hvis en bestemt procentdel af verdensbefolkningen mediterer samtidig 
og med samme mål. Den positive indfl ydelse på verden, som TM menes at medføre, 
kaldes Maharishieffekten, og der er i de senere år blevet foretaget en lang række 
undersøgelser, især af TM’s eget universitet i Iowa, USA, af meditationens og Ma-
harishieffektens virkning på verden. 



319

HINDUISME I ÅRHUS

Gruppens historie i lokalområdet

TM kom til Danmark sidst i 1960’erne og til Århus i begyndelsen af 1970’erne. 
TM-centret havde i Århus adresse i Søndergade på strøget, men pga. støjen fra de 
mange butikker valgte centret i 1999 at fl ytte til Dannebrogsgade. 

Organisation

TM-centret har en gruppe af ledere tilknyttet, som i fællesskab tager beslutninger 
for centrets drift, aktiviteter etc. På nationalt plan er det den nationale forening, der 
træffer beslutninger, og det er dennes bestyrelse, som er ansvarlig for den danske 
organisation.

Ud over TM-centret i Århus fi ndes der også centre i København, Kolding, Esbjerg, 
Mausing og Rørvig, hvor TM også har en højskole. TM er en global organisation, 
der har centre i hele verden, og hvis hovedkvarter i dag ligger i Holland.

Medlemmer

TM’s medlemmer kaldes under et for mediterende, om end de mediterendes til-
hørsforhold til TM er meget forskellige. Således er der medlemmer, der kun har 
ganske lidt, om overhovedet nogen, kontakt til TM-centret, og som i stedet vælger 
at meditere privat. Som modsætning hertil er der en kernegruppe af TM-lærere 
og mediterende, der har gennemført det såkaldte TM-sidhiprogram. Disse medi-
terende, som kaldes sidhaer, er en gruppe af mediterende, der stræber efter at blive 
højere initieret og samtidig få en større viden om TM. Sidhaerne er af mange kendt 
som de TM-mediterende, der kan udøve yogisk fl yvning, som skulle bringe den 
mediterende i en tilstand fyldt med energi og lykke. Sidhaer mødes ofte til fællesme-
ditation, da Maharishieffekten siges at blive kraftigt forøget, når sidhaer mediterer 
på samme tid og på samme sted.

I dag er der ca. 200-500 danskere, der årligt lærer TM, hvilket er en del færre end 
i 1970’erne, hvor TM slog an. Det anslås, at ca. 45.000 danskere har lært TM siden 
1972, og at ca. 600-800 heraf har lært TM-sidhiprogrammet. Antallet af de, som 
reelt udøver TM i dag menes dog at være en del lavere. Således skønner TM selv, 
at der nu er op imod 20.000 udøvende mediterende i Danmark. På verdensplan 
vurderer TM, at omkring fi re-fem millioner mennesker har lært TM’s meditations-
teknik.
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Økonomiske forhold

I England kan man få lægeordineret TM, som betales af sygesikringen. Om end det 
er et ønske, har TM ikke de samme forhold i Danmark. De modtager ingen offent-
lig støtte og lever alene af donationer og indtægter fra egen virksomhed, som bl.a. 
indbefatter afholdelse af TM-kurser, medlemskontingenter og højskoleophold.

Et grundlæggende kursus i TM koster ca. 15.000 kr. TM tilbyder også andre kur-
ser, hvis man vil fordybe sig mere i TM’s meditationsteknikker eller andre former 
for vedisk viden. Der fi ndes bl.a. kurser i Ayur-vedisk medicin, som bygger på Ayur-
vedaens holistiske og helbredstekniske menneskesyn, og i Sthápatya-veda, som er 
en gammel indisk viden om byplanlægning, arkitektur, design og boligindretning, 
der sigter mod at indrette boligen mere harmonisk, så det skaber balance. Vil man 
modtage TM-bladet, og dermed støtte organisationen, indbetaler man et årligt kon-
tingent på ca. 200 kr. Desuden har TM en indkomst fra højskolen i Rørvig. 20 % af 
TM’s indtægter gives til hovedkontoret i Holland, som sørger for, at pengene bliver 
brugt til forskellige projekter verden over.

Religiøs/spirituel praksis

Når man lærer TM, skal man som initiand gennemgå en indvielsesceremoni. Den 
udføres af en TM-lærer, foregår på sanskrit (det hinduistiske hellige skriftsprog) og 
minder om en indisk  puja, den mest almindelige betegnelse for den aktive tilbedelse 
inden for hinduisme, som ofte inkluderer en eller anden form for ofring. Her ærer 
man den vediske tradition symboliseret ved et billede af Maharishis læremester 
Guru Dev. Initianden medbringer frugter og blomster som gave til traditionen samt 
et nyt, hvidt lommetørklæde, som symbol på den rene bevidsthed og begyndelsen på 
noget nyt. Ved ceremonien tildeles initianden et personligt mantra, som skal bruges 
ved den daglige meditation . Mantraet må ikke røbes for andre, da det er strengt 
personligt.

Til dagligt mediteres der to gange, hhv. om morgenen og om aftenen, og det kan 
foregå, hvor det passer den mediterende bedst. Den normale meditationstid er ca. 
20 minutter, men i særlige tilfælde kan meditationstiden forkortes. Man begynder 
meditationen  ved at recitere sit mantra, som er en lyd, der ved gentagelse kan føre 
den mediterende til en tilstand af transcendent bevidsthed; en tilstand som siges at 
være meditationens mål. Sidhaernes praksis er mere omfattende og dybdegående 
og foregår ofte på kollektiv basis, hvor fl ere sidhaer mødes til fællesmeditation eller 
fælles yogisk fl yvning.
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Eksterne relationer

TM sætter annoncer i aviser og plakater op rundt om i byen for at skaffe nye med-
lemmer og har desuden taget kontakt til erhvervslivet, som de også mener kan få 
gavn af meditationsteknikken. Eftersom TM skulle have en gavnlig effekt på det 
enkelte individs helbred, har TM henvendt sig til sundhedssystemet med henblik på 
at få indført en sygesikringsbetalt behandlingsordning, svarende til den i England. 

Kontakt

Transcendental Meditation 
Dannebrogsgade 22
8000 Århus
Tlf. 86 13 94 31
e-mail: tmaarhus@worldonline.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Maharishi Mahesh Yogi
1972, Livskunst og Transcendental Meditation, International SRM Publications

Rothstein, Mikael
1997, Gud er blå, København
2001, Gud er (stadig) blå, København

Pade, Mikkel
1999, Nye religiøse bevægelser i Danmark, København

Undersøgelse udført af stud.mag. Sine Bækgaard Madsen
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Buddhismen er ganske ny som en levende religion i Århus. Langt hovedparten, 
omkring 1200 personer, er ’etniske buddhister’, dvs. med ophav i asiatiske kulturer. 
Heraf er de fl este vietnamesiske buddhister, der med templet i Tilst har et centrum 
for deres religion og oprindelseskultur. Danskere, der har konverteret til buddhis-
men , tæller få håndfulde, men mange fl ere bruger aspekter af denne religion på mere 
løs og individuel basis.

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening  har hovedsæde i Quang Huong-temp-
let. Foreningen har i Århus ca. 400 medlemmer og dertil et lignende antal, der ikke 
er medlemmer, men som indimellem kommer til templet. Ikke alle går nemlig lige 
meget op i deres religion, og kun de færreste kommer jævnligt til søndagens cere-
moni i templet. Højtider aktiverer bedre buddhisterne til samling, hvad enten disse 
er sæsonbetonede (f.eks. nytår) eller mere specifi kt buddhistiske  (f.eks. Buddhas  
fødselsdag). De fl este af de ca. 300 thailændere, der bor i Århus, er buddhister. De 
har intet sted at praktisere deres religion, men ved højtider tager fl ere turen til Sjæl-
land, hvor der er to thailandske buddhisttempler. 

FAKTABOKS 1

I Århus bor der 2200 vietnamesere, lidt over halvdelen er buddhister, og resten 
er katolikker. De fleste af de 300 thaier er buddhister.

Den tibetanske buddhisme  er mest for etniske danskere. Når tibetanske lamaer 
besøger regionen for at holde kurser eller give belæringer, vokser interessen for bud-
dhismen , også i medierne. Der er i Århus og omegn fl ere små grupper med relation 
til forskellige grene af tibetansk buddhisme, der mødes periodisk til meditation, og 
byen huser endog en dansk nonne med lama-titel. Dharma Center Norbu Ling er 
en lille buddhistisk  paraplyorganisation, der ønsker at samle forskellige buddhisti-
ske  grupper i Århus-området til forskellige aktiviteter i et samlet center. De fl este 
medlemmer orienterer sig mod den tibetanske buddhisme, der i Vesten har opnået 
stor popularitet de sidste år. En anden form for buddhisme, der i Vesten har fået 
en vis status, er zen buddhismen. I Århus fi ndes en lille gruppe med relation til den 
japanske Soto-zen-retning, den eneste af sin art i Danmark. Zen-buddhisterne har 
meditation som vigtigste praksis, og oplysning, satori , som idealet. Japanske Soka 
Gakkai er også repræsenteret i Århus. En lille gruppe mødes jævnligt for først og 
fremmest at praktisere recitation af den buddhistiske helligtekst Lotus Sutraen, som 
netop den form for buddhisme anser som kernen i den buddhistiske lære. 
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FAKTABOKS 2

Der er ca. 12-1500 buddhister i Århus Kommune og i 2003 fem permanent prak-
tiserende grupper.

Ikke alle buddhister tænker og agerer ens inden for deres fælles religiøse univers. Der 
er buddhister, der meget aktivt praktiserer meditation , går i tempel eller integrerer 
buddhistiske  ideer i deres hverdag. Nogle ser det som en spirituel vej til selvudvik-
ling  eller en eksistentiel måde at fi nde mening med livet på, andre kommer for at 
møde ligesindede i et kulturelt og socialt fællesskab. Der er buddhister, der mere er 
buddhister af navn end af gavn – og nogle, der bruger buddhismen  uden selv at kal-
de sig buddhist. For de herboende buddhister med etnisk asiatisk baggrund følger 
religionen med i bagagen, mens interessen hos etniske danskere typisk fokuserer på 
meditation og spiritualitet . Buddhismen i Danmark er med andre ord ligeså broget 
og mangfoldig, som buddhismen i Asien og andre steder i Vesten er det. 

”Buddhisme” er en samlebetegnelse for den religion, hvis aktører i en eller anden 
forstand relaterer sig til Buddha , hans lære og religiøse samfund. Både geografi sk og 
historisk har buddhismen  vandret og udviklet sig. Den går ca. 2500 år tilbage (den 
vestlige kalenders år 2004 er for buddhisterne år 2547) og spreder sig fra Østasien 
til det moderne vest. Dens trosindhold og praksisformer er mangfoldige og repræ-
senteret ved mange forskellige retninger og organisationer. Buddhismen i Asien er 
forskellig fra buddhismen i Vesten, ligesom den sydlige  theravada-buddhisme, den 
østlige mahayana-buddhisme og den nordlige vajrayana-buddhisme på mange må-
der både overlapper og divergerer. Selv i Danmark er buddhismen ikke én størrelse, 
men et samlet begreb for en række buddhister og deres mere eller mindre organise-
rede centre, templer, klubber eller trossamfund. Som introduktion til beskrivelserne 
af de enkelte buddhistgrupper i denne publikation, vil der her blive fokuseret på 
tre nøglebegreber i buddhismen, nemlig dens ”Tre Juveler”; Buddha, dharma  og 
sangha, eller religionsstifteren, læren og det religiøse samfund.

Religionsstifteren

Buddha  betyder ”Den Oplyste” og er en ærestitel, der ifølge legenden blev givet til 
den indiske prins Siddhartha, der efter at have levet et isoleret liv i materiel luksus 
drog ud for at fi nde sig selv og meningen med livet. Han lærte forskellige yoga-
teknikker med øvelser til både krop og sjæl, men selv med nok så megen selvpinsel 
fandt han ikke, hvad han søgte. Det gjorde han derimod, da han i dyb meditation  
under ”visdoms-træet” erfarede den endelige oplysning med erkendelse af livets og 
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dødens hemmeligheder. Siddhartha Shakyamuni var blevet til en buddha . Han 
havde overvundet den onde frister Mara, der ville lokke ham til at blive i sansernes 
vold og i lidelsens verden. Han havde gennemskuet sammenhængen mellem årsag 
og virkning og dermed meningen på, og udfrielsen fra, menneskets lidelser. Det 
siges, at han blev ved med at vise andre den rette vej, indtil han som 80-årig døde. 
Hans aske blev fordelt i otte gravmonumenter (stupaer), som stadig i dag er objekt 
for pilgrimsfærd for mange af jordens ca. 500 mio. buddhister.

De fl este er enige om, at Buddha  har levet som historisk person i det nordlige In-
dien omkring det 4. eller 5. århundrede før vores tidsregnings begyndelse. På den tid 
var samfundet under stor forandring. Bykulturen voksede, og det religiøse landskab 
blomstrede. Vedismen, som man senere med samlebetegnelsen hinduisme  har kaldt 
en samling tanker og praksisformer i Indien, var også på den tid fremherskende 
med fokus på præsternes (brahma) rituelle service og lægfolkets opdeling i religiøst 
defi nerede kaster (se også introduktionsafsnittet til kapitel 4). 

Buddha  var en slags hinduistisk  reformator. Han talte for en lære og et system, der 
ikke anerkendte præsternes magt, kastesystemet og de hellige veda-tekster. Selvom 
Buddha også er blevet indoptaget i den hinduistiske  gudefamilie, og selvom også 
buddhismen  indlemmede de indiske hindu-guder i sit verdensbillede, blev Buddha, 
hans lære og menighed senere en selvstændig religion. Den ’historiske’ Buddhas  
fødselsdag fejres af de fl este buddhister, enten som en særskilt højtid, eller som en 
kombineret fejring af hans fødsel, oplysning og død. 

Buddhister ærer Buddha  som en sand rollemodel, som en menneskelig frelser. 
Mange venter en ny Buddha på jorden, der skal komme for at belære og på ny til-
byde frelse . Men Buddha er (blevet til) mere end det. Allerede de tidligste skrifter 
fortalte om hans overnaturlige evner og status, der ikke bare var en gud værdig, men 
som stod over guderne. For de fl este buddhister i Asien æres han også i dag med of-
ringer, bønner  og hengivelse ikke kun som et super-menneske, men som en guddom 
eller en kraft, der stadig er virksom, og som man kan få del i ved ret livsførsel og ri-
tuelle handlinger. Især indenfor den buddhistiske  mahayana-gren (se nedenfor) har 
buddha -begrebet og Buddha-fi guren taget en anden drejning. I stedet for Buddha 
som en person, der viste vejen til andre munke, opstod idealet om bodhisattvaen, 
der frem for egen frelse af medlidenhed over for andre væsener ville lade sig genføde 
på jorden og i alle verdener. Og i stedet for en mere eller mindre historisk person, 
begyndte ideen at sprede sig om buddha som en kosmisk kraft, iboende universet 
og ethvert levende væsen. Buddha-fi guren har i historiens løb fået mange forskellige 
fremtoninger, og specielt i den senere østlige og nordlige buddhisme  er buddhismens 
gudeverden blevet udvidet med andre buddhaer  og himmelske væsener med kraft 
til at påvirke den fysiske og psykiske verden. Et eksempel er Avalokiteshvara , der i 



327

BUDDHISME I ÅRHUS

Tibet kendes som Chenrezig, i Kina som Guanyin, i Japan som Kannon og i Viet-
nam som Quan The Am. Avalokiteshvara var oprindeligt mand, men ”skiftede køn” 
i Kina. Han/hun er en bodhisattva, men også en guddom, der bruges og forstås som 
Medfølelsens Gudinde af de fl este buddhister i Østasien – også i det vietnamesiske 
tempel i Tilst - lidt på samme måde, som Jomfru Maria i den katolske verden. 
Tibetanske buddhister anser desuden lamaer  som f.eks. Dalai Lama  for at være 
emanationer, eller kosmiske udstrømninger, af Avalokiteshvara.  Lamaer er indenfor 
tibetansk buddhisme mindst ligeså vigtige som Buddha. Det er gennem dem, ind-
sigt og frelse formidles, og det er dem, der manifesterer buddhaernes kosmiske kraft 
ved mirakler og medfølelse.

Læren

Dharma hedder buddhismens lære, og den er så mangfoldig som dens historie. Som 
i andre religioner er der mange forestillinger, hvor fi losofi ske spidsfi ndigheder blan-
des med mere letfordøjelige historier og forestillinger. Som regel har lokale kulturer 
i buddhistisk  Asien blandet sig uproblematisk med den skriftlige ”teologiske” tradi-
tion, der i sig selv er lang og forskelligartet. Buddhismen har ofte været både rost og 
kritiseret for at være meget blød og rundhåndet med hensyn til, hvilke forestillinger 
og praksisformer, man har kunnet indoptage og gøre del af buddhismens verden. 
Men også buddhismen  har oplevet stridigheder om, hvad der skulle gælde som den 
sande vej, og hvad der er kættersk tale. Hvad der gælder som Buddhas  lære er, som 
det altid er tilfældet i religionernes verden, et spørgsmål om, hvem der har haft magt 
og mulighed for at defi nere dette.

FAKTABOKS 3

Buddhas lære var opdelt i vejen for lægfolk og vejen for munke. I moderne tid 
har flere lægbuddhister overtaget dele af munkenes praksis, bl.a. skriftstudier 
og meditation.

De mange buddhistiske  retninger har hver deres fokuspunkter, men de fl este vil 
være enige om, at en del af det basale lærestof er de Fire Sandheder, som Buddha  
prædikede til sine tilhængere kort efter sin oplysning. I disse fortæller han om men-
neskets eksistensvilkår og muligheden for at blive frelst ved at følge hans belæringer 
om ret indsigt, etiske normer og meditation . Grundlæggende ses al eksistens som væ-
rende lidelsesfuldt, eller utilfredsstillende. Det gælder både ideen om, at alt levende 
fødes og forgår i uendelige cykler af liv-død, der i indisk tankegang traditionelt har 
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været anset som en frustrerende, kosmisk trædemølle. Det gælder også de især psy-
kologiske mekanismer, der gør, at mennesker med begær, dumhed og had lader sig 
indfange i et spind af eksistentielt set tåbelige netværk, som de ikke kan komme ud 
af. Forgæves at forsøge at holde fast i noget forgængeligt, som om det var permanent 
eksisterende (jeget, livet, lykken), giver kun lidelse, og at søge frelsen  fra individet 
selv gennem Buddhas  belæringer hører til den vigtigste buddhistiske kerne-teologi. 
Specielt etisk sindelag blev en vigtig lære set i relation til karma -tanken, den indiske 
ide om, at handlinger ifølge en kosmisk lov har effekt på nu- og fremtiden. Ikke kun 
handlingen, men også intentionen bag enhver handling, er betonet som vigtig, og 
medfølelse for alle levende skabninger er indenfor buddhismen og på individets egen 
vej mod frelse  en nødvendig ingrediens. Sindets struktur er vigtig at undersøge for 
de fl este mediterende buddhister, både som intellektuelt studieområde og meditati-
onsobjekt, og sammenhængen mellem ”virkeligheden” og sindets natur har mange 
buddhistiske teologer og fi losoffer givet deres subtile bud på. 

Ud over brugen af Buddha  og hans lære som hellige symboler med stadig iboende 
kraft, har det blandt eliten været et generelt ideal hos de mange buddhistiske skoler 
at internalisere og personliggøre Buddhas  lære på egen krop og sind. Dvs., religio-
nen er ikke på samme måde som f.eks. kristendom, jødedom  og islam bundet op 
på skriftsteder og doktrinære trosspørgsmål. Selvom Buddha også dyrkes som en 
guddom, selvom lamaer ofte respekteres som overjordiske skabninger, og selv om 
religiøse skrifter i realiteten ophøjes til autoritative udsagn, lægges der også op til, 
at den enkelte buddhist selv begiver sig på buddha -vejen for at erkende dens rele-
vans. Det har været typisk for mange vestlige buddhister at tage denne opfordring 
bogstaveligt som en reaktion mod konventionel og ritualiseret religionsudøvelse. De 
fl este asiatiske buddhister lader de religiøse specialister om frelsen  og fortolkninger 
af læren. Mange er nemlig opdraget til en niveaudelt lære i et niveaudelt religiøst 
samfund, hvor munke og lægfolk lever hver deres form for buddhisme.

Det religiøse samfund

Sangha står for det buddhistiske fællesskab, men også i en mere snæver defi nition 
for klostervæsenet. Buddhas  vej var først og fremmest adresseret til hans første di-
sciple, munkene, der med klosterregler og forskrifter efterhånden fi k anvist fl ere bud 
på vejen til frelse . Leveregler for munke er i alle buddhistiske lande ganske skrappe, 
og inkluderer normer, regler og forbud omhandlende det daglige liv og omgangen 
med andre mennesker. Som munk påtager man sig rituelt at overholde alle regler, 
og i yderste instans kan munke blive bortvist fra sanghaen . Munkene skulle og skal 
ideelt set følge Buddhas egen vej til frelse. De færreste tror dog reelt selv på mulig-
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heden for frelse i dette liv, og mange munkes vigtigste funktion er at være religiøse 
specialister, på samme måde som de tibetanske lamaer, de japanske roshier  og de 
vietnamesiske ”ærværdige” mestre, der alle fungerer som præster, læremestre og 
symbolske buddhaer  for lægbuddhisterne. 

Lægfolk blev også buddhister. Men da frelsen  kun (i den tidlige buddhisme) var 
forbeholdt munkene, fi k lægfolk noget blødere retningslinjer for, hvordan man som 
familiemenneske kan leve et bedre liv og opspare god karma  til en senere genfødsel. 
Dette består først og fremmest i at leve anstændigt i henhold til nogle generelle 
leveregler, samt de fem buddhistiske lægmandsforskrifter, der påbyder ikke at lade 
sig friste af drab, tyveri, løgn, utroskab og rusmidler. Lægfolk kan optjene god ”for-
tjeneste” ved at være gode mennesker, men også ved at sørge godt for munkene og 
klostrene. Det kan de gøre ved at hjælpe til og give gaver og penge. Specielt er mun-
kenes ”tiggergang” i lande som Thailand – og ved de to sjællandske thai-templer – et 
vigtigt, symbolsk ritual, der viser, hvordan de to buddhist-grupper (munke og læg-
buddhister) er relateret til hinanden. I templet i Tilst går munkene ikke tiggergang, 
men lægfolk donerer på anden vis materielle goder og viser dybfølt respekt. 

Lægfolk værdsætter munkenes magt og viden, der bl.a. erhverves ved daglige studier, 
bønner  og varetagelse af de buddhistiske menigheder. Det er munkene, der dirigerer 
ceremonierne med bønner, ofringer og recitation af buddhistiske helligskrifter til sam-
menkomsterne i templet, hvis funktion som kulturelt samlingssted er vigtig at betone.

FAKTABOKS 4

Buddhismens to store retninger (”hjul”) er theravada, også kaldt hinayana, og 
mahayana, eller den sydlige og den østlige buddhisme. Nogle gange betegnes 
vajrayana, den nordlige buddhisme, som en selvstændig retning.

Buddhas  lære blev først nedskrevet ca. 300-400 år efter hans død. Der er derfor na-
turligvis uenighed blandt buddhister om, hvad det egentlig var, han lærte fra sig, og 
hvordan det skal forstås og bruges. Også efter de første møder, hvor buddhistmunke 
nedfældede læren og klosterreglerne, blev der skrevet fl ere tekster, der hævdedes at 
være Buddhas ord. Nogle retninger fokuserede på hans kosmiske aspekter, andre på 
fi losofi ske spidsfi ndigheder omkring virkelighedens beskaffenhed, og nogle mente, 
at hans lære burde komme lægfolk mere til gode. Mahayana kaldte en gren sig, 
som understregede relevansen af ”Det Store Fartøj” (mahayana ), der var for alle 
og enhver, i modsætning til ”Det Lille Fartøj” (hinayana ), som mahayana-buddhi-
sterne nedladende kaldte den tidligere form. Mahayana-buddhismen introducerede 
bodhisattvaen som det nye menneskelige ideal (se ovenfor) og påpegede faren ved 



331

BUDDHISME I ÅRHUS

en isoleret munkebuddhisme i elitære elfenbenstårne. Theravada -skolen (theravada 
betyder ”de ældste”), den eneste overlevende af de tidligste buddhistretninger, an-
klagede omvendt mahayana-buddhismen for at udvande den sande lære ved både at 
indoptage nye elementer og ved at kritisere de autoritative læresætninger og den re-
ligiøse institution. I Indien og senere i Tibet udvikledes også en mahayana-retning, 
der nogle gange kategoriseres som en selvstændig vej, nemlig ”Tordenkilefartøjet”, 
eller ”Diamantfartøjet” (vajrayana). Denne vej opfordrer til at følge ”genvejen” til 
frelse  og lykke i dette liv ved erkendelse af ens rene sind og iboende buddha -natur. 
Hertil bruges forskellige meditations- og visualiseringsteknikker, og især et tæt sam-
arbejde med den religiøse lærer (lama ).

Theravada er herhjemme repræsenteret først og fremmest ved thailændere og de to 
thailandske templer på Sjælland, hvor munkene lever et traditionelt klosterliv ifølge 
gamle asiatiske regler og idealer. Mahayana inkluderer herhjemme først og fremmest 
den vietnamesiske buddhisme. De to fastboende munke på templet i Tilst (samt 
en anden i Odense) fungerer som præster, der forkynder Buddhas  ord og varetager 
rituelle opgaver for de tusinder lægfolk, der bruger buddhismen til bøn , ofring, me-
ditation  og ikke mindst socialt fællesskab. Også zen -buddhisme og i mindre typisk 
udgave Soka Gakkai hører til mahayana -buddhismen. Zen blev udviklet i Kina, 
Korea og Japan, og er en buddhismeform, der især fokuserer på meditation og streng 
selv-disciplin. Soka Gakkai er en anden japansk skole, der vægter lægmandens rolle 
som eneste sande, og som bruger recitation af en hellig tekst til opnåelse af spiritu-
elle og materielle fortjenester. Vajrayana  er herhjemme repræsenteret ved de mange 
forskellige små centre og grupper med relation til tibetansk buddhisme. Denne er 
specielt karakteriseret ved et stort gudepanteon af buddhaer , bodhisattvaer  og andre 
himmelske væsner, der bruges til meditation og andre ritualer, ofte i tæt forbindelse 
til den vigtige mester, lamaen .

Buddhismen i dag

Både theravada- og mahayana -buddhismen eksisterer i dag som de to store retninger 
indenfor buddhismens verden. Theravada  fi ndes især i lande som Sri Lanka, Thai-
land, Myanmar (Burma), Laos og Cambodia og kaldes derfor også ”den sydlige 
buddhisme”. Mahayana er mest udbredt i landene Kina, Korea, Taiwan, Vietnam og 
Japan, og kaldes også ”den østlige buddhisme”. Vajrayana  fi ndes som ”den nordlige 
buddhisme” i Tibet, Mongoliet, Nepal, Bhutan og regionen omkring Himalaya.

Buddhismen er også kommet til Vesten. Der er i dag tusinder af centre, templer 
og organisationer i lande som USA, Frankrig, Australien, England og Tyskland. 
Buddhismens voksende antal skyldes især de mange ’etniske buddhister’, der som 



332

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

fl ygtninge eller indvandrere har taget deres religion med sig. Men det er også takket 
være de mange konvertit-buddhister, der har hentet buddhismen til Vesten. Allerede 
i slutningen af det 19. århundrede begyndte de første vesterlændinge at interessere 
sig seriøst for studiet, og i enkelte tilfælde også praksis, af buddhismen. Men det er 
i de sidste 20-30 år, at buddhismen for alvor har manifesteret sig som en levende, 
praktiseret religion også i Vesten. Denne internationalisering har ikke blot givet den 
et andet ansigt, men også forandret en del af dens indhold. Vestlige og asiatiske bud-
dhister med et moderne sind har insisteret på også at give religionen et nutidigt præg 
ved bl.a. at fokusere mere på dette liv her og nu, demokrati, ligestilling mellem køn 
og status (f.eks. mellem munk og lægfolk) og ikke mindst ved at fremhæve den spiri-
tuelle og humanistiske side af buddhismen. Meditation og tekststudier er blevet hver-
mandseje og de primære aspekter af vestlig buddhisme . Mange tekster og ritualer, der 
før udelukkende var forbeholdt eliten i de tibetanske templer, er siden tibetanernes 
eksil i Vesten blevet frigivet og mangfoldiggjort, så også lægfolk kan tage del i dem.

Da buddhismen blev ”fundet” i Vesten for 150 år siden, var mange orientalister 
begejstret for legenderne om denne ”viktorianske gentleman”, der som en sand op-
lyst og rationelt tænkende reformator kunne vise nye former for afmystifi ceret og 
ateistisk religion og spiritualitet  i et affortryllet univers. Nedtoningen af den klas-
siske kosmologi med guder, myter, magi og ritualer er stadig karakteristisk for den 
intellektualiserede buddhisme. Omvendt ser man hos de asiatiske buddhister, for 
hvem religionen også ændrer sig under de andre himmelstrøg, en tæt samklang med 
deres oprindelseskultur, blandt andet ved deres overholdelse af ritualer for forfæd-
rene eller ved tempelfester. De sidste års udvikling i Vesten har dog tydeligt vist, at 
også den ”hvide” buddhisme som religion er del af et genfortryllet univers med både 
gæve guder, kosmiske kræfter og magiske mestre.

Buddhisme i Danmark

Der er ifølge Danmarks Statistik lidt over 4000 buddhister i Danmark. Tallet dæk-
ker dog kun de individer, der er medlem af et såkaldt offi cielt godkendt trossam-
fund.3 Medlemmerne af den danske afdeling af Den Vietnamesiske Buddhistiske 
Forening , med templer i Århus, Esbjerg, Ålborg, Hjørring, Odense og København, 
skal således lægges til, da de, ligesom mange andre små organisationer og grupper af 
buddhister, ikke har status som trossamfund. 

FAKTABOKS 5

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark har hovedcenter i Quang 
Huong-templet i Tilst ved Århus.
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Derudover er der et stort antal personer, der heller ikke er anført som medlemmer af 
grupper, foreninger eller organisationer, men som alligevel i en eller anden forstand 
betragter sig som buddhister eller har oprindelse i en buddhistisk kultur. Det gælder 
først og fremmest de mange vietnamesiske og thailandske buddhister, der skøns-
mæssigt tæller i alt 11-12.000 personer, inkl. medlemmerne af Den Vietnamesiske 
Buddhistiske Forening  og de to sjællandske thai-templer, Sunnataram Copenhagen 
i Dragør og Wat Thai Danmark i Stenløse.4 Også blandt andre mindre grupper af 
herboende asiater er der et vist antal buddhister, om end disse måske ikke vil defi -
nere sig som sådan – men som måske alligevel ved f.eks. begravelse eller kremation 
vil insistere på buddhistiske ritualer.

FAKTABOKS 6

I hele landet er der ca. 12-15.000 buddhister, langt de fleste er vietnamesere 
og thaier.

De ’etniske buddhister’ fylder således mest i statistikkerne, men kun lidt i mediernes 
billede af den danske buddhisme. Det skyldes bl.a., at ’hvide buddhister’ i medierne 
giver bedre historier. Men det er også, fordi de fl este etniske buddhister typisk ikke 
skilter meget med deres religion, ligesom deres forhold dertil ikke er væsensforskelligt 
fra mange danske kristnes forhold til kristendommen. Man kan inden for buddhis-
mens verden også skelne mellem ’praktiserende buddhister’ og ’kulturbuddhister’. 
Majoriteten er nok i midten; de praktiserer sjældent deres religion, men er alligevel, 
ved f.eks. at gå i tempel ved højtider, trods alt buddhister af mere end blot navn.

Selvom antallet har været støt stigende de sidste 20 år, er der ikke nær så mange 
danske konvertitter, måske mellem 2000 og 3000. En del af disse har fået levende 
inspiration i det buddhistiske Asien som rygsækrejsende eller søgende kloster-kur-
sister, mens andre har fået vakt interessen fra bøger skrevet af buddhistiske mestre. 
Også blandt de etnisk fødte danskere er der stor forskel på de permanent og seriøst 
praktiserende og de mere sporadisk praktiserende buddhister. 

Zen-buddhismen har i mange år været inspirationskilde for vestlige tænkere og 
kunstnere, og zen -meditation har vundet indpas hos mange som en spirituel prak-
sis. Mange går til zen-meditation uden at forbinde det med religion, mens andre ser 
det som en naturlig del af den buddhistiske vej. Også den nyere Soka Gakkai-bud-
dhisme insisterer på at følge Buddhas  og den japanske mester Nichirens  sande vej, 
hvis vigtigste praksis er ’chanting’ af det japanske mantra nam-myoho-rengekyo 
(hengivelse til den vidunderlige lovs Lotus Sutra ). 
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Det er dog den tibetanske buddhisme, der interesserer fl est danskere. Ole Nydahl 
har ofte været portrætteret som en moderne lama , der er til både meditation, hur-
tige biler og faldskærmsudspring. Han grundlagde som den første herhjemme et 
buddhistcenter i København, under navnet Karma Kagyu Skolen. Efter interne 
uoverensstemmelser valgte en del medlemmer at træde ud af denne for at danne 
deres egen gruppe, Karmapa  Trust, der følger samme linje inden for den tibetanske 
buddhisme, og som ligeledes er godkendt som trossamfund. Den populære tibetan-
ske buddhisme har forgrenet sig i fl ere små grupper, ofte centreret omkring invite-
rede lamaer . Den herboende Lakha Lama  er desuden stifter og leder af det i 2003 
grundlagte Phendeling, Center for Tibetansk Buddhisme i København og for den 
tværbuddhistiske paraplyorganisation Buddhistisk Forum , der for år tilbage også 
havde en afdeling i Jylland.

FAKTABOKS 7

Tibetanske skoler
Der er i dag fire hovedgrupper af tibetansk buddhisme, hver af dem med mange 
undersekter og traditions-linjer. Hver skole har sine belæringer og ritualer, men i 
praksis er der ofte både relationer på tværs og glidende overgange mellem dem, 
og det er ikke ualmindeligt for en lama at have været i lære hos flere mestre fra 
forskellige linjer. Alle har i en vis udstrækning indoptaget elementer fra den før-
buddhistiske lokale religion bön med dens shamanisme, magi og ’folkereligiøsi-
tet’. For de fleste tibetanere er de sekteriske skel og teologiske forskelligheder 
sjældent af betydning for religionsudøvelsen.

Nyingma-pa betyder ”Følgere af Den Gamle Skole”, og som den ældste da-
terer den sig tilbage til det 7-8. århundrede og den legendariske mester Padma-
sambhava (”Guru Rinpoche”). Kagyu-pa (”Den mundtlige overføringslinje”) kan 
spores tilbage til de indiske yogier Tilopa, Naropa, Marpa og Milarepa og ikke 
mindst tibetaneren Gampopa (1079-1153), hvis discipel grundlagde den måske 
vigtigste linje inden for Kagyu-linjen, Karmapa. Karmapa er både navnet på den 
monastiske tradition og på dens grundlægger, Gyalwa Karmapa (12. århund-
rede). Gelug-pa (”De dydige”) fra det 15. århundrede blev grundlagt af Tsong-
khapa. Gelugpaerne er kendt for at være de mest skolastisk orienterede og for 
at være kilden til dalai lama-institutionen, der i århundreder har givet skolen en 
vis dominerende status. Sakya-pa blev grundlagt i det 10. årh. af en munk, hvis 
discipel i 1073 grundlagde klostret Sakya (”Grå jord”). Sakya-pa er kendt for sin 
skolastiske tradition med fokus på brug af tantriske tekster.
 I Danmark er Nyingma-, Kagyu- og Gelug-skolerne repræsenteret ved for-
skellige grupper. De to største er Karma Kagyu Skolen (med lamaen Ole Nydahl) 
og Karmapa Trust, der begge har Karmapa som spirituelt overhoved.
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Afslutning

Da Dalai Lama  i 2003 var i København, var der over 2000 deltagere til et kursus 
om buddhistisk praksis. Mange af disse var udlændinge, der trofast følger deres 
lama rundt i verden. En del var danske buddhister, men mange kom også for ’bare’ 
at opleve det ikon for moderne buddhisme og spiritualitet , som Dalai Lama repræ-
senterer. Tibet, buddhisme og karismatiske lamaer er populære i Vesten. New age 
og selvudvikling  er i høj grad inspireret heraf, og politisk har de fl este sympati for 
Tibet. Hollywood har produceret fl ere fi lm herom, og reklamer bruger i stigende 
grad disse elementer til at sælge ’rene’ produkter og værdier. Den kulturelle indfl y-
delse, buddhisme har på Danmark og Vesten via symboler som Tibet, Dalai Lama, 
meditation og spiritualitet, er svær at måle. Men den fylder endnu mere end de ’rig-
tige’ buddhister og buddhismen som praktiseret religion, der sjældent trækker mere 
end en håndfuld besøgende til f.eks. ugentlige meditationsaftener. Buddhismen har 
i Vesten de sidste 150 år inspireret fi losoffer, forfattere, kunstnere og andre religiøse 
grupper. Af grupper kan nævnes Teosofi sk Forening, Scientology, Falun Gong, lige-
som der fi ndes mange buddhistiske  elementer i både new age  og alternativ behand-
ling . Graden af inspiration fra, og grænserne for defi nition af, ’buddhisme’ er svære 
at fastsætte og fl ytter sig hele tiden. Det gør også de enkelte buddhistiske grupper. 
Medlemmer kommer til, andre forsvinder eller bliver del af andre buddhistiske eller 
religiøse fællesskaber. Ofte er det de samme personer, der som aktive buddhister står 
for ’kernebuddhismen’ i forskellige fora med en løsere tilknyttet gruppe af interes-
serede. Kun templet Quang Huong kan siges for alvor at være stabilt og permanent 
for Århus’ vedkommende. Præsentationen af de enkelte grupper skal derfor læses 
med forbehold for ændringer, der også forekommer i Århus.
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Dharma Center Norbu Ling

Præsentation og navn

Dharma Center Norbu Ling er en tværbuddhistisk gruppe, der samler forskellige 
lokale buddhistiske grupper og skoler under samme paraply. Gruppen havde fra 
starten et fysisk center på Kystvejen, men manglende opbakning nødvendiggjorde 
lejemålets opsigelse. I 2003 er tre grupper tilknyttet centret, alle med tibetansk 
buddhistisk orientering (Karma Tegchok Norbu Ling, Karma Yeshe Ling og Tibet 
Charity Jylland ). Desuden har fl ere af centrets medlemmer kontakter til andre dan-
ske buddhistgrupper, f.eks. den zenbuddhistiske gruppe Sotozengruppen i Århus og 
Rangjung Yeshe Gomde, et buddhistisk center på Djursland. 

Dharma Center Norbu Ling betyder: ”Dharma Center Juvelstedet”. Dharma er 
et buddhistisk begreb, der først og fremmest betyder Buddhas  lære, men i bredere 
forstand refererer til sandheden om livet og universet. Juvelen er et vigtigt symbol 
inden for alle former for tibetansk buddhisme og symboliserer sindets hårdhed og 
refl eksion. Centrets navn er direkte inspireret af en de tilknyttede gruppers navn, 
Karma Tegchok Norbu Ling. Selvom gruppen pointerer åbenhed for alle retninger 
og buddhistiske skoler signalerer såvel navnet som de tilknyttede grupper, at det er 
den tibetanske buddhisme, der dominerer centret. Ønsket er dog på længere sigt at 
udvide såvel antal af grupper som buddhistisk orientering, og zen-gruppens tidligere 
tilknytning er da også et eksempel herpå. 

Næsten alle nuværende personer med tilknytning til centret har haft forbindelse 
til den nu opløste århusianske afdeling af Buddhistisk Forum . Denne fungerer sta-
dig som en landsdækkende buddhistisk paraplyorganisation, men uden at have et 
centralt praksiscenter.
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Gruppens historie i lokalområdet

Foreningen blev stiftet den 1. september 2002 og blev indviet ved en ceremoni af en 
tibetansk mester 11. oktober samme år. Baggrunden for etableringen af foreningen 
og centret på Kystvejen var et behov for, at alle herboende buddhister kunne mødes 
uanset buddhistisk observans. Det var ligeledes intentionen, at centret skulle være et 
synligt sted for andre interesserede, der ikke før havde haft relation til de etablerede 
mindre grupper. 

Flere buddhistiske grupper havde tidligere haft arrangementer i lokale forsam-
lingshuse og kulturcentre. Men da disse også blev brugt til helt andre formål, f.eks. 
bankospil, skønnede man, at det var ønskværdigt med et selvstændigt og mere spi-
rituelt miljø. Dharma Center Norbu Ling lejede sig ind i baghuset på Kystvejen 5. 
Centret bestod af et kombineret tekøkken/bibliotek/kontor og et 25 kvadratmeter 
stort meditationslokale. Ved større arrangementer lånte Dharma Center Norbu Ling 
desuden Institut for Dybdeterapis større lokaler, som er på samme adresse. 

Da interessen for aktivt at deltage i foreningen og centret viste sig ikke at være så 
udtalt som ønsket, måtte foreningen allerede i 2003 opsige lejemålet, da huslejen 
ikke kunne betales. Desuden var der generel utilfredshed med de manglende toi-
letforhold og trange kår. De enkelte grupper har derfor måttet fi nde andre steder at 
praktisere. Sotozengruppen fandt tidligt ind i lokaler først på Nørre Allé og siden 
i Ryesgade, hvor også en meditationsgruppe fra Tibet Charity Jylland  mødes, og 
Karma Tegchok Norbu Ling praktiserer i lokaler på etagen over det tidligere center. 
Karma Yeshe Lings aktiviteter ligger i 2003 stille, men de forventer at blive aktive 
igen på et senere tidspunkt. 

Gruppens struktur og fremtid er i skrivende stund ikke afklaret, men man for-
venter, at foreningen fortsætter med forskellige aktiviteter, der overordnet set er af 
interesse for de enkelte buddhistgrupper.

Organisation

Dharma Center Norbu Ling er en forening stiftet på en generalforsamling med 
lovpligtige vedtægter. Den valgte bestyrelse består i år 2003 af tre aktive medlem-
mer, men man håber på at udvide den til fem. Da det er en paraplyorganisation, er 
der principielt ingen fælles religiøs eller organisatorisk leder, bortset fra den formelle 
ledelse under bestyrelsesformanden, der i 2003 hed Henrik Sahl (medlem af Karma 
Tegchok Norbu Ling) og senere Lars Moeslund (medlem af Tibet Charity Jylland ). 
Selvom sekterisk eller organisatorisk tilhørsforhold hos de enkelte grupper for de 
enkelte medlemmer ofte ikke har den store betydning, henvises der dog til følgende 
personer som betydningsfulde enkeltindivider: 
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 Damcho Palmo (Waltraut Küssner) er den spirituelle og rituelle leder i Karma 
Tegchok Norbu Ling. Hun har som ordineret nonne i fl ere år været på forskellige 
meditationsretreats i Tyskland og Frankrig under ledelse af folk fra Kagyu-linjen. 
Fra Kirkeministeriet  har hun efter ansøgning fået autorisation til at foretage bud-
dhistiske begravelser  og vielser. Fra sine egne lamaer (dvs. buddhistiske lærere) har 
hun fået bemyndigelse til over for andre at udføre tilfl ugtsceremonien, der er det 
buddhistiske initiationsritual, hvor man bekender sig til Buddha , læren, det religiøse 
samfund og sin lærer. Såvel  Damcho Palmo som Karma Tegchok Norbu Ling og 
Karma Yeshe Ling er orienteret mod Karma Kagyu Skolen og dennes spirituelle 
skikkelse Karmapa , den nuværende inkarnation  identifi ceret som Orgyen Trinley 
Dorje. 

Herboende T. D. Lakha Lama  har i fl ere år været toneangivende inspirator, or-
ganisator og spirituel leder for fl ere aspekter af den danske buddhisme, primært 
med tibetansk islæt. Han startede Buddhistisk Forum  (der i nogle år også havde 
en afdeling i Århus/Jylland), den kulturelle, politiske og humanitære organisation 
Tibet Charity (med lokalgruppen Tibet Charity Jylland) og i 2003 også praksisste-

Den tibetansk buddhistiske nonne  Damcho Palmo i dialog med kristne ved arrange-
ment i festugen
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det Center for Tibetansk Buddhisme (også kaldet Phendeling). Han driver med sin 
kone desuden virksomheden Art of Life, der tilbyder kurser, undervisning og fore-
drag i buddhistisk livsfi losofi  og -praksis. Selvom Tibet Charity hellere præsenterer 
sig som en organisation med kulturelt islæt, har fl ere af dens medlemmer interesse i 
buddhismen, og i Århus har fl ere af medlemmerne inden for Tibet Charity Jylland 
dannet en fælles meditationsgruppe. 

Medlemmer

Man har som betalende medlem af foreningen stemmeret på den årlige generalfor-
samling. Medlemmerne registreres via en bankudskrift og bliver desuden automa-
tisk tilknyttet en mailgruppe på internettet, hvor der er ca. 30-40 brugere.

I år 2003 er der omkring 20-30 betalende medlemmer og yderligere ca. 25 mere 
løst tilknyttede ’brugere’, som deltager i foreningens arrangementer. Foreningen har 
ikke en aktiv missionsvirksomhed, da det ville være i strid med dens formål. Den 
ønsker dog at blive større, både af hensyn til det buddhistiske ideal om at hjælpe 
andre på vej mod erkendelsen og af mere pragmatiske grunde, så den kan få et øko-
nomisk grundlag for afholdelse af arrangementer. 

De nuværende medlemmer er næsten alle danskfødte. De er mellem atten og 60 
år, om end langt de fl este dog er mellem 30 og 50 år. Kønsmæssigt skønnes der at 
være ligelig fordeling, dog med fl est kvinder i Tibet Charity Jylland . Dennes medi-
tationsgruppe har en bruttotrup på 15-20 medlemmer.

Der er ingen krav til medlemmerne om en bestemt religiøs overbevisning, hver-
ken før eller efter deres indtræden som medlem. De fl este er døbt  som kristne og 
forbliver typisk medlem af  folkekirken. Fælles for medlemmerne er, at de ønsker 
inspiration til støtte for deres egen daglige praksis. De fl este har en interesse i Tibet 
og tibetansk buddhisme, og fl ere af medlemmerne har desuden før mediteret og gået 
på kurser hos Jes Bertelsen og Bob Moore. 

Økonomiske forhold

Stedet bliver fi nansieret af et medlemskontingent på 100 kr. om året samt af en 
gruppe på 10-15 personer, som frivilligt har indvilget i at betale 50-200 kr. om må-
neden. Ifølge vedtægterne må foreningen maksimalt akkumulere 20.000 kr. årligt 
i overskud. Gruppen og foreningen modtager ingen offentlig støtte, har ingen egen 
virksomhed eller andre fi nansieringsmuligheder, hvorfor stort set al aktivitet beror 
på frivillig arbejdskraft. Medlemskab af Tibet Charity koster 200 kr. om året, og til 
meditationsaftenerne betales hver gang 20 kr. pr. person.
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Religiøs/spirituel praksis

Et gennemgående centralt ritual for de forskellige grupper i foreningen er medi-
tation . Da der er fl est buddhister af tibetansk orientering tilknyttet, er det også 
den tibetansk inspirerede meditation, der præger praksis. Den er kendetegnet ved, 
at man mediterer på forskellige tibetanske guddomme eller psykologiske aspekter 
deraf. Derudover præges den fælles praksis af instruktioner og indvielse via for-
skellige tibetanske mestre. Karma Tegchok Norbu Ling-gruppen (og tidligere også 
Karma Yeshe Ling-gruppen) samles hver en gang om ugen til fælles meditation, og 
meditationsgruppen ved Tibet Charity Jylland  samles en gang hver anden uge. Det 
er desuden almindeligt, at medlemmer også mediterer individuelt derhjemme. Et 
rødt alter med offerskåle, en mandala (en cirkel, der symboliserer det overordnede 
univers) og en skulptur af Chenrezig (Avalokiteshvara , medfølelsens Buddha ) var i 
det tidligere center på Kystvejen centrum for bønner og ofringer, der ses som rituelle 
midler til egen oplysning og til gavn for alles bedste. Alter og rituelle genstande op-
bevares hos et af medlemmerne, indtil et nyt fysisk center er fundet.

Der var i begyndelsen arrangeret fælles fuldmånemeditationer for alle medlem-
mer. Fuldmåne markeres i alle buddhistiske kulturer, og ofte bliver templer og klo-
stre i tiden omkring halv- og fuldmåne centrum for sammenkomster og ceremonier 
for munke og lægfolk. Der var dog kun få fremmødte, og indtil videre er denne 
aktivitet stillet i bero.

Månen er også den buddhistiske tidsangiver, og månekalenderen defi nerer årets 
højtider. Det gør den også hos Dharma Center Norbu Ling, der i marts 2003 fejrede 
losar, den tibetanske nytårsfest, med fællesspisning, meditation  og socialt samvær. 
Også sammenkomster i forbindelse med specielle ”Buddhadage” (Buddhas  oplys-
ning og død) og buddhistiske helgeners dødsdage har været planlagt.

En vigtig del af centrets praksis er også at afholde foredrag og workshopper med 
inviterede buddhistiske munke, lamaer og andre med speciel viden eller erfaring 
inden for buddhismen. Ved den ceremonielle åbning af centret var den tibetanske 
lama Dzogchen Dza Patrul Rinpoche inviteret sammen med Lama Lakha til at 
indvie stedet og give en ”dharma-tale”. Af andre arrangementer fra centrets første år 
kan nævnes Jim Scotts weekendundervisning i ”Gradvise stadier af meditation  på 
tomhed”, weekendworkshop med zen-mesteren Denko Osho John Mortensen, kur-
ser og foredrag om meditation og buddhistisk lærdom ved Lakha Lama og  Damcho 
Palmo Lama.

Eksterne relationer

Foreningen har taget initiativ til informationsaftener, fi lmaftener og foredrag. Hver 
tirsdag fra klokken 16 til 18 var centret åbent for interesserede, der ville vide mere 
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om buddhisme og buddhistisk praksis. Et nyhedsbrev for medlemmer og interes-
serede, primært fra Århus og Østjylland, sendes periodisk ud til medlemmer med 
information om kommende arrangementer. Mange af centrets brugere har eller har 
haft tilknytning til fl ere forskellige buddhistiske  grupper, primært fra den tibetan-
ske retning. Der er ingen kontakt til herboende ’etniske buddhister’ (vietnamesere, 
thailændere), da disse ofte har deres egne religiøse mødesteder og repræsenterer en 
anden kulturelt bestemt form for buddhisme. Dharma Center Norbu Ling er også 
med til at arrangere periodiske ”retreats”, dvs. buddhistiske tilbagetrækningsophold 
på klostre eller centre i udlandet.

Kontakt

Dharma Center Norbu Ling er pr. oktober 2003 lokalesøgende.
Karma Tegchok Norbu Ling mødes dog stadig på centrets tidligere adresse:
Kystvejen 5, baghuset
8000 Århus C
Tlf. 86 18 48 14 (Lars Moeslund)
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Karma Kagyu Skolen

Præsentation og navn

Karma Kagyu Skolen tilhører Kagyupa, en af de fi re tibetansk buddhistiske  hoved-
retninger, der alle er en del af vajrayana-buddhismen. 

Kagyu er tibetansk og betyder ”den mundtlige overføringslinje”. Tibetansk bud-
dhisme  fokuserer på lamaen  som den spirituelle mester, der videregiver buddhistiske 
belæringer og personligt erfarede indsigter til sine disciple. Karma refererer til det 
åndelige overhoved Karmapa  (”handlingens mand”). Denne ses som en ”bevidst 
genfødt” (tulku) lama , der siden det 12. århundrede har reinkarneret sig i forskel-
lige skikkelser som en oplyst mester. Lamaen har inden for tibetansk buddhisme 
stor autoritet, og at blive tilknyttet en lama kaldes ofte den ”fjerde tilfl ugt” dvs. at 
man ”tager tilfl ugt” (bekender sig til) Buddha , læren (dharma), munkesamfundet 
(sangha) og sin lærer (lama). 

Karmapa  er linjens højeste lama  eller ”rinpoche ” (”ærværdige mester”) og den 
øverste spirituelle leder. Udpegelsen af den ’nye’ Karmapa har ligesom udpegelsen af 
andre vigtige lamaer  i Tibet ofte resulteret i stridigheder. Da den sekstende Karmapa 
(Rangjung Rigpe Dorje) i 1981 døde, var identifi kationen af den syttende Karmapa i 
fl ere år et varmt politisk emne. Herhjemme resulterede det i 1992 i et brud inden for 
linjen, der blev delt i to organisationer, Karmapa Trust og Karma Kagyu Skolen.

Gruppens historie i lokalområdet 

En gruppe af fem-ti buddhister med tilknytning til det københavnske Karma 
Kagyu-hovedcenter ønskede et permanent sted at praktisere i Århus. I 1987 lejede 
de sig ind i en villa på Ådalsvej, og i 1989 købte gruppen en villa på Nattergalevej. 
Flemming Ryborg var en central person bag etableringen i de første år, hvor Århus 
fi k sit første buddhistcenter. Striden om arvefølgen (se ovenfor) i 1992 ændrede på 
forholdene i organisationen, også for den århusianske afdeling. Villaen blev solgt, 
gruppen delt og den tilbageværende Århus-afdeling af Karma Kagyu Skolen lejer sig 
nu periodisk ind i Sølystgades Beboerhus for at holde foredrag. Den er primært ori-
enteret mod en anden afdeling af Karma Kagyu Skolen i Gedsted, Himmerland. 

Den århusianske afdeling af Karmapa  Trust er siden opløst, og fl ere tidligere med-
lemmer er nu engageret i andre grupper (se Dharma Center Norbu Ling).
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Organisation

Den århusianske Karma Kagyu Skole er, ligesom centre i Odense, Søllested på Lol-
land og Gedsted i Jylland, en underafdeling af den danske Karma Kagyu Skole, der 
blev grundlagt i 1972, og som har hovedcenter i København med navnet Karma 
Drubdjy Ling (Stedet for Karmapas  Praksislinje). Den syttende Karmapa  er det re-
ligiøse overhoved for hele traditionen. Den danske Karma Kagyu Skole, som orga-
nisatorisk er en selvstændig enhed, har været en af de mere aktive af det mindretal, 
der støtter Thaye Dorje som den syttende Karmapa. Kibi-instituttet i New Delhi 
(Indien), Thaye Dorjes hus i Kalimpang (Indien) samt det franske center Dhagpo 
Kagyu Ling i Dordogne fungerer som de internationale hovedcentre inden for et 
netværk af omkring 500 Karma Kagyu-centre. 

Den danske skoles stifter, Ole Nydahl, fi k selv af den sekstende Karmapa  tildelt 
lamatitlen. Ole Nydahl og hans kone Hannah har gennem mange års praksis og 
rejser til Himalaya opnået status og en vis anerkendelse i specielt europæiske miljøer 
inden for Karma Kagyu-linjen. Som Karmapa-rådet udgør de tilsammen den spiri-
tuelle ledelse af den danske Karma Kagyu Skole. Herunder fi ndes tre internationale 
rejselærere, der underviser og giver kurser, samt en formelt valgt bestyrelse, der afgør 
praktiske og økonomiske spørgsmål. De lokale centre rundt omkring i landet har 
hver sin organisatoriske leder. I Århus er denne Palle Johansen. 

Medlemmer

Generelt kalder medlemmerne af Karma Kagyu Skolen sig diamantvejsbuddhister 
eller blot buddhister. Der er forskel på betalende og ikke-betalende medlemmer 
samt på folk, der har eller ikke har taget tilfl ugtsceremonien, det buddhistiske  ini-
tiationsritual, hvor man bekender sig til Buddha , læren, det religiøse samfund og 
sin lærer (se ovenfor).

I 2002 var der registreret 1180 medlemmer på landsplan, et tal der har været ret 
konstant de sidste ti år. Langt de fl este medlemmer og brugere af de danske centre 
er danskfødte. Der er generelt ligelig fordeling mellem kønnene, og aldersspektret 
er bredt. Også en del unge mellem 20 og 35 er tilknyttet skolen og centret i Kø-
benhavn. Karma Kagyu Skolen vil gerne være større og henvender sig til potentielle 
nye medlemmer gennem hjemmeside, hvervemøder, kurser og foredrag samt ved 
personlige kontakter. Selvom mange forbliver medlem af  folkekirken, er det dog et 
lovmæssigt krav, at man melder sig ud af denne, hvis man vil være registreret med-
lem af Karma Kagyu Skolen.
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Økonomiske forhold

Karma Kagyu Skolen er en selvfi nansierende religiøs organisation. Som godkendt 
dansk trossamfund har de visse skattemæssige fordele. Centret i København har 
desuden modtaget støtte fra Tipsmidlerne til vedligeholdelse af nogle tibetanske 
vægmalerier, der pryder fl ere af centrets vægge. Medlemskab er gratis, og ud over 
formel udmeldelse af folkekirken indebærer det ingen forpligtelser. Man kan vælge 
at give bidrag, som for giveren er fradragsberettiget. Der er ca. 250 faste bidragydere 
på landsplan, der årligt betaler fra 200 kr. og opefter, afhængig af givernes status og 
økonomiske situation. Udgivelse af bøger og tidsskriftet Buddhisme i dag samt salg af 
religiøse genstande er en forretning med kun beskedent økonomisk udbytte. Centret 
og organisationen modtager frivilligt indbetalte bidrag, ligesom en god del af dens 
materielle udbygning og forskellige aktiviteter i høj grad skyldes frivillig arbejdskraft. 
Når lama Ole Nydahl er i landet arrangeres gerne foredrag med en ofte stor (betalen-
de) tilhørerskare. Trods delingen af skolen i 1992 er Karma Kagyu Skolen med årene 
blevet mere økonomisk velkonsolideret, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at centret i 
København nu har erhvervet sig to store villaer i den pænere ende af Hellerup.

Religiøs/spirituel praksis

Karma Kagyu Skolen holder forskellige former for religiøse sammenkomster på de 
forskellige lokale centre i landet. I Århus-gruppen er de fælles aktiviteter begrænset 
til periodiske foredrag og introducerende møder. På hovedcentret i København er 
der periodiske meditationsaftener, studiekredse og videoaftener. Interesserede har 
også mulighed for at tage ophold på Kibi-instituttet i Indien eller centret i Frankrig. 
Når lama Ole Nydahl er i landet, er der ofte mulighed for, via ham som spirituel le-
der, at markere eller uddybe sit engagement i og sin praksis af buddhismen , ligesom 
det ofte er igennem et af hans foredrag, at mange for alvor møder buddhismen.

Man kan f.eks. som tilhører lytte til ham til en foredragsaften og lade sig inspirere, 
men man kan også ”tage tilfl ugt” ved rituelt at bekende sig til buddhismen  og lade 
Ole Nydahl initiere én (se ovenfor). Ole Nydahl giver som lama også ”overførsel” 
– en slags velsignelse, hvor medlemmer privat eller ved offentlige arrangementer 
omfavnes af ham og derved får overført en del af dennes spirituelle kraft. Et andet 
vigtigt ritual hos Karma Kagyu Skolen er phowa. Dette ritual, som andre tibetanske 
lamaer mener kun bør videregives til spirituelt modne disciple, er en forberedelse på 
døden. Tilhørerne lærer, hvordan de i dødsøjeblikket meditativt skal forholde sig til 
processen mellem døden og det næste liv. Idealet er, at udviklede mestre kan bruge 
dødsøjeblikket til en ’åbning’ fra hvilken man kan slippe ud af den evige livscyklus 
og opnå den endelige oplysning. 
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Meditation er det mest centrale ritual, som medlemmerne individuelt praktiserer. 
Der er forskellige former for meditation , ligesom der er forskellige sværhedsgrader. 
Meditationspraksis er derfor afhængig af erfaring og udtryk for statusforskel mellem 
medlemmerne og deres spirituelle ’udvikling’.

Selvom rituelle genstande som mandalaer (symboler), mantraer (magiske ord og 
sætninger), klokker, bedekranse og det tibetanske sprog er del af den religiøse prak-
sis, gør Karma Kagyu Skolen meget for af ’afritualisere’ og ’fordanske’ buddhismen . 
Dette gøres ved f.eks. at bruge tekster og instruktioner på dansk samt at understrege 
den danske organisations demokratiske opbygning og praksis. Selvom Ole og Hannah 
Nydahls status ikke betvivles, er medlemmernes omgangsform afslappet og familiær.

Eksterne relationer

Skolen afholder forskellige introduktionskurser og foredrag for nye eller potentielle 
medlemmer. I København møder der typisk 20-30 op hver gang, i Århus typisk 
fem-ti. Begge steder har man uformelle kontakter til andre buddhistiske  grupper, 
selvom stridighederne omkring arvefølgen har isoleret ’Ole Nydahl-fl øjen’ fra andre 
tibetansk buddhistiske grupper. Karma Kagyu Skolen stiller sig gerne til rådighed 
for skoler, gymnasier, seminarier, hospitaler og andre interesserede, der gerne vil vide 
noget om buddhismen , om skolen og dens virke. 

Kontakt

Palle Johansen 
Tlf.: 86 10 98 05
E-mail: pallejo@rocketmail.com

Buddhistisk Center København
Svanemøllevej 56, 2100 København Ø
Tlf.: 39 29 27 11
e-mail: kdl-cph@post1.tele.dk
www.buddha.dk

Litteratur- og kildehenvisninger 
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2004, Buddhisme og buddhister i Danmark, Århus



346

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

Borup, Jørn
2004, Buddhismen i Danmark, København

Pade, Mikkel
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Bonde, Steen, Michael Jahn & Pernille Aagaard
1999, Knuset & køligheden, Højbjerg

Harvey, Peter
1990, An Introduction to Buddhism, Teachings history and practices, Cambridge

Undersøgelse udført af cand.mag. Helle Bertelsen og ph.d. Jørn Borup

Quang Huong

Præsentation og navn 

Vietnamesisk Buddhistisk Forening har til huse i templet Quang Huong på Havkærvej 
i Tilst ved Århus. Foreningen er landsdækkende og varetager primært kommunikatio-
nen mellem de lokale foreninger, mellem templerne og de vietnamesiske buddhister. 

Templet er beboet af to ordinerede munke, Thich Giac Tanh og Thich Quang 
Binh  – thich er det vietnamesiske ord for den respektgivende titel ”ærværdige”. En 
tilknyttet novice, Tam Vien, er i lære som munk i Kina, men besøger ofte templet i 
Tilst. Mange vietnamesiske lægbuddhister besøger templet, især til religiøse og kul-
turelle højtider, men bruger det også som centrum for det sociale og kulturelle fæl-
lesskab. Et vietnamesisk ordsprog indfanger templets betydning, også i Danmark: 
”Templets tag beskytter nationens sjæl. Det er vores forfædres evige tradition.” 
Navnet Quang Huong betyder ”uden begrænsning” (Quang) og ”duft” (Huong) 
i betydningen en ”god duft, der spreder sig over hele verden”. Quang refererer des-
uden til den vietnamesiske munk Thich Quang Duc , der i 1963 i Saigon brændte 
sig selv som symbolsk ofring for buddhismens sag. 

Munkene og templet tilhører ligesom de fl este vietnamesere mahayana-bud-
dhismen. Denne lægger vægt på idealet om bodhisattvaen, en oplyst person, der 
venter med den endelige frelse for at oplyse andre, så også de er klar til at indgå i 
nirvana , det buddhistiske  frelsesbegreb. Som ved de fl este andre buddhismeformer 
er vietnamesernes egen folkereligiøsitet blandet ind i og accepteret som en del af 
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religiøsiteten. Forfædrene dyrkes og respekteres side om side med buddhaerne, 
bodhisattvaerne, guderne og de mange andre himmelske væsener, som man fi nder 
afbildet i templet.

Vietnamesisk buddhisme  er i øvrigt kendetegnet ved ikke at betone sekteriske 
skel. De to største skoler, Det Rene Lands Skole (Tinh Do Tong) og zen-skolen (Thien 
Tong), er i vietnamesisk buddhisme sjældent skarpt adskilte som institutioner eller 
ved religiøs praksis. Den mest kendte vietnamesiske buddhist, Thich Nhat Hanh , 
der i mange år har levet i eksil i Frankrig, understreger zen-buddhismen som den 
rette vej. Han er alment anerkendt også blandt vietnamesere, der dog generelt prak-
tiserer en mindre intellektuel udgave af buddhismen . Quang Huong har en statue 
af både zen-buddhismens grundlægger, Bodhidharma,  og diverse repræsentationer, 
der peger hen på Det Rene Land (det buddhistiske  ’paradis’). Munken Thich Giac 
Tanh fremhæver selv, at meditation  indgår i ceremonier, men at templet mest er 
beslægtet med Det Rene Lands Skole.

Gruppens historie i lokalområdet

Foreningen blev dannet i 1979. I de første år lejede den sig ind i forskellige lokaler i 
Århus, bl.a. med hjælp fra Dansk Flygtningehjælp. Denne var også behjælpelig med 
i 1989 at skaffe en vietnamesisk munk fra Frankrig hertil i forbindelse med fejringen 
af Buddhas  fødselsdag. Munken, Thich Quang Binh , blev boende i en lejlighed i 
Mundelstrup indtil 1992, da det nuværende hus blev købt. Buddhisterne ville gerne 
have et sted at samles til ceremonier og socialt fællesskab samt selv eje et sted, de 
kunne administrere over. Med frivillig arbejdskraft og donationer fra forskellige 
herboende vietnamesere blev huset og templet i Tilst bygget og senere ombygget. 
Ved indvielsen var formanden for den europæiske vietnamesiske buddhistforening 
(se nedenfor) Thich Minh Tam til stede, og den fremtrædende vietnamesiske zen-
buddhist Thich Nhat Hanh  (se ovenfor) har ligeledes besøgt stedet.

Organisation

Vietnamesisk Buddhistisk Forening er en national organisation med lokale afdelin-
ger i Århus, Odense, København, Hjørring, Ålborg og Esbjerg. Hovedcentret for 
foreningen er i Quang Huong-templet i Århus, hvor foreningens formand Thich 
Giac Tanh  har boet som munk siden 1998. Foreningen mødes ved buddhistiske  
højtider, og formanden for den landsdækkende forening vælges på generalforsam-
lingen, hvor også kasserer, sekretær og andre poster uddelegeres. Foreningen arbej-
der på at blive anerkendt trossamfund.
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Vietnamesisk Buddhistisk Forening fungerer som den danske afdeling af Unifi ed 
Buddhist Church of Vietnam  (Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat), der 
siden grundlæggelsen i 1963 har været en paraplyorganisation for alle vietnamesisk 
buddhistiske  retninger, indtil den i 1981 blev forbudt i Vietnam. Den har centre i 
en række europæiske lande, bl.a. i Frankrig, hvor Thich Minh Tam i dag er formand 
for den europæiske afdeling. Den eneste anerkendte buddhistiske paraplyorganisati-
on i Vietnam, Vietnam Buddhist Sangha (Giao Hoi Phat Viet Nam), blev grundlagt 
og styres stadig af den kommunistiske regering og har derfor ingen relation til eller 
sympati hos eksil-vietnamesere. En endags sultestrejke blev i efteråret 2003 arrange-
ret på verdensplan – og i Quang Huong-templet – for netop at gøre opmærksom på 
buddhisters fortsatte undertrykkelse i Vietnam.

Medlemmer

Buddhister kaldes direkte oversat fra kinesisk (som også er den vietnamesiske bud-
dhismes kildesprog) for ”Buddhas  børn”, eller tilhængere af Buddha . I forbindelse 

Søndag er tempeldag for de vietnamesiske buddhister, der mødes i Quang Huong-templet
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med forberedelserne til ansøgning om status som trossamfund talte foreningen for 
år tilbage deres medlemmer til at være ca. 3000, med 300-400 bosiddende i År-
hus. Tallene er noget usikre og dækker både den lille kerne af aktive buddhister og 
de mindre engagerede medlemmer, men ikke de mange vietnamesiske buddhister 
(måske 2000-3000 ekstra på landsplan), der ikke er medlemmer af foreningen. Der 
skønnes at være ca. 1000 vietnamesere, der på en eller anden måde bruger templet i 
Tilst. Ved de buddhistiske  højtider er der også en del ikke-buddhister, der kommer i 
templet for at deltage i de religiøse handlinger eller blot det sociale fællesskab. 

En del af medlemmerne har i templet taget den buddhistiske  tilfl ugt, en cere-
moni, hvor buddhister ’konfi rmerer’ deres tilknytning til Buddha , læren (dharma )
og klostervæsenet eller det buddhistisk  religiøse samfund (sangha). At tage tilfl ugt 
indebærer også, at buddhisterne får tildelt et nyt, buddhistisk navn, der dog kun 
bruges i templet under ceremonielle omstændigheder. ’Nye’ medlemmer bliver ofte 
introduceret via familien, men hvert år arrangerer foreningen og templet større kur-
ser og arrangementer for interesserede fra hele Europa.

De fl este, der kommer i templet, er over 40 år. Langt de fl este er kvinder, og næ-
sten alle er vietnamesere.

Økonomiske forhold

Medlemmer betaler hvert år 100 kr. i kontingent, men ellers beror templets økonomi 
på donationer fra medlemmer og de, der bruger templet. Hverken templet eller for-
eningen får offentlige tilskud eller fast økonomisk hjælp fra en moderorganisation, 
selvom fl ere udenlandske afdelinger af den vietnamesisk buddhistiske  forening dog 
støttede dele af fi nansieringen til bygning af templet. Næsten al aktivitet i templet 
og foreningen klares ved frivillig arbejdskraft. Til driften hører også bygning og re-
staurering af templet, hvis økonomiske udgifter ved den nyligt afsluttede udvidelse 
blev dækket af lån og gaver. Ved større arrangementer opkræves tilmeldingsgebyr, 
der omtrentligt dækker udgifterne. Dette var også tilfældet i 2003, da hver af de 
knap 1000 deltagere betalte et beløb til dækning af lokaleleje, mad og forplejning 
af munkene.

Religiøs/spirituel praksis 

Munkene i templet lever en dagligdag, der adskiller sig væsentligt fra lægfolkenes. 
De står op klokken 6, mediterer, messer, studerer buddhistiske  tekster og er ellers 
til rådighed for menigheden hele dagen. Desuden besøger de ofte de andre templer 
i landet for at udføre ritualer og snakke med medlemmer og andre tilknyttede viet-
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namesere. I den såkaldte ”regntidsretræte” fra april til juni er dagsprogrammet for 
munkene endnu mere stramt og disciplineret med fl ere ceremonier for besøgende 
lægfolk og med påbud om så vidt muligt at forblive i templet i denne periode. Læg-
folk kan besøge templet hver dag og tage del i de daglige ceremonier. Oftest besøger 
de dog kun templet i weekenden eller ved højtider.

Formålet med munkenes praksis er at få spirituel visdom og på længere sigt at 
opnå status som bodhisattvaer . Munkene fungerer desuden som religiøse speciali-
ster, der gennem ritualer sørger for den korrekte kommunikation mellem lægfolk og 
væsener eller kræfter i den anden ’hellige’ verden. Få lægfolk kommer til templet for 
at meditere, da dette mest anses for at være en munkepraksis. Bøn om alt fra helt 
konkrete ting til ønsker om egen og forfædres frelse eller om verdensfred anses af 
novicen Tam Vien for at være den mest almindelige form for lægpraksis i templet. 
I templet er der fi gurer af forskellige buddhaer  og bodhisattvaer (buddhistiske  frel-
sesskikkelser). Disse står på eller ved et stort alter i det store tempelrum, hvor også 
røgelse, ofringer, billeder, lys og blomster pryder. Under ceremonier bruges fl ere af 
disse genstande som midler til bøn og almen dramatisering og visualisering  af det 
buddhistiske univers.

Hver søndag klokken 11 er der messe og middag for alle interesserede. Munkene 
leder an i recitationen af buddhistiske  helligskrifter (sutraer ) og ofringerne til Bud-
dha  og de andre guddomme. Munken Thich Giac Tanh  giver ind i mellem en 
dharma-tale, en buddhistisk  prædiken, der oftest tager udgangspunkt i de klassiske 
skrifter. Lægfolk sørger selv for ofringer foran Buddha- og gudestatuerne, ligesom 
de selv hver især folder hænderne med ønsket om et lykkeligt efterliv foran billeder 
af forfædrene.

Højtider er begivenheder, der samler et større antal vietnamesiske buddhister til 
religiøs og socialt fællesskab. Nytåret (Tet eller Tet Nguyen Dan) er den måske vig-
tigste årlige begivenhed i templet. Den afholdes omkring februar og fejres som en 
rensende overgang til et nyt år. I vietnamesisk buddhisme  er det samtidig dagen, 
hvor man fejrer den kommende Buddhas  (Maitreya) fødselsdag. Den ’historiske’ 
Shakyamuni Buddhas fødselsdag fejres ved ceremonien Vesak, der er fastsat til den 
første fuldmånedag i den fjerde måned efter månekalenderen, dvs. engang omkring 
april/maj.  Vu lan i august/september kaldes ”afdødes dag” eller ”mors dag”. Denne 
ceremoni, der kendes som Ullambana-festen i andre asiatiske lande (og Obon i Ja-
pan), er en ceremoni, der relaterer sig til en buddhistisk  legende om en bodhisattva, 
der frelste sin lidende mor i helvede ved at ofre mad til hundredvis af munke. Ved 
Vu lan mindes og ærer man sine afdøde forfædre og stadigt levende forældre, synlig-
gjort ved en hvid eller rød rose, der bæres af de, der hhv. har mistet deres mor i det 
forgangne år (hvid), og de, der stadig har en mor i live (rød).
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Ved fuld- og halvmåne er der ceremonier i templet. Lægfolk kommer hertil for 
at bekende og sone begåede ’synder’ gennem munkenes messende recitation af 
helligskrifter og ved individuelt at bede til de forskellige buddhaer  og himmelske 
væsener.

En gang om året afholdes desuden et fælles europæisk kursus for vietnamesiske 
buddhister. I 2003 blev dette afholdt i Danmark, på Højvangskolen i Stautrup, med 
næsten 1000 vietnamesiske buddhister som deltagere til et ugelangt kursus med 
belæringer, praksis og socialt samvær. 

Forskellen på munkenes og lægfolks idealer og praksisformer er udbredt i hele den 
buddhistiske  verden. Også i de kanoniske skrifter skelnes der mellem vejen for dem, 
der går mod ’frelsen’ (nirvana  der betyder ”udslukkelse” eller oplysning) og dem, 
der ’blot’ lever med buddhismen  som rettesnor for et godt og anstændigt liv, og som 
i senere genfødsler måske kan aspirere til den ultimative frelse. Forholdet mellem 
munke og lægfolk er gensidigt afhængigt. Munkene kan hjælpe lægfolk til at blive 
bedre buddhister, og lægfolk donerer penge, så templets aktiviteter kan holdes i 
gang.

Eksterne relationer

Hverken templet eller foreningen retter sig mod andre målgrupper end ’deres egen’, 
dvs. vietnamesere. Selvom de har haft løse og uformelle kontakter med andre bud-
dhistiske  grupper i Danmark, er det ikke et udtalt ønske at dyrke kontakt med an-
dre religiøse organisationer. Såvel templets som foreningens interesser og relevans er 
i høj grad kulturelt bestemt, og de fungerer som religiøst og socialt samlingspunkt 
for vietnamesere. Dette forhold bliver muligvis ændret med tiden, som det har været 
tilfældet med vietnamesisk buddhistiske templer i andre europæiske lande. De få 
herboende tilhængere af de mindre buddhistiske sekter Cao Dai og Hoa Hao kom-
mer også i templet, og forholdet til de herboende katolske vietnamesere er ganske 
uproblematisk, og venskaber og netværk går ofte på tværs af religion. Grundet man-
gel på egen indviet begravelsesplads er herboende vietnamesiske buddhister typisk 
begravet på en dansk kirkegård. Munken Thich Giac Tanh har i fl ere tilfælde bistået 
med en buddhistisk ceremoni ved begravelser  på f.eks. Vestre Kirkegård.

Templet har fl ere gange været besøgt af skole- og gymnasieklasser og kontaktet af 
aviser og tv. Munkene føler sig godt behandlet af medierne, som de som nævnt fl ere 
gange har været kontaktet af. 
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Kontakt

Templet Quang Huong
Havkærvej 88
8381 Mundelstrup
Tlf. 86 24 57 44 eller 28 55 37 39 (Cao Thanh Phuong)
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Rangjung Yeshe Århus

Præsentation og navn

Rangjung Yeshe Århus er en buddhistisk studiegruppe, der mødes privat hver uge til 
studier og meditation på Skovbakkevej i Brabrand. Gruppen har relation til det tibe-
tansk-buddhistiske  retreat center (refugium) Rangjung Yeshe Gomde på Helgenæs. 
Centret på Helgenæs er en ombygget bondegård omkranset af store naturområder, 
og de fysiske rammer er for mange af gæsterne, der kommer på sommer-camps, en 
vigtig grund til at besøge stedet. 
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Rangjung Yeshe Gomde betyder den selv-eksisterende årvågenheds tilbagetræknings-
sted. Navnet er valgt af den tibetanske lama Chökyi Nyima Rinpoche  (”Dharmaens 
Sol”, f. 1951), der var idemand bag centret og dets placering. Denne blev atten 
måneder gammel genkendt som den syvende inkarnation af lamaen Gar Drubchen, 
en tibetansk oplyst mester og inkarnation af den indiske buddhistiske fi losof Nagar-
juna. Chökyi Nyima Rinpoche var leder og spirituel mester (rinpoche ) på et kloster 
i Tibet, inden han i 1959 fl ygtede til Indien, hvor han blev uddannet på det store 
Rumtek-kloster i Sikkim (Nordøstindien). I 1976 blev han i en alder af 25 år abbed 
på Ka-Nying  Shedrub Ling-klosteret ved Katmandu i Nepal, og på opfordring fra 
Kagyu-linjens øverste leder, Karmapa , tog han med sin far, Kyabje Tulku Urgyen 
Rinpoche (1920-95), til Vesten for at udbrede buddhismen. 

Rangjung Yeshe Gomde og Rangjung Yeshe Århus tilhører den buddhistiske ret-
ning Vajrayana  (”Tordenkilefartøjet” eller ”Diamantfartøjet”), der er mest udbredt i 
Tibet og Himalaya-regionen, og som siges at være genvejen til erkendelsen af sindets 
natur og opnåelse af bodhisattva-status. Mange af centrets brugere kalder sig bud-
dhister, men der er også fl ere, der frem for at kalde deres lære og praksis for religion 
hellere taler om en livsfi losofi  eller en vej.

Gruppens historie i lokalområdet

Chökyi Nyima Rinpoche  mødte i 1994 sin første gruppe af danske tilhængere, der 
havde inviteret ham til Samsø for i ti dage at give belæringer. I 1995 blev Rangjung 
Yeshe Gomde indviet som lamaens første meditations- og tilbagetrækningssted 
i Vesten, og siden da har der hvert år været kurser om sommeren med indbudte 
lamaer. Århus-gruppen begyndte i 2000 og blev primært startet af Inge Lisbeth, 
Mette Harboe og Rene Kimose. De henvendte sig til Chökyi Nyima Rinpoche, der 
gav råd og vejledning til gruppens praksis, og som har stået for tilrettelæggelsen af 
studierne. Flere af gruppens medlemmer var også før den tid på forskellig vis enga-
geret i buddhismen, specielt Kagyu-linjen. Et af medlemmerne, Tom Nygaard, var 
efter en rejse til Asien i 1980 tilknyttet det tibetansk buddhistiske  center i Odense 
og København, og specielt mødet med den tibetanske lama Tenga Rinpoche, der i 
en periode boede på centret, fi k stor betydning for hans liv som buddhist. Nygaard 
blev senere elev af Tulku Urgyen Rinpoche og var med i opstarten af Gomde.

Organisation

Rangjung Yeshe Århus er en uformelt organiseret studiegruppe af individer, der alle 
er elever af Chökyi Nyima Rinpoche . Gruppen er knyttet til Rangjung Yeshe Gomde 
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på Helgenæs, der er en selvstændig institution, men som ligesom centre i USA og 
Malaysia spirituelt er tilknyttet Ka-Nying  Shedrub Ling-klosteret ved Katmandu 
i Nepal, hvor Chökyi Nyima Rinpoche bor. Gomde og Århus-gruppen er primært 
orienteret mod Kagyu Skolen (”den mundtlige overføringslinje”), som er en af den ti-
betanske buddhismes fi re hovedlinjer, og som både Kyabje Tulku Urgyen og Chökyi 
Nyima Rinpoche er udgået fra. Selvom traditionen betyder meget, er der dog ikke 
klare markeringer mellem linjerne, og det er en udpræget tendens i både Tibet og i 
Vesten, at man modtager belæringer fra lamaer med forskelligt sekterisk ophav. Såvel 
Gomde som det nepalesiske center er da også kendt for at kombinere lære og praksis 
fra især linjerne Kagyu og Nyingma  (der betyder ”den Gamle Skole”), hvilket også 
forklarer navnet på det nepalesiske kloster Ka-Nying. Både dette kloster og studie-
centret Rangjung Yeshe Institute Shedra Studies Program samme sted er henvendt 
primært til vesterlændinge, der vil lære og erfare mere om buddhismen. 

Rangjung Yeshe Gomde er formelt konstitueret som en fond (Rangjung Yeshe 
Fonden), hvis formål er ved udgivelser, kurser og arrangementer at bevare og 
fremme buddhistisk livsforståelse og praksis. Tornbjerggaard, hvor centret har sin 
fysiske beliggenhed, er konstitueret som et anpartsselskab med det formål at drive 
jordbrug og kursusvirksomhed. Den tilknyttede Albertgaarden, der blev købt via 
et investeringsselskab (se nedenfor), skal i fremtiden bruges til udvidelse af centres 
aktiviteter. Kursusplanlægning samt den daglige ledelse og praktiske vedligeholdelse 
af Rangjung Yeshe Gomde varetages af Ole Vinther Pedersen, der bor på gården. 

Medlemmer

Der er typisk ti hver onsdag i studiegruppen i Århus, men i alt er mellem femten-tyve 
tilknyttet og på maillisten. Alle har været på Gomde på sommerkursus, og de fl este 
kommer der jævnligt. Der er ca. dobbelt så mange kvinder som mænd, og gennem-
snitsalderen er 40-50 år. På Gomde er der ligelig kønsfordeling og en aldersspredning 
fra børn til gamle (til sommerkurser er der børnepasning). Mens der kun er få spon-
sorer (der blandt andre tæller den amerikanske forfatter til bestsellere som Følelsernes 
Intelligens, Daniel Goleman), er der omkring 200 støttemedlemmer på verdensplan, 
der hver måned giver et fast bidrag. Til de årlige sommerkurser på Gomde møder der 
omkring 400 personer frem fra mange lande i hele verden, og på årsplan er der ca. 
500-1000, der bruger centret. Tallet har været støt stigende gennem årene, både af 
folk, der betragter sig som del af et buddhistisk fællesskab (sangha), og af folk, der 
har en noget løsere tilknytning. Til de ’højere’ belæringer og praksisser (se nedenfor) 
forudsættes desuden indsigt i og praksis af mere grundlæggende former. Den øverste 
spirituelle nulevende leder, Chökyi Nyima Rinpoche , bor langt væk og kommer kun 
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til landet typisk en gang om året. Centret håber på en gang i fremtiden at kunne 
tilbyde muligheder for at have en lama inden for samme linje boende fast. 

Økonomiske forhold

Den eneste økonomi ved Rangjung Yeshe Århus er en fem kroners brugerbetaling 
for kaffe. Rangjung Yeshe Gomdes økonomi er baseret både på kursus- og jord-
brugsvirksomhed, frivilligt arbejde, donationer, medlemsbidrag og en investerings-
fond. 

Da den gamle Tornbjerggaard på Helgenæs blev købt, trængte den til mange kærlige 
hænder. Det fi k den, og det får den stadig, når bygninger og værelser renoveres eller 
tilbygges. Ole Vinther Pedersen, der bor fast på gården, er selv håndværker og har stået 
for en del af det praktiske arbejde. På Gomdes informative hjemmeside er et af em-
nerne ”ledige arbejdsopgaver”, som interesserede kan melde sig til at udføre. Til gården 
hører 47 hektar jord, en god del af den er opdyrket med frugttræer. Frugter plukkes og 
sælges, men jorden fungerer ikke som en plantage, der kræver både mere arbejdskraft 
og økonomisk rationalisering, en udvikling man ikke ønsker på gården. 

Den erhvervsdrivende Rangjung Yeshe Fond havde i 2002 en egenkapital på 
2.665.420 kr. En stor del af indtægterne (537.365 kr.) er fra afholdte kurser og se-
minarer på centret, både Rangjung Yeshe Gomdes egne og kurser afholdes af andre 
med en vis relation til stedet (f.eks. psykoterapeuter). I 2002 var der donationer for 
328.234 kr., de fl este heraf (287.757 kr.) med en klausul om, at de tillægges grund-
kapitalen. Kontingenter udgjorde 35.235 kr. Virksomhedens drifts- og administra-
tionsomkostninger er dog i samme år lidt højere end indtægterne, så regnskabsåret 
2002 gav et mindre underskud. 

Rangjung Yeshe Gomde driver desuden bogforlaget ”Uden Videre” og den lille 
Ratna-butik, der til sælger buddhistiske  bøger, thankaer (malerier med brokade-
ramme), fi gurer og røgelse til kursister. Investeringsselskabet Yangshag Kyilwa In-
vest (”hvor velstandens fl oder samles”) er grundlagt af nøglepersoner fra Rangjung 
Yeshe Fonden, der ejer 12,5 % af aktierne. Formålet med selskabet, der er åbent for 
alle interesserede investorer, var bl.a. at købe nabogården Albertgaarden. 

Religiøs/spirituel praksis

Studiegruppen i Århus mødes hver onsdag aften klokken 19.00-21.30 privat hos en 
af gruppens medlemmer. Det er vigtigt for gruppen at kombinere både praksis og 
studier, så læren og vejen bliver integreret som en helhed. Første og tredje onsdag i 
måneden er studieaften, anden og fjerde onsdag er meditationsaften. Meditation er 
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fælles, men metoden er individuelt bestemt ud fra det stadium (se nedenfor), hver 
enkelt er kommet til. Til studieaftenerne begynder man også med 30 minutters 
meditation , inden den aftalte tekst gennemgås og diskuteres. I år 2002 var det bo-
gen Befrielsens Juvel af Gampopa, gruppen studerede, med supplerende assistance af 
oversatte lydbånd med kommentarer af en munk fra Ka-Nying -klosteret i Katman-
du. To gange om året mødes gruppen med en anden studiegruppe fra København til 
en fælles weekend på Gomde, ligesom de fl este er på centrets sommerkurser. 

Sommerkurserne på Helgenæs er et vigtigt element i centrets spirituelle praksis. 
Chökyi Nyima Rinpoche  og andre inviterede lamaer giver belæringer ud fra tekst-
kommentarer til klassiske værker, som de enkelte studiegrupper senere på egen hånd 
kan arbejde videre med. Chökyi giver desuden både kollektive og individuelle indvi-
elser på forskellige niveauer. Disse består af oplæsninger af tekster, der sammen med 
anvisninger til meditationsøvelser fungerer som velsignelser eller kraftoverførsler fra 
lama til elev. Lamaen er i den tibetanske buddhisme  ”den fjerde tilfl ugt ”, og han 
repræsenterer både visdom, medfølelse og den konkrete bodhisattva, han anses for 
at være en inkarnation af. Identifi kation med konkrete kosmiske buddha -aspekter 
(yidam) er også en vigtig del af de enkelte medlemmers praksis. Lamaen hjælper med 
at fi nde dette aspekt, der for nogle bliver meditationsobjekt for resten af livet. Billeder, 
hellige ord (mantra) eller åndedrættet kan bruges som objekter for stilhedsmedita-
tion (sanskrit shamatha, tibetansk shine), der træner sindet i målrettet koncentration. 
En anden vigtig form for meditation  er vipashana (lhaktong på tibetansk). Denne 
er uden objekt og en slags overbygning til stilhedsmeditationen. Idealet er fuld op-
mærksomhed på og med sindet, uden aktiv indgriben af individuelle tanker eller 
følelser. Denne meditationsform, som også de sidste år har vundet stor udbredelse i 
Vesten under andre former og traditioner, er en vigtig del af de højere indvielser og 
praksisformer, der inden for de tibetansk buddhistiske  skoler hedder dzogchen  (”den 
store helhed”) eller mahamudra (”det store segl”). Disse begreber, der ofte bruges 
simultant, indebærer både vejen og målet til oplysning og den spontane erkendelse af 
den buddhistiske ide om altings tomhed og sindets klare natur. Både Chökyi Nyima 
Rinpoche og hans far Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche udgår fra en tradition, Rime , 
der siden 1800- tallet på tværs af sekteriske skel ville modernisere klostertraditionerne 
og gøre de hemmelige belæringer fra mestre som Padmasambhava tilgængelige. Dzo-
gchen, der i traditionel tibetansk buddhisme var forbeholdt de få indviede, er specielt 
i Vesten blevet en lære og praksis, som også mindre øvede begynder på. En mere 
grundlæggende praksis er ngøndro. Denne indebærer fi re rituelle praksisser, der bør 
udføres 100.000 gange, nemlig glidefald (kroppen bøjes ned på jorden i en glidende 
bevægelse), ofringer, mantra-recitation og visualiseringer. Denne praksis tjener som 
rituel rensning og udvikling af sindet og kan for mange vare hele livet. 
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Eksterne relationer

Der er ikke nogle formelle relationer til andre buddhistiske eller religiøse grupper, 
men mange enkeltindivider fra Gomde og den århusianske gruppe har privat kon-
takt til andre buddhister eller buddhistiske grupper. Flere er medlemmer af Tibet 
Charity, en dansk humanitær organisation, der arbejder for Tibet og for kendskabet 
til tibetansk kultur, og på Gomde kommer også besøgende fra andre tibetansk-bud-
dhistiske grupper, bl.a. Dzogchen Urgyen Ling på Djursland. Jes Bertelsen, grund-
lægger af det spirituelle kursuscenter Vækstcentret i Nørre Snede, var spirituel elev af 
Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche, og fl ere af hans elever har besøgt Gomde. 

Hverken centret eller studiegruppen i Århus gør noget aktivt for at hverve med-
lemmer, men begge er åbne for alle interesserede. 

Kontakt

Elsebet Bjergfelt
Frederiksbjerg Torv 5, st. tv.
Århus C
Tlf. 86 13 09 88
e-mail: elsebet55@yahoo.com
www.gomde.dk

Litteratur- og kildehenvisninger 
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Soka Gakkai

Præsentation og navn

Den største af Japans ’nye’ religioner bærer det japanske navn Soka Gakkai, hvilket 
betyder ”Det Værdiskabende Samfund”. Soka Gakkai opstod som en lægmands-
buddhisme udgået fra modersekten Nichiren  Shoshu (”Nichirens  Ortodokse Sekt”), 
der overordnet set tilhører mahayana-buddhismen. Soka Gakkai blev grundlagt af 
Makiguchi Tsunesaburo (1871-1944) i 1930, og han betegnes samtidig som bevæ-
gelsens første præsident. Makiguchi blev efterfulgt af Toda Josei (1900-1958), der i 
særlig grad forbindes med Soka Gakkais aktive missionspraksis (shakubuku) i Japan, 
hvorunder medlemstallet steg kraftigt. I 1960 blev den tredje og nuværende præsi-
dent, Daisaku Ikeda  (1928 - ), indsat. Han har især formået at styrke bevægelsen 
internationalt. I 1970 blev Soka Gakkai International (SGI) stiftet, der i 2002 var 
repræsenteret i 181 lande. 

Efter årelang optrappet strid om fortolkningen af Nichirens  lære og kampen om 
den religiøse magt indtraf i 1991 det endelige brud mellem lægmandsorganisationen 
Soka Gakkai og ”præsteskabs-buddhismen” Nichiren  Shoshu. 

Soka Gakkai er én ud af fl ere buddhistiske retninger i Japan, der baserer deres 
forkyndelse på den berømte japanske munk Nichiren  (1222-82). Nichirens  breve, 
de såkaldte Goshos, og hans udlægning af Lotus Sutra en , danner grundlag for 
Soka Gakkais teologi. Den nuværende præsident Ikedas taler og skrifter studeres 
ligeledes af tilhængerne som vejledende for hele Soka Gakkai-bevægelsen. Særligt 
Ikedas fi ktionsprægede værk The New Human Revolution står centralt i bevægelsens 
studier og er et udtryk for Soka Gakkais lære om vejen til verdensfred skabt gennem 
hvert enkelt individs menneskelige revolution (kosen rufu). Den vigtigste praksis er 
fremsigelse eller ’chantning’ af mantraet nam-myoho-renge-kyo, der siges at fjerne 
negativ karma  og aktivere ens sande buddhanatur (ideen om at alle har kimen i sig 
til at blive Buddha , dvs. oplyst). Dette retter sig både mod traditionelle buddhistiske 
værdier som visdom og medfølelse og mod verdslige mål som bedre parforhold, kar-
riere, materielle goder og mod en vision om verdensfred. 

Gruppens historie i lokalområdet

Da Soka Gakkai i Danmark ikke har været særlig synlig i offentligheden og fortrins-
vis har eksisteret gennem private sammenkomster uden fast tilholdssted, er det ikke 
muligt at sætte et nøjagtigt årstal på bevægelsens etableringstidspunkt i Århus. Det 
egentlige initiativ til en organiseret udbredelse af Soka Gakkai i Danmark kom i 
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stand gennem Mark Kamio og Jan Møller under et ophold på Askov Højskole midt i 
1960’erne. I 1983 afholdtes den første stiftende generalforsamling i København med 
et sigte om at efterkomme en mere målrettet udbredelse af Soka Gakkai i Danmark. 
Indtil dette tidspunkt var udøverne af Soka Gakkais lære uden egentlig organisati-
on, men bestod af spredte grupper af tilhængere, fortrinsvis fra hovedstadsområdet. 
I 1988 blev forbindelsen med det internationale Soka Gakkai-samfund (SGI) mar-
keret med oprettelsen af et dansk Kaikan-hus (Nordisk Kulturcenter) i København. 
Huset blev skænket af den japanske moderorganisation og var i overensstemmelse 
med den internationale organisations ønske om at etablere kulturcentre rundt om i 
verden som et led i udbredelsen af Soka Gakkais lære på verdensplan. 

I slutningen af 1980’erne bredte organisationen sig til Århus, hvor bevægelsen 
gennem formidling til familier, venner og bekendte har forøget sit antal af prakti-
serende. 

Organisation

I 2002 overgik SGI-Danmark til en ny organisationsstruktur i lighed med de lande, 
hvor bevægelsen har fl ere medlemmer. Den danske afdeling af SGI blev i 2002 delt op 
i fem regioner, der hver består af et antal distrikter, som igen kan være opdelt i grupper. 
Det betyder, at de mindre grupper samtidig indgår i og kan mødes i større distrikts-
grupper, hvortil der er knyttet en distriktsansvarlig. På længere sigt er det hensigten at 
etablere et (underordnet) hovedkvarter i hver region, i modsætning til i dag hvor der 
kun fi ndes et landsdækkende hovedkvarter, nemlig Kaikan-huset i København.

I forbindelse med indførelsen af den nye organisationsstruktur i år 2002 blev Soka 
Gakkais tilhængere i Århus organiseret i tre grupper (Århus midt, vest og nordvest), 
hver med sin gruppeleder eller gruppeansvarlige. Desuden har Århus-grupperne tæt 
kontakt til en gruppe på Djursland og enkelte tilhængere fra Skanderborg indgår i 
Århus midt-gruppen. Grupperne har hver mellem fem og femten deltagere, hvilket 
anses for en praktisk gruppestørrelse, dels fordi man i gruppen mødes privat, og dels 
fordi alle har bedre mulighed for at komme til orde i en lille frem for en større grup-
pe. I de små private grupper planlægges de fremtidige aktiviteter og møder for den 
pågældende gruppe, men den centrale aktivitet i dette forum er først og fremmest 
praktisering og studier af Nichiren  Daishonins buddhisme. I de tre Århus-grupper 
er der løbende forberedelsesmøder og studiemøder (typisk to møder pr. måned). 
Herudover mødes de tre Århus-grupper en gang om måneden til fælles samling ved 
større studiemøder på distriktsplan (distrikt Århus i region Østjylland). På tværs af 
denne inddeling eksisterer der også grupper for unge mænd, unge kvinder og børn 
(syv-tolv år), hvortil der er knyttet en organisatorisk leder. I realiteten bliver ethvert 
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individ i Soka Gakkai automatisk placeret i en af disse basale grupper. Desuden 
afholdes regelmæssige ledermøder, der inddrager de forskellige distrikts- og regions-
ledere. I den forbindelse afholdes særlige ’tandhjulsmøder’ der sørger for en koordi-
nering af Soka Gakkais aktiviteter over hele Danmark. Hver national SGI-afdeling 
rundt om i verden har en landsleder. Mark Kamio blev den første landsleder for 
SGI-Danmark, men blev i år 2002 afl øst af Jan Møller.

I kraft af at bevægelsen er en lægmandsorganisation, hævder man i bevægelsen, at 
der ikke eksisterer egentlige religiøse ledere, skønt der ofte tales om betydningen af 
forholdet mellem lærer og discipel. Dette kommer til udtryk i det japanske begreb 
sensei (mentor), som også benyttes som betegnelse for Soka Gakkai Internationals 
præsidenter. Som den nuværende præsident betragtes Ikeda derfor som hovedmen-
tor for hele den internationale bevægelse. 

Medlemmer

Der kræves ingen forudsætninger eller formelle krav for, at man kan tilslutte sig 
Soka Gakkai, og der foregår ingen udvælgelse af de kommende medlemmer. Man 
kan udmærket være medlem af andre trossamfund, og der stilles heller ikke krav 
om specifi kke leveregler eller overbevisninger. Bevægelsen er karakteriseret ved dens 
forening af det hverdagsagtige og religiøse eller det moderne menneskes dennesidige 
livsvilkår og buddhismens lære. Nye tilhængere hverves normalt ved, at bevægelsens 
medlemmer fortæller om ’buddhismen’ til venner og bekendte og inviterer dem til 
et af Soka Gakkais talrige møder. 

Der skelnes ikke formelt mellem forskellige grader af tilknytning til bevægelsen. 
Alle er fra starten fuldgyldige medlemmer, om end man sondrer i mellem dem, der 
har større eller mindre erfaring med læren. Dette aspekt kommer normalt også på 
tale, når en praktiserende føler sig klar til at modtage   Gohonzon (go = æresbeteg-
nelse hon = grundlag og zon = højagtet), som er en skriftrulle med en kopi af den 
mandala (”cirkel”, et symbol der repræsenterer universet og anses som et kosmisk 
energicenter), som Nichiren  nedskrev i 1279, og som i dag opbevares i helligdom-
men Taisekiji ved foden af Fuji-bjerget i Japan. Enhver, der praktiserer Soka Gakkais 
lære, har mulighed for at erhverve sig en   Gohonzon for et symbolsk beløb. Denne 
installeres i et husalter i det private hjem og fungerer herefter som et objekt for tro 
og koncentration på Nichiren Daishonins lære. Om end der ikke nødvendigvis sker 
en formel indvielse, så er det dog gennem erhvervelsen af   Gohonzon, at man over for 
sig selv (og andre) viser sin hengivelse til Nichirens  buddhisme. 

Der er lidt fl ere kvinder end mænd i Soka Gakkai; både på landsplan og i Århus-
området. Tilhængernes politiske ståsted udgøres af en relativt stor vifte af forskellige 
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tilhørsforhold. Om end der i bevægelsen i Danmark fi ndes tilhængere med en række 
forskellige etniske baggrundem er langt størsteparten danskere, der har tilsluttet sig 
Soka Gakkai. Blandt bevægelsens i alt tolv millioner tilhængere på verdensplan fi n-
des ca. ti millioner i Japan. I Danmark har bevægelsen over 500 tilhængere. I 1990 
var der kun yderst få tilhængere i Århus, men i 2002 var antallet steget til mellem 
40 og 50.

Økonomiske forhold

De fl este aktiviteter inden for Soka Gakkai fi nancieres ved medlemmers donationer. 
I Danmark er bevægelsen ikke involveret i forretningsanliggender, som det er til-
fældet i Japan, hvor Soka Gakkai er stærkt engageret i det økonomiske, politiske og 
kulturelle liv, med en anselig kapital i baghånden. 

Selvom fl ere medlemmer hver måned bidrager med et beløb, drives Kaikan-huset 
på Østerbro i København dog fortrinsvis med økonomisk støtte fra moderorgani-
sationen i Japan. Fra Kaikan-huset ledes og opretholdes kontakten til den japanske 
internationale afdeling. Det er også fra Kaikan-huset, at det danske studiemateriale 
om Soka Gakkai kan erhverves, ligesom det er herfra, at den danske afdeling af SGI 
udgiver månedsbladet Soka Renæssance, som hovedparten af medlemmerne abonne-
rer på. Til de arrangementer, hvor mange medlemmer mødes, såsom ved årsmøder 
eller lignende, er man ofte nødsaget til at leje selskabslokaler. Udgiften til lejen dæk-
kes af de donationer, der indkommer under selve arrangementet, idet der er anbragt 
en doneringskasse ved disse lejligheder. 

Religiøs/spirituel praksis

Den helt centrale praktisering af Soka Gakkais lære består i at ’chante’ (på japansk 
betegnet som daimoku ), hvilket vil sige en recitation af mantraet nam-myoho-renge-
kyo (hengivelse til den vidunderlige lovs Lotus Sutra ). Dette mantra menes at ud-
trykke og aktivere alle fænomeners sande væsen og buddhatilstanden, der fi ndes i 
alt liv. For den praktiserende betyder dette, at man ved at ’chante’ foran   Gohonzon 
kan frembringe sin buddhatilstand, som i praksis vil sige, at man ved at udøve 
daimoku menes at kunne overvinde enhver konfl ikt eller ethvert problem inden for 
alle områder, f.eks. parforhold, familier, naboer, arbejdsforhold, økonomi, helbred 
m.m. I Lotus Sutraen  fremgår det endvidere, at enhver når som helst kan opnå 
buddhatilstand, og at denne tilstand er den højeste livstilstand kendetegnet ved, at 
individet på dette niveau er fyldt med visdom, tillid og omsorg. Foruden at ’chante’ 
eksisterer der en lignende og sideløbende praksis, hvor det anbefales, at man morgen 
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og aften foran   Gohonzon reciterer to kapitler fra Lotus Sutraen (hvilket betegnes 
som gongyo). Både udøvelse af daimoku og gongyo foregår på japansk.

Ved de større sammenkomster, årsmøder o.l. er det almindelig praksis (både i 
Danmark og i det øvrige internationale Soka Gakkai-samfund) at stille sig frem 
foran gruppen af tilstedeværende Soka Gakkai-fæller og berette om sine erfaringer 
med buddhismen, og hvordan den i det pågældende individs livssituation har hjul-
pet med til at tilføre større lykke og afklaring af eksistentielle problemer. 

SGI-Danmarks primære aktiviteter består af gruppediskussionsmøder, hjemme-
besøg, personlig vejledning og sommer- og vinterkurser.

Eksterne relationer

Soka Gakkai har ikke i Danmark status som godkendt trossamfund og har heller ikke 
ansøgt om en sådan godkendelse. Det er i en vis forstand misvisende at tale om Soka 
Gakkai-tilhængernes kontakt til det omgivende samfund, da de i høj grad betragter 
sig som en del af det samfund og den kultur, hvori de færdes. Men det er klart, at Soka 
Gakkai er en missionerende  bevægelse, der har til hensigt at udbrede sin lære natio-
nalt såvel som internationalt. Udbredelsen af den nærværende form for buddhisme 
sker først og fremmest gennem personlige kontakter. Der oprettes ikke særlige kurser 
for fremtidige, mulige tilhængere, men på internettet fi ndes både en international og 
talrige nationale websites, der fortæller om Soka Gakkais lære og aktiviteter. SGI-
Danmark udtrykker et ønske om, at Soka Gakkai vil opleve hurtig fremgang og få 
stor slagkraft i det danske samfund. Askov Højskole har i en årrække fungeret som 
udvekslingscentrum mellem danske og japanske Soka Gakkai-medlemmer. Det er 
også her, at det årlige sommerkursus for medlemmer af SGI fi nder sted.

Kontakt

Soka Gakkai 
Mejlgade 107, 4. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 18 55 60

Litteratur- og kildehenvisninger

Borup, Jørn
2004, Buddhisme og buddhister i Danmark, Århus
2004, Buddhismen i Danmark, København



363

BUDDHISME I ÅRHUS

Dobbelaere, Karel
2001, Soka Gakkai – From Laymovement to Religion, Salt Lake City

White, James W.
1970, The Sokagakkai and Mass Society, Stanford

Undersøgelse udført af cand.mag. Klaus Bo Nielsen

Sotozengruppen i Århus

Præsentation og navn

Soto er navnet på en af de to hovedretninger inden for japansk zen buddhisme. Zen 
betyder ”meditation ”, og ofte kaldes zenbuddhisme for ”meditationsskolen”, da 
stillesiddende meditation (zazen ) er den centrale praksis. Soto er langt den største 
zen-retning i Japan og i Vesten. I Danmark er der fl ere små grupper i København og 
Odense, der orienterer sig mod den anden store retning, rinzai -zen, men soto-zen 
er kun repræsenteret ved Sotozengruppen i Århus (som den p.t. hedder), der i 2003 
mødes ugentligt til meditation i et lokale ved den katolske boghandel i Ryesgade 
samt hver tredje søndag til zenlæsegruppe privat i Brabrand.

I Japan er zen buddhistiske skoler tæt forbundne med klostervæsenet, hvor mun-
kene efter universitetsstudier gennemgår en årelang uddannelse med meditation  og 
rituelle færdigheder, indtil de er klar til at overtage et lokalt tempel som præst. En-
kelte forbliver i kloster hele livet – hvilket dog er mere udbredt i Korea – og meget 
få bliver zen-mestre (roshi  eller shike), der fungerer som spirituelle vejledere for de 
yngre munke. Roshi er en ærefuld titel, og moderne, internationale og kariasmatiske 
roshier  har fået en del vesterlændinge til at studere og praktisere zenbuddhisme. So-
tozengruppen i Århus er ikke tilknyttet en bestemt organisation eller roshi, og den 
består udelukkende af lægindivider med fælles interesse i zen-meditation og/eller 
buddhisme. 

Zenbuddhismen startede i Kina i det 10. århundrede som en sekt, der lagde vægt 
på meditation  og selvdisciplin. Det gjorde også den legendariske stifter Bodhid-
harma , der foruden sin vilde og til tider anarkistiske fremtoning som barbaren fra 
Indien sad i meditation i en hule i ni år indtil arme og ben faldt af. Forskellige zen -
skoler har i både Kina, Korea og Japan været forbundet med kampkunst og æstetik. 
Specielt i Japan er zen anset som udtryk for fi nkultur og streng munkedisciplin, 
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men også som en gammeldags religion, hvis vigtigste opgave er at afholde ritualer 
for forfædrene. Kun i Vesten er zen næsten udelukkende identisk med meditation 
og spiritualitet.

Gruppens historie i lokalområdet

Claus Beuchert havde i halvandet år privat undervist i zen -meditation før han til 
en workshop og siden en meditationsweekend (sesshin) mødte den danske rinzai  
zen-mester Denko John Mortensen fra Pine Hill Zendo i USA. Denko Mortensen 
opfordrede Claus til at starte en Århus-afdeling af den danske underafdeling til Pine 
Hill Zendo, Skandinavisk Zen Center, hvilket den lille gruppe under det foreløbige 
navn Zazengruppen i Århus i begyndelsen også fungerede som. I begyndelsen mød-
tes gruppen hver anden torsdag nede i lokalet ved det nu ikke-eksisterende Dharma 
Center Norbu Ling på Kystvejen.

Annemarie Overgaard havde femten års erfaring med zen -meditation fra San 
Fransisco Zen Center og Berkeley Zen Center. Hun mødte Claus på ovennævnte 

Sotozengruppen i fælles meditation
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sesshin med Denko Mortensen, og de blev enige om at danne et sangha-fællesskab 
omkring et dharma-center (”lære-center”) med zen-meditation  (zazen ) som fokus. 
Hun tog initiativ til et privat arrangement, hvor hun inviterede tolv venner og be-
kendte for at introducere dem for zen-praksis. Flere af disse er i dag med i den op 
til 20 mand store gruppe, som siden maj 2003 pga. for trange kår i Dharma Center 
Norbu Ling fl yttede til lokalet i Nørre Allé.

Sotozengruppen i Århus er endnu i sin spæde udvikling, og navn, struktur, praksis 
og visioner er i skrivende stund endnu ikke veldefi nerede.

Organisation

Gruppen har i skrivende stund ikke konstitueret sig som forening med bestyrelse og 
generalforsamling. Dens organisatoriske struktur og evt. tilknytning til andre grup-
per er således heller ikke besluttet, men Claus Beuchert fungerer som organisatorisk 
leder og Annemarie Overgaard leder zen -meditationen .

Det står dog fast, at det er soto-zen , der er gruppens fokus for inspiration og 
praksis. Annemarie Overgaards mangeårige praksis og tilknytning til amerikanske 
soto-zen centre giver et grundlag for institutionel tilknytning, der muligvis forsøges 
intensiveret med relationer til og evt. besøg af mestre fra disse steder. 

Suzuki Shunryu (1905-71, som ikke må forveksles med den anden kendte zen -
formidler i Vesten, D. T. Suzuki) er den vel bedst kendte mester inden for soto-zen 
i Vesten, og der refereres ofte til ham som inspirator for gruppen. Han grundlagde 
San Fransisco Zen Center samt det første zen-træningskloster i Vesten, Tassajara 
Zen Mountain Center, hvor også Annemarie Overgaard har boet. Soto-skolens 
grundlægger Dogen  Zenji (1200-53) har de seneste år nået stor anerkendelse også i 
Vesten som religiøs mester og tænker. Japans største zen-kloster, Eiheiji, blev grund-
lagt af denne og betragtes af mange (også vestlige) soto-zen-buddhister som højbor-
gen for sand praksis og disciplin. Sammen med Suzuki Shunryu betragtes Dogen 
også af Claus Beuchert og Annemarie Overgaard som den religiøse inspirationskilde 
for gruppen.

Medlemmer

Da gruppen ikke har konstitueret sig som forening, taler man (endnu) ikke om 
medlemmer. De tilknyttede er brugere, der mere eller mindre permanent kommer 
til meditationsaftenerne. Typisk er fremmødet af disse mellem fem-ti, og i alt er der 
op til 20 personer. Aldersfordelingen af disse er fra 20 til 90 år. Der er en lille over-
vægt af mænd, et typisk karaktertræk for zen -grupper i modsætning til tibetansk 
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orienterede buddhistgrupper, hvor kvinder ofte udgør majoriteten. Brugerne karak-
teriseres generelt som veluddannede med interesse i selvudvikling , og fl ere har en 
erhvervsmæssig tilknytning til alternativ behandling . Alle er fra Århus-området. 

Zen i Vesten er kendt for at tiltrække folk med forskellige etniske og religiøse til-
hørsforhold. I Sotozengruppen i Århus er der p.t. en grønlænder, en svensker og en 
person med halvt israelsk ophav, ligesom der tidligere har været en hollænder og en 
franskmand løst tilknyttet. De fl este har en eller anden baggrund i kristendommen, 
og et medlem af den kristne bevægelse IKON har fl ere gange deltaget (se nedenfor). 
Kun få vil betegne sig som egentlige buddhister, og kendskab til og interesse for zen  
og buddhisme varierer meget. Claus Beuchert og Annemarie Overgaard udtrykker 
ønsker om, at gruppen må udvikle sig til en egentlig sangha  (buddhistisk menighed) 
med et vist religiøst og socialt præg. Ikke alle deler dog disse interesser. Hos fl ere 
synes motivationen først og fremmest at være muligheden for blot at mødes med 
andre til stillesiddende meditation .

Økonomiske forhold

Der er p.t. ingen mulighed for medlemskab og derfor heller intet medlemskontin-
gent. Dette forventes dog fremover at være en del af gruppens rammer og økono-
miske grundlag. Der er dog heller ingen udgifter, ud over et symbolsk beløb til leje 
af lokalet i Ryesgade. På Buddhistisk Forums hjemmeside står der om gruppen, at 
der betales 20 kr. pr aften, men dette har dog endnu ikke været effektueret. Arran-
gementer betales ved bidrag fra de enkelte brugere, som da Denko John Mortensen 
blev inviteret til at give workshop i foråret 2003 samt ved kommende planlagte 
meditationsweekender. For de enkelte brugere er eneste potentielle udgift ved medi-
tation  at anskaffe sig meditationspuder og -madras.

Religiøs/spirituel praksis

Zenbuddhistisk meditation  (zazen ) er p.t. gruppens eneste religiøse/spirituelle prak-
sis. I modsætning til rinzai -skolen, hvor små paradoksale såkaldte koan-historier 
bruges som meditationsobjekt, er soto-zen  meditation uden objekt. Idealet er at 
erkende tomhed i sindet. Tomhed er et (især zen-) buddhistisk begreb, der indbe-
fatter ideen om virkelighedens og sindets struktur som sammensat af relationer og 
derfor karakteriseret ved mangel på egen substans eller tomhed. Tomhed er også en 
psykologisk tilstand, man gennem meditation forsøger at opnå for at rense sindet og 
fange det fokuspunkt af væren – nuet der ligger bag de strømme af tanker, følelser 
og fornemmelser, som normalt konstituerer sindet og mennesket.
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Zazen-meditation  foregår i modsætning til andre buddhistiske meditationsformer 
med halvt åbne øjne. Benene krydses i hel eller halv lotus-stilling, alternativt i skræd-
derstilling, og inden for soto-zen sidder man med front mod væggen. For begyndere 
anbefales for koncentrationens skyld at tælle ved hver udånding med ’runder’ fra et til 
ti. En meditationsperiode varer 40 minutter og påbegyndes og afsluttes med tre anslag 
på en lille klokke. Mellem disse to perioder er der kinhin, gående meditation i fem-ti 
minutter. Denne foregår rundt i de små lokaler for både at få blodcirkulationen i gang 
og for også at træne zen-idealet om at bringe meditationen  ud i andre af livets gøremål. 
Det er op til hver enkelt, om man (som det er praksis inden for zenbuddhismen) vil 
bukke foran sin siddepude, før man sætter sig, og efter at man har rejst sig.

Hvorvidt andre ritualer som recitation af helligtekster (sutra -chanting af f.eks. 
Hjertesutraen) og prostrationer bliver del af fremtidens praksis er endnu uvist. I 
oktober 2003 er arrangeret en weekend med zen-meditation og yoga, og halv- og 
heldagsmeditationsperioder (sesshin) er planlagt for 2004.

Eksterne relationer

Gruppen lægger vægt på, at meditation  er åben for alle, uanset køn, alder og etnisk 
eller religiøs baggrund. Den kristne gruppe IKON har henvendt sig for at få inspi-
ration til kristen zen-inspireret meditation til private gudstjenester i Munkestuen i 
Vor Frue Kirke, og selvom der p.t. ikke er nogen egentlig udveksling mellem disse 
to religiøse grupper, kan denne åbne kontakt beskrives som ganske typisk for mange 
zenbuddhistiske grupper i Vesten.

Sotozengruppen i Århus er med på Buddhistisk Forum s hjemmeside, men er 
(endnu) ikke fastere tilknyttet denne eller andre foreninger eller grupper. Skønt 
gruppen har orienteret sig væk fra rinzai -zen, holder man stadig kontakten med 
Denko John Mortensen, og fl ere af gruppens brugere har været eller vil senere med 
på dennes meditationsweekender. 

Kontakt 

Claus Beuchert, telefon: 86 29 86 08 
E-mail: claber@privat.dk
Annemarie Overgaard, telefon: 86 26 21 61
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Nyt til alle tider

Religioner skabes, religioner ændres, og religioner ophører igen med at eksistere. At 
religiøse og spirituelle grupper, aktiviteter og tanker opstår, er derfor som sådan ikke 
et nyt fænomen, men en proces, der har fundet sted til alle tider og i alle kulturer. 
Alle religiøse og spirituelle  grupper har derfor på forskellige tidspunkter været ny-
dannelser i forhold til tidligere etablerede grupper i de forskellige samfund; det gæl-
der også de i dag eksisterende verdensreligioner som  kristendom, islam , buddhisme, 
jødedom  og hinduisme .

På trods af at religioner således er blevet skabt til alle tider, har det specielt været i peri-
oder med store og radikale samfundsforandringer, at antallet af nyetablerede religioner 
har været størst. Fokuserer man på nyere tid, er perioden fra slutningen af 1960’erne til 
i dag en sådan periode med et stort antal religiøse og spirituelle  nydannelser. 

En verden i forandring

Det, der er kendetegnende for perioden fra 1960’erne og fremefter (af nogle forskere 
betegnet som den senmoderne  periode), og som har haft betydning for tidens reli-
giøse og spirituelle  nydannelser, er dels periodens store teknologiske landvindinger, 
dels en omfattende globalisering  samt en dalende tillid til at videnskaben  alene kan 
frelse verden.

Den teknologiske udvikling har specielt udviklet sig hurtigt i de seneste årtier. 
Et af resultaterne har været, at kommunikation og mobilitet på tværs af verdens 
kontinenter er blevet både bedre, billigere og hurtigere. Eksempelvis er hele verden, 
igennem radio, tv og senest via internettet, rykket ind i hjemmene i de fl este vestlige 
lande, og store dele af den vestlige befolkning kan i dag rejse og besøge andre lande 
og dermed opleve andre kulturer. 

Hvad der også kendetegner nutidens vestlige samfund er, at det har oplevet en 
relativ stor immigration  fra ikke-vestlige lande. Befolkningen i de vestlige lande er 
således ikke kun blevet bekendt med andre kulturers sædvaner, skikke, trosforestil-
linger m.m. igennem udlandsrejser, diverse multimedier etc., men også i lokalmil-
jøet, hvor de bor. Samtidig har perioden som sagt været kendetegnet ved, at fl ere er 
blevet mere skeptiske over for, om videnskaben  alene vil kunne løse verdens proble-
mer som sygdom, fattigdom, sult og krig. Denne skepsis har været medvirkende til, 
at fl ere og fl ere har vendt blikket mod andre forklaringer på, hvordan tilværelsen og 
hele eksistensen som sådan er stykket sammen; forklaringer som bl.a. spirituelle  og 
religiøse grupper tilbyder. 

Ud over at have givet den enkelte borger et større kendskab til andre kulturer, er 
den senmoderne  periode også kendetegnet ved, at individet, som forbruger, er sat i 
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centrum, samt at rollen som forbruger er blevet identitetsdannende. Der er således i 
de seneste årtier blevet skabt en speciel forbrugermentalitet, en såkaldt forbrugerisme .
Således er mentaliteten med at ’shoppe’ efter, hvad man vil, hvor man vil, og hvornår 
man vil, i vid udstrækning blevet kendetegnende for, hvordan det senmoderne men-
neske forholder sig til livet; således også når det skal konstruere sin religiøse identitet.

Med denne introduktion er det hensigten at sætte fokus på de grupper i Århus, 
som i særlig grad er blevet etableret eller formet ud fra de forhold, der præger det 
vestlige senmoderne  samfund i dag; grupper vi i denne forbindelse har valgt at be-
tegne nye spirituelle  eller religiøse grupper.

At defi nere ’det nye’

Umiddelbart kunne dét at udpege, hvilke spirituelle  og religiøse grupper, der er nye,
synes at være en nem opgave, og alligevel er det et spørgsmål, som fortsat diskuteres 
blandt religionsforskere. Hvilke kriterier, der opstilles for, at grupper og deres prak-
sis kan defi neres som nye, afhænger nemlig oftest af de fagtraditioner, de enkelte 
religionsforskere arbejder ud fra, og hvilke aspekter og spørgsmål den pågældende 
forsker ønsker at belyse og besvare. 

Som nævnt betegner vi spirituelle  og religiøse grupper som nye, for så vidt deres 
trosforestillinger og praksis i særlig grad afspejler de tendenser og strømninger, der 
præger det senmoderne  samfund. Selvom alder er en almen målestok for, om noget 
er nyt eller ej, er det i denne forbindelse ikke nødvendigvis et tilstrækkeligt kriterium 
for, at en spirituel eller religiøs gruppe kan betegnes som ny. I så fald ville grupper, 
der påberåber sig at videreføre fl ere hundrede år gamle traditioner, såsom ny-pagani-
stisk e , hinduistiske  eller buddhistiske grupper (se senere), ikke kunne betegnes som 
nye, hvis man ikke også så på, hvordan de viderefører traditionerne. På samme måde 
er det heller ikke nødvendigvis afgørende, om en gruppe er fremkommet med helt 
nye elementer i sine trosforestillinger eller praksis, som ikke også kendes fra andre 
spirituelle eller religiøse traditioner. I så fald ville det kun være ganske få, om nogen, 
der kunne betegnes som nye, da alle religioner i et eller andet omfang har indopta-
get eller videreført elementer fra andre religiøse/spirituelle strømninger. Selvom en 
gruppes alder og indhold har betydning for, om en gruppe kan betegnes som ny, så 
mener vi, at det der primært karakteriserer nye spirituelle og religiøse grupper, er, at 
de i særlig grad giver plads til den enkelte brugers5 individuelle behov og ønsker; her-
under frihed til at individet kan tro, som det vil, samt knytte sig til forskellige grup-
per i det omfang, det vil. Med andre ord defi neres spirituelle og religiøse grupper 
hér som nye, når de i særlig grad er åbne for, at den enkelte bruger frit kan ’shoppe’ 
rundt i det multispirituelle /-religiøse senmoderne ’supermarkedssamfund’. 
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FAKTABOKS 1

Nye spirituelle og religiøse grupper: Spirituelle og religiøse grupper, hvis 
trosforestillinger og praksisformer i særlig grad afspejler de tendenser og strøm-
ninger, der præger det senmoderne samfund.

På de følgende sider vil det blive nærmere uddybet, hvilke grupper i Århus der kan 
betegnes som nye spirituelle eller religiøse grupper. Inden da er det dog vigtigt at 
pointere, at kategorien nye spirituelle og religiøse grupper ikke bruges med den inten-
tion at placere et værdimæssigt mærkat på de pågældende grupper. Det samme gæl-
der for de kategorier, som nogle grupper i det følgende vil blive inddelt i. Spirituelle 
og religiøse grupper er mangefacetterede og dynamiske enheder, der svært lader sig 
indpasse i enkeltstående kategorier. Kategoriseringer vil derfor sjældent være dæk-
kende og bliver derfor i denne forbindelse kun anvendt som redskaber til bl.a. at 
fremhæve særlige slægtskaber i det religiøse landskab i Århus. 

Det skal også nævnes, at grunden til, at vi benytter begrebet nye spirituelle og reli-
giøse grupper frem for nye religioner, som mange religionsforskere tidligere har gjort, 
er, at fl ere grupper i dag anser religion for at være noget ’gammeldags’, dogmatisk , auto-
ritært og uforanderligt, og at det derfor er et begreb, som nogle grupper ikke synes, 
de kan identifi cere sig med. Det gælder bl.a. fl ere af de teosofi sk  inspirerede grupper, 
som ofte betegner sig selv som spirituelle grupper i stedet (se senere). At der i denne 
sammenhæng refereres til både spirituelle og religiøse grupper skyldes således ikke en 
klassifi cering fra Det Danske Pluralismeprojekts side, men fra grupperne selv.

Nye spirituelle og religiøse retninger i Århus

Når man beskæftiger sig med nye spirituelle og religiøse grupper, har man med et 
felt at gøre, hvor der ikke fi ndes én teologisk eller dogmatisk  kerne, men hvor hver 
gruppe opererer med forskellige sæt af trosforestillinger. Alligevel forekommer der 
blandt disse grupper en række fællestræk, som binder fl ere af grupperne sammen; 
f.eks. på baggrund af fælles inspirationskilder, tid og sted for grundlæggelse, men-
neske- og verdenssyn, forestillinger om frelse m.m. I det følgende vil der blive givet 
ét bud på en inddeling af de nye spirituelle og religiøse grupper i en række ’un-
der’- kategorier. Religiøse og spirituelle grupper er komplekse enheder, og derfor vil 
adskillige af grupperne kunne placeres i fl ere af nedenstående kategorier. Valget af 
kategorier er i denne sammenhæng foretaget ud fra de grupper, der er repræsenteret 
i Århus, og som er relevante for at fremhæve særlige slægtskaber eller forbindelser 
mellem de spirituelle og religiøse grupper i byen.
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Gnosticisme – ånd og videnskab 
Gnosticisme (kommer af det græske ord gnosis , der betyder ”erkendelse”) er et be-
greb, der oprindeligt blev brugt om en række religiøse retninger, der eksisterede i 
perioden omkring kristendommens grundlæggelse, og hvis trosforestillinger siden 
har haft indvirkning på adskillige religiøse og fi losofi ske retninger; således også ud-
formningen af nye spirituelle og religiøse grupper i vor tid. Selvom gnostisk  inspire-
rede grupper anvender forskellige sider af de gnostiske tanker, deler de forestillingen 
om, at universet består af et materielt (fysisk) og et åndeligt univers. Desuden opfat-
tes mennesket som et åndeligt væsen, der er indespærret i en krop, hvor det oplever 
de lidelser og ulykker, som kun det fysiske univers kan forårsage. Som et åndeligt 
væsen indeholder mennesket en gnist af det guddommelige, som kan udvikles ved 
at søge større indsigt om menneskets åndelige natur. 

FAKTABOKS 2

Gnostisk inspirerede grupper:
• Antroposofisk Selskab
• Bruno Grönings Vennekreds
• Druidelogen Order Terra
• Kristen Videnskab
• Martinus Kosmologi
• Scientologi

Hvor målet for fl ere af de tidligste gnostiske grupper har været, at mennesket skulle 
løsrive sig endeligt fra det fysiske univers, søger de gnostisk  inspirerede grupper i 
Århus tværtimod at skabe en harmonisk sameksistens mellem den åndelige og fysi-
ske verden. Målet er dog stadig at gøre det enkelte individ bevidst om dets åndelige 
ophav og potentiale, men på en sådan måde, at mennesket som fri ånd behersker det 
materielle univers frem for at være slave af det. Med andre ord er det målet for det 
enkelte menneske at opnå en tilstand, hvor det lever i den materielle verden, men 
er hævet over denne verdens problemer og lidelser, og hvor det samtidigt som fuldt 
udviklet åndeligt individ er lykkeligt og besidder et ubegrænset potentiale. Den per-
sonlige åndelige udvikling er derfor central for de fl este gnostisk inspirerede grupper, 
hvor udviklingsprocessen ofte følger en række mere eller mindre faststrukturerede 
udviklingsniveauer eller erkendelsestrin over fl ere inkarnationer, som det kendes 
inden for Scientologi, Martinus Kosmologi, forskellige loger  som Order Terra etc. At 
komme i besiddelse af ens fulde åndelige potentiale forventes derfor ikke at ske igen-
nem åbenbaringer . Gradvist menes den enkelte bruger dog at opleve forbedringer i 



374

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

sin hverdag i takt med, at denne arbejder med sin åndelige udvikling. Vidnesbyrd 
om, hvordan forskellige brugere er blevet fri for sygdomslidelser, har fået succes på 
deres arbejde, i forhold til familie, venner osv. som resultat af individets åndelige ud-
vikling, spiller derfor en vigtig rolle i fl ere af de gnostisk inspirerede grupper, såsom 
i Bruno Grönings Vennekreds og Scientologi.

I overensstemmelse med gnosticismens fokus på erkendelse og indsigt er det også 
karakteristisk for de gnostisk  inspirerede grupper i Århus, at de i deres selvforståelse 
pointerer at være videnskabeligt funderede. Gruppernes videnskabsforståelse , eller 
kriterier for hvordan man udfører videnskabelige undersøgelser, stemmer sjældent 
overens med de mere etablerede videnskabers. I forhold til hensigten med denne 
introduktion er det imidlertid ikke relevant, hvorvidt disse grupper kan påvises at 
være videnskabelige eller ej, men derimod at de pågældende grupper anser det for 
vigtigt at påberåbe sig videnskabelig  autoritet. Således er det bemærkelsesværdigt, 
at de fl este af disse grupper er etableret i første halvdel af 1900-tallet; en periode, 
hvor tilliden til, at den etablerede videnskab  stadig kunne løse verdens problemer, 
var stor.

I teosofi ens kølvand
Teosofi (der er sammensat af de græske ord theos  (gud) og sofi a (visdom)) er et begreb, 
som i dag primært er knyttet til Teosofi sk Selskab, der blev grundlagt i New York i 
1875 af den russiskfødte Helena Petrovna Blawatsky (1831-91) og den amerikanske 
jurist og oberst Henry S. Olcott (1832-1907). Både Blawatsky og Olcott var meget 
inspirerede af indiske trosforestillinger og opholdt sig begge en årrække i Indien 
og på Ceylon (Sri Lanka) i teosofi ens første leveår. Bl.a. var de her nogle af de 
første vesterlændinge, der tog de buddhistiske tilfl ugter (dvs. rituelt bekendte sig 
som buddhister). Indiske trosforestillinger som hinduisme  og buddhisme havde 
derfor en væsentlig betydning for, hvordan Teosofi sk Selskab udformedes. Selvom 
Teosofi sk Selskab på en lang række områder også kan siges at være formet af 
gnostisk  tankegods, er teosofi en  den strømning eller bevægelse, der kan siges at have 
haft den største direkte indfl ydelse på etableringen af nye spirituelle  og religiøse 
grupper samt new age . Det betyder også, at den har været inspirationskilde for fl ere 
af de spirituelle og religiøse grupper, der praktiserer i Århus.

Nogle af de centrale aspekter, som teosofi en  og gnosticismen  har til fælles, er bl.a. 
forestillingen om, at mennesket er et åndeligt væsen, der lever i en evig cyklus af 
reinkarnationer . Det enkelte individ indeholder desuden en gnist af det guddomme-
lige, som det igennem dets inkarnationer kan blive en stadig større del af. Til forskel 
fra nyere gnosticisme  inddrager teosofi en i højere grad trosforestillinger og begreber 
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fra forskellige traditioner som  kristendom, buddhisme , hinduisme, astrologi  osv. 
Denne udbredte sammenblanding af forskellige religiøse traditioner gør, at teosofi en 
med et fagbegreb kan betegnes som synkretistisk . Denne betegnelse gælder imid-
lertid også for de teosofi sk  inspirerede grupper, selvom nogle af disse i højere grad 
relaterer sig til én tradition frem for en anden. Således er Den Frie Universelle Kirke 
et eksempel på et teosofi sk inspireret trossamfund, hvis ritualpraksis og organisati-
onsstruktur primært er formet efter den katolske kirkes. 

FAKTABOKS 3

Teosofisk inspirerede grupper:
• Antroposofisk Selskab
• Crimson Circle
• Den Frie Universelle Kirke
• Den Gyldne Cirkel
• (Lyset) 
• Sirius Center
• Summit Lighthouse
• Teosofisk Forening

Uanset hvilke traditioner man hælder til, er grundlaget for den udbredte synkretisme , 
der kendetegner de teosofi sk  inspirerede grupper, at alle religioner igennem historien 
har tilbedt den samme guddom eller guddommelige kraft. At religioner i verden 
tilsyneladende tilbeder forskellige guder, praktiserer forskellige ritualer osv. betyder 
således ikke, at deres religiøse kerne eller mål er forskellige. Derimod skyldes det de 
kulturelle og historiske forhold, som religionerne er blevet til under. Alle religioner 
menes derfor at repræsentere eller videreformidle den guddommelige kraft på forskel-
lig vis, og hver især har de profeter  eller hellige mænd, der har virket som ’talerør’ for 
den universelle guddommelige kraft; såsom Jesus, Buddha  og Muhammad . Flere af de 
teosofi sk inspirerede grupper betegner disse profeter eller hellige mænd som mestre,
som i deres nuværende åndelige tilstande er i stand til at råde og vejlede eller formidle 
energier til denne verden via kanaliseringer , meditation  osv. Disse mestre bliver af 
nogle omtalt som det store hvide broderskab . Grupper med sådanne trosforestillinger 
er Den Gyldne Cirkel, Sirius Center, Teosofi sk Forening og Crimson Circle m.fl .

I de teosofi sk  inspirerede gruppers rituelle og spirituelle  praksis fokuseres der pri-
mært på at hjælpe og tjene verden; herunder dels kloden som helhed, dels folk og 
andre levende væsner, der eksisterer under vanskelige eksistentielle vilkår. Også hér 
er den individuelle åndelige udvikling i fokus, men anses i fl ere af grupperne som 
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et ’biprodukt’ af udøvernes indsats for andre. Eksempelvis er det generelt hensigten 
med de såkaldte lystjenester  (et ritual der praktiseres af fl ere af de teosofi sk inspire-
rede grupper), at deltagerne sammen åbner op for en sluse af energistrømninger, som 
kanaliseres videre til helbredelse  af andre personer eller steder i verden. Først hen 
imod afslutningen af handlingen gives der plads til, at den enkelte deltager kan rette 
den helbredende energiindstrømning mod sig selv for at skabe balance og harmoni 
i sin egen krop og tilværelse. At den åndelige selvudvikling  således synes at være 
et ’sekundært produkt’ kunne være forklaringen på, at den åndelige udviklingsvej  
ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er niveauinddelt, som det er tilfældet for 
fl ere af de gnostisk  inspirerede grupper (se ovenfor). 

Østens religioner
Som det er fremgået af det foregående afsnit, har bl.a. buddhisme  og hinduisme 
været vigtige inspirationskilder for udviklingen af teosofi en  og de grupper og strøm-
ninger, der er opstået i kølvandet herpå. Også i andre sammenhænge har buddhisme 
og hinduisme påvirket dele af det vestlige samfund. Eksempelvis indgår begreber 
som karma  og reinkarnation  i vidt omfang i dag i både religiøse/spirituelle  og verds-
lige sammenhænge; en indfl ydelse, der specielt har gjort sig gældende inden for de 
seneste 30 år, hvor størstedelen af de i Vesten praktiserende hinduistiske og buddhi-
stiske  grupper er blevet etableret. 

FAKTABOKS 4

Østligt inspirerede grupper:
• Ashtanga Yoga Shala
• Brahma Kumaris
• Falun Gong
• ISKCON
• Dharma Center Norbu Ling
• Karma Kagyu 
• Kundalini Netværk & information
• Rangjung Yeshe Århus
• Sai Baba
• Sri Ram Chandra Mission
• Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
• Soka Gakkai
• Sotozen
• Transcendental Meditation
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De spirituelle  og religiøse grupper med asiatisk oprindelse, der praktiserer i Vesten, 
kan i grove træk opdeles i to forskellige typer eller grupperinger. For den ene type 
gælder det, at brugerne for fl ertallets vedkommende er mennesker, der er kommet 
til Vesten som indvandrere eller fl ygtninge, og som fortsætter med at udøve deres 
religionspraksis i det nye hjemland. Den anden type består derimod primært af 
grupper med etniske europæere eller amerikanere, der i højere grad har tilpasset den 
religiøse/spirituelle praksis til vestlige forhold og levevis. Hvad angår de hinduisti-
ske  og buddhistiske  grupper i Århus, er brugerne i alle, med undtagelse af Quang 
Huong i Tilst, primært etniske danskere, og fl ertallet af disse grupper tilhører der-
for den sidste af de to nævnte typer. Denne etniske fordeling blandt brugere af de 
hinduistisk  og buddhistisk  inspirerede grupper synes dog ikke at være et specifi kt 
århusiansk eller dansk fænomen, men forekommer at være kendetegnende for fl ere 
af de vestlige lande. Både pga. tidspunktet for gruppernes etablering i vestlige lande, 
graden af afvigelse i forhold til den oprindelige tradition og brugernes etniske her-
komst vil de hinduistiske og buddhistiske grupper ofte opleves som nye spirituelle 
og religiøse impulser eller nydannelser. Disse grupper vil derfor også kunne karak-
teriseres som nye spirituelle eller religiøse grupper. Se endvidere præsentationerne 
Hinduisme i Århus og Buddhisme i Århus.

Kristendommen i nye klæder

FAKTABOKS 5

Kristent inspirerede grupper:
• Den Frie Universelle Kirke
• I Mesterens Lys
• Kristensamfundet
• Kristen Videnskab 
• Lyset
• Martinus Kosmologi

Det er ikke kun de ’fremmede’ religioner, der ændrer sig. Også kristendommens 
mange retninger og grupper er under konstant forandring; for nogles vedkommen-
de i en sådan grad, at de i dag også kan betegnes som nye spirituelle  eller religiøse 
grupper. Nogle af disse grupper, der som udgangspunkt har taget afsæt i en kristen 
tradition, er i dag kendetegnet ved, at de i et vist omfang har inkorporeret gnostiske 
og/eller teosofi ske trosforestillinger og praksisformer. Nogle af disse grupper har 
imidlertid bevæget sig så langt væk fra deres oprindelige kristne kerne, at kristen-
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dommen ikke længere har en vigtig betydning for gruppen. Det gælder eksempelvis 
for spiritistmenigheden Lyset, der i en årrække efter sin grundlæggelse i Århus op-
retholdt en kristen menighedsstruktur og selvforståelse, men som inden for de sidste 
årtier har indoptaget en lang række fællestræk med specielt teosofi sk  inspirerede 
grupper. De strømninger, de enkelte kristent funderede grupper lader sig inspirere 
af, er mange og forskellige. Der er således ingen særlige kendetegn ved disse grup-
per, andet end at de kan betegnes, og oplever sig selv, som nydannende i forhold til 
den vestlige verdens majoritetsreligion ,  kristendommen. Se desuden præsentationen 
Kristendom i Århus.

Paganismens genkomst

FAKTABOKS 6

Ny-paganistiske grupper:
• Aarhus Blotlaug
• Druidelogen Order Terra
• Druidelogen Jotar
• Isikaja
• Satanisk Forum
• Wicca

Ny-paganisme (pagan stammer fra det latinske ord paganus og har tidligere været 
brugt som en nedladende betegnelse for dem, der ikke troede på den kristne gud) 
er et begreb, der ofte bruges om de nye grupper eller strømninger, hvis spirituelle 
eller religiøse fundament er at fi nde blandt tidligere før- og modkristne kulturer og 
trosforestillinger. Det gælder eksempelvis asatro (såsom Aarhus Blótlaug), keltisk in-
spirerede grupper (druideordner som Jotar og Order Terra), heksetraditioner (Wicca
og Isikaja) og satanisme (Satanisk Forum). 

Til forskel fra de foregående kategorier er de ny-paganistisk e  grupper ikke baseret 
på nogen fælles teologisk eller ideologisk tradition. Derimod henter de inspiration 
fra kulturer, som på forskellige tidspunkter har været oplevet som ’truende’ mod 
de kristne trosforestillinger. På trods af den manglende fællestradition (fælles selv-
forståelse, trosforestillinger, praksis etc.) er der alligevel en række fællestræk, der 
knytter de ny-paganistiske grupper i Århus sammen. Dels har de pågældende grup-
per hentet deres inspiration fra traditioner med europæisk oprindelse, dels har de 
tilpasset deres tro og praksis efter nutidens krav. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at 
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fl ere af grupperne arbejder med emner som åndelig udvikling af det enkelte individ, 
samtidig med at de inkorporerer trosforestillinger og praksisformer, som kendes fra 
andre nye spirituelle  og religiøse grupper. Eksempelvis opererer Wicca med forestil-
linger om karma  og reinkarnation , mens Order Terra praktiserer fælles meditation . 

Det er bemærkelsesværdigt, at grupperne, trods deres tidligere status som hed-
ninge set ud fra en kristen synsvinkel, i dag sjældent ser sig selv som modkulturer 
til  kristendommen og alligevel føler en vis samhørighedsfølelse med andre ny-paga-
nistisk e  grupper. Dette ytrer sig bl.a. ved, at fl ere af disse grupper i Århus ønsker at 
samarbejde eller foretage aktiviteter sammen. 

Et af de mere fremtrædende kendetegn for de ny-paganistisk e  grupper i Århus er, 
at det sociale samvær er højt prioriteret. Eksempelvis er der nogle af grupperne, der 
mødes omkring et fællesmåltid efter at have afholdt rituelle aktiviteter, ligesom der 
er nogle, der også mødes til andre sociale aktiviteter end de specifi kt spirituelle  eller 
religiøse. 

Århus i tal

Hæver man herefter blikket fra de slægtskaber, der kan spores blandt de nye spiri-
tuelle  og religiøse grupper i Århus, og i stedet ser på feltet som en helhed, er der en 
række aspekter, der er værd at bemærke. 

Selvstændighed og medindfl ydelse
Det er kendetegnende for mange af de nye spirituelle  og religiøse grupper, at de 
organisatorisk er bygget op omkring strukturer, som giver de enkelte brugere gode 
muligheder for at få indfl ydelse på gruppernes aktiviteter. En stor del af grupperne 
fungerer som foreninger med bestyrelser, hvor de forskellige bestyrelsesposter er på 
valg på årlige bestyrelsesmøder. Der er også en række grupper, som mødes under 
mindre formelle samværsformer såsom Den Gyldne Cirkel, Sirius Center m.fl ., men 
hvor personer med særlig erfaring eller kendskab til en gruppes trosforestillinger og 
praksis påtager sig en uformel lederposition. 

Blandt de nye spirituelle  og religiøse grupper i Århus er der kun fi re grupper, der 
er godkendt af Kirkeministeriet  som trossamfund i Danmark; ISKCON, Karma 
Kagyu, Brahma Kumaris og Kristensamfundet. Hvor denne status blandt nogle 
religiøse traditioner har en større betydning, er det kun et fåtal af de nye spirituelle 
og religiøse grupper, der for øjeblikket ønsker denne godkendelse som trossamfund. 
Foruden de allerede godkendte grupper er der kun yderligere to, der har søgt el-
ler har overvejet at søge om godkendelse. Således har Den Frie Universelle Kirke 
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for øjeblikket en ansøgning liggende til vurdering i Kirkeministeriet, og Summit 
Lighthouse overvejer at søge. Flertallet af de resterende grupper begrunder deres 
manglende interesse med, at de ikke anser sig selv for at være en religion, og at 
en kirkeministeriel godkendelse derfor ikke er relevant i forhold til dem. Andre 
forventer, at en godkendelse vil indebære, at andre udenforstående instanser vil få 
indfl ydelse på gruppens organisation og praksis og dermed fratage grupperne deres 
selvstændighed. 

Individualitet og tilknytning
Som tidligere nævnt giver de nye spirituelle  og religiøse grupper i udbredt grad 
deres brugere frihed til at tro, som de vil, samt til at knytte sig til de grupper, de 
vil, og i det omfang de ønsker det. Ser man på brugerne og deres deltagelse i de 
nye spirituelle og religiøse grupper, viser det sig, at denne frihed også blandt disse 
er højt prioriteret. Således er det typisk kun en lille del af gruppernes brugere, der 
egentlig bekender et stærkere tilknytningsforhold til én eller for den sags skyld fl ere 
grupper; enten i form af at tegne medlemskab, engagere sig i gruppernes forskellige 
gøremål, deltage fortløbende og jævnligt i aktiviteter etc. I stedet oplever mange 
af de nye spirituelle og religiøse grupper en stor deltagelse fra folk, der ønsker in-
spiration, nye måder at forholde sig til livet, tro o.l. på, men som ikke ønsker et 
decideret medlemskab af en gruppe. Eksempelvis har spiritistmenigheden Lyset 
omkring 25 medlemmer, selvom fl ere af deres arrangementer tiltrækker mellem 75 
og 100 besøgende. 

FAKTABOKS 7

Størstedelen af nye spirituelle eller religiøse grupper i Århus har færre end 30 
fast tilknyttede brugere.

I det hele taget er det begrænset, hvor mange af grupperne, der direkte opererer med 
formaliserede tilknytningsforhold som medlemskaber, og det er derfor vanskeligt at 
komme med konkrete tal for, hvor mange der benytter sig af de aktivitetstilbud, som 
de nye spirituelle  og religiøse grupper tilbyder. Et skøn er imidlertid, at størstedelen 
af grupperne har en kerne af brugere med et stærkere tilknytningsforhold på mel-
lem fem og 30 personer, og at det kun er Teosofi sk Forening, Antroposofi sk Selskab, 
Scientologi Kirken Jylland, Kristensamfundet og de to druideloger Order Terra og 
Jotar, der angiveligt har fl ere. Ser man nærmere på brugere med et stærkere tilknyt-
ningsforhold, så er aldersprofi len meget forskellig fra gruppe til gruppe. Således er 
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eksempelvis brugerne i Wicca mellem 20 og 30 år, hvor de i Antroposofi sk Selskab 
er mellem 50 og 70 år. Den samme spredning kommer også til udtryk i kønsforde-
lingen i grupperne, hvor bl.a. 70 % af Den Frie Universelle Kirkes og Lysets brugere 
er kvinder, i modsætning til Aarhus Blotlaug og Order Terra, hvor omkring 75 % 
af brugerne er mænd. Ser man imidlertid på alder og kønsfordeling for den samlede 
gruppe af nye spirituelle og religiøse grupper i Århus, ud fra de tal, som grupperne 
selv har oplyst, er omkring to/tredjedele af brugerne kvinder og størstedelen af bru-
gerne er mellem 40 og 50 år. 

Afslutning

I forhold til tidligere perioder, hvor antallet af religiøse og spirituelle  nydannelser 
har været højt, er den senmoderne  periode som nævnt kendetegnet ved en udbredt 
grad af individualisme og forbrugerisme . I Århus kommer dette bl.a. til udtryk i en 
række spirituelle og religiøse grupper, som opererer med en udbredt frihed for den 
enkelte bruger til at deltage i de aktiviteter, vedkommende fi nder brugbare, samt 
til selv at sammensætte sit eget individuelle verdensbillede; også selvom det skulle 
betyde, at vedkommende samtidig er bruger i andre religiøse og spirituelle sammen-
hænge. Hvad undersøgelserne af de nye spirituelle og religiøse grupper i Århus også 
viser er, at de ikke opererer med forestillinger om en frelse , der først ’udløses’ efter 
et langt liv levet i overensstemmelse med et specielt sæt af dogmer. I stedet sker det 
løbende både i dette og følgende livsforløb i takt med, at der opnås større erkendelse 
og indsigt i det guddommelige og/eller åndelige univers. Den senmoderne forbru-
gers bestræbelser på at tilgodese sine individuelle behov og ønsker i et samfund med 
et uendeligt udbud af muligheder synes således også at gælde, når nye spirituelle og 
religiøse grupper skal ’levere varen’. Lidt populært kunne man sige, at det senmo-
derne menneske ikke længere kan vente på ’himlen ’.

På trods af at fl ere medier i de senere år har skrevet eller fremvist historier, som har 
fået nogle nye spirituelle  og religiøse grupper til at fremstå som samfundsfjendtlige 
eller manipulerende i forhold til deres brugere, er det ikke holdninger eller metoder, 
som vi har truffet i vores undersøgelser af grupperne i Århus. Tværtimod fremstår 
de nye spirituelle og religiøse grupper i Århus som fredelige, åbne og imødekom-
mende over for interesserede, ligesom fl ere af grupperne anser det som en af deres 
opgaver at være aktive medspillere i samfundet. Vi er heller ikke stødt på nogle ’nye’ 
eller iøjnefaldende trosforestillinger eller praksisformer. Hvad der derimod har været 
overraskende er antallet af disse grupper, idet op imod halvdelen (35 grupper ud af 
75) af de ikke-folkekirkelige grupper, der praktiserer i Århus, kan klassifi ceres som 
nye spirituelle eller religiøse grupper. 
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FAKTABOKS 8

Op imod halvdelen af de ikke-folkekirkelige grupper i Århus kan betegnes som 
nye spirituelle eller religiøse grupper (35 ud af 75).

Selvom det på den baggrund kunne være fristende at udlede, at der er en direkte 
sammenhæng mellem antallet af nye spirituelle  og religiøse grupper og den lave 
deltagelse i folkekirkens aktiviteter, er det ikke en sammenhæng, som denne under-
søgelse kan belyse. Dels er antallet af brugere med stærkere tilknytning til de fl este 
af de nye grupper meget stabilt, dels har vi ikke haft specifi k fokus på brugerne af 
de spirituelle og religiøse grupper og har derfor ingen oplysninger om, hvordan el-
ler om disse brugere skifter tilhørsforhold mellem grupper. Hvad vi dog kan udlede 
er, at vi for øjeblikket befi nder os i en periode, hvor der er et tilsyneladende behov 
for alternativer til det bestående, alternativer som i høj grad opleves at være i over-
ensstemmelse med de idealer og strømninger, der generelt præger det senmoderne  
vestlige samfund. 
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Antroposofi sk Selskab

Præsentation og navn

Antroposofi en blev grundlagt i 1913 af den østrigske fi losof og videnskabsmand 
Rudolf Steiner. Steiner havde studeret matematik og naturvidenskab og havde været 
optaget af Goethe og hans organismetanke og af teosofi en , som han i en længere 
periode var aktiv tilhænger af. Mellem 1902 og 1909 udviklede han antroposofi ens 
ideindhold. Steiner ønskede at nå frem til en erkendelsesvej, der tog udgangspunkt 
i det enkelte menneskes selvindsigt, og hvis endemål var at give klarsyn og dermed 
kosmologisk  samhørighed. Vha. såvel naturvidenskabelig forskning som åbenba-
ringer , modtaget gennem meditationer , kom han frem til, at mennesket er en enhed 
af legeme, sjæl og ånd, og at man, ud over at have en fysisk krop, er i besiddelse af 
en række andre usynlige legemer. Samspillet mellem disse legemer, sjælen og ånden 
giver det enkelte menneske muligheden for at erfare den åndelige verden. De andre 
legemer, eller væsensled, som det enkelte menneske består af, er  æterlegemet , dvs. 
erindringernes hjemsted, astrallegemet, som vores følelser og begær er bundet til, og 
sidst, men ikke mindst, jeget. Jeget styrer de andre legemer og de egoistiske impulser 
i mennesket, og det er centeret for kunstnerisk udfoldelse. Gennem en trinvis op-
stigen og adskillige genfødsler opnår det enkelte menneske en stadig større indsigt 
og vil til sidst blive forenet med kosmos . Udviklingen af antroposofi en medførte, at 
Steiner brød med Teosofi sk Selskab i 1912 og dannede Antroposofi sk Selskab året 
efter.

Ordet antroposofi  er sammensat af de to græske ord antropos, som betyder men-
neske, og sofi a, som betyder viden. Antroposofi  betyder dermed viden om mennesket
og betegner en åndsvidenskabelig  forskningsretning, der omhandler mennesket. 
Det antroposofi ske livs- og menneskesyn udfoldes på mange forskellige områder og 
får en specifi k faglig udformning inden for bl.a. pædagogik (Steiner-børnehaver og 
-skoler), biodynamisk landbrug (dyrkningsmetoder der tager størst muligt hensyn 
til naturen og mennesket), kunstterapi (f.eks. bevægelseskunsten eurytmi), lægevi-
denskab og økonomi (banker, der arbejder ud fra bestemte etiske principper).

Antroposofi sk Selskab i Århus fungerer som et alment kulturelt selskab, der arbejder 
ud fra Steiners antroposofi . Selskabet afholder foredrag, studiegrupper og en række 
andre arrangementer af social og kulturel art. Selskabet ønsker at give sit bidrag til 
kulturlivet og er åbent for alle uanset race, politisk overbevisning og religion. 
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Gruppens historie i lokalområdet

Antroposofi sk Selskab i Århus blev etableret omkring 1920 og havde sit økonomiske 
fundament i den socialistiske ungdomsbevægelse DSU, der svarer til det nuværende 
Rød Ungdom. Medlemmerne var hovedsageligt unge socialister, der på lokalt plan 
etablerede selskabet under ledelse af politikeren Hans Madsen, som i sit politiske 
virke havde fundet stor inspiration hos Steiner (bl.a. i Steiners videreførelse af 
ideerne om frihed, lighed og broderskab som grundlag for et socialt engagement 
i samfundet). Selskabets hovedformål var således at studere antroposofi en i forskel-
lige sammenhænge, og dette udfoldede man i studiegrupper af forskellig art rundt 
omkring i byen.

Omkring 1984 blev medlemmerne af Selskabet enige om, at man ville fi nde et 
fælles hus til Selskabets aktiviteter. Valget faldt på den gamle biograf ved Højbjerg 
Torv, som i dag er sekretariat for Antroposofi sk Selskab i Århus. Der foregår mange 
aktiviteter i huset, og lokalerne lejes ud til både antroposofi ske og ikke-antroposo-
fi ske aktiviteter. Antroposofferne bruger bl.a. huset som et forum for de forskellige 
antroposofi ske fagretninger og som hjemsted for den antroposofi ske aftenskole Ven-
depunkt, som blev etableret i 1990. Derudover fungerer huset som hjemsted for en 
eurytmi-skole.

Organisation

Steiner, der grundlagde antroposofi en, fungerede de første år alene som lærer i 
Antroposofi sk Selskab, men det var først i 1924, halvandet år før hans død, at han 
fi k betegnelsen leder af Antroposofi sk Selskab. Efter Steiners død har der ikke været 
en international leder af organisationen. Denne organisationsstruktur gør sig også 
gældende på såvel nationalt som lokalt plan i Danmark. Således er det i Danmark en 
landsbestyrelse, der tager sig af opgaver for Antroposofi sk Selskab på nationalt plan, 
og i Århus er det en husbestyrelse, valgt af selskabets medlemmer, som varetager alle 
praktiske opgaver såsom drift, økonomi etc. 

Alle antroposofi ske institutioner og foreninger, der i Århus bl.a. tæller Steiner-
børnehaver, en Steinerskole og den lokale afdeling af Antroposofi sk Selskab, er 
selvejende, autonome enheder, som fungerer uafhængigt af hinanden. Således bliver 
initiativerne til de forskellige aktiviteter, der foregår i Selskabet, taget af de enkelte 
medlemmer alene, og kræver ikke forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. For at sikre 
en institutions eller forenings tilknytning til Goetheanum, det antroposofi ske ho-
vedsæde i Schweiz, er det dog et krav, at vedtægterne er i overensstemmelse med de 
overordnede antroposofi ske principper. Goetheanum er ligeledes det sted, hvor den 
stadige bearbejdelse og fortolkning af Steiners tanker foregår. 
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Medlemmer

Der er ca. 1000 medlemmer af Antroposofi sk Selskab på landsplan, hvoraf et par 
hundrede er tilknyttet Antroposofi sk Selskab i Århus. Medlemmerne betaler et fast 
kontingent til Selskabet. De, der deltager i arrangementer og i aftenskolevirksomhe-
den uden medlemskab, betegnes som brugere. De fl este medlemmer er i 50’erne og 
60’erne, og hovedparten er kvinder. Den største vækstfase foregik i 70’erne, hvilket 
ifølge Antroposofi sk Selskab stemmer godt overens med periodens tidsånd, hvor 
tilslutningen til forskellige bevægelser og organisationer var noget større end den er 
i dag. Siden købet af huset i Højbjerg har der ikke været nogen nævneværdig vækst 
i medlemstallet – der er stort set kommet lige så mange medlemmer til, som der er 
faldet fra. Dog er brugertallet i denne periode steget. 

Kontakten til nye brugere og fremtidige medlemmer etableres først og fremmest gen-
nem førnævnte aftenskolevirksomhed, via ugeaviser og internettet. Desuden afholdes 
Åbent Hus-arrangementer, der dog kun har beskeden bevågenhed. Deltagerne i aften-
skolevirksomheden er hovedsageligt folk med en eller anden form for tilknytning til 
antroposofi en, f.eks. Steinerpædagoger eller -lærere. De fl este tegner først medlemskab 
efter i en årrække at have arbejdet med antroposofi en, hvilket oftest er sket i forbindelse 
med deres erhverv. Deres motiver til at melde sig ind er typisk en følelse af solidaritet 
med Antroposofi sk Selskab samt et ønske om at bidrage økonomisk til selskabet. 

Der stilles fra Antroposofi sk Selskabs side ingen specifi kke krav til medlemmerne 
om engagement, fremmøde eller lignende – graden af engagement er frivillig. Des-
uden kan alle blive medlem uanset etnisk, religiøst eller politisk tilhørsforhold.

Økonomiske forhold

Antroposofi sk Selskab i Århus fi nansierer selv sine aktiviteter via medlemmernes 
kontingenter, huslejeindtægter for udleje af lokalerne i Højbjerg og donationer. 
Indtægterne går overvejende til driften af huset i Højbjerg. Derudover betales et 
internationalt bidrag til hovedorganisationen. Af offentlig støtte modtager aften-
skolen Vendepunkt et tilskud på linje med andre aftenskoler. De øvrige institutioner 
og foreninger fi nansierer selv deres aktiviteter uafhængigt af Antroposofi sk Selskab. 
Skolerne f.eks. hører under friskoleloven og modtager derfor statstilskud og skole-
penge, og de antroposofi ske uddannelsesinstitutioner opkræver kursusafgift.

Religiøs/spirituel praksis

Antroposofi sk Selskab betegner ikke selv deres aktiviteter som religiøse eller spiri-
tuelle , men man fejrer de almindelige højtider såsom påske, pinse, midsommer og 
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jul i løbet af kalenderåret. Desuden har man genoptaget den gamle Mikaelsfest, der 
er knyttet til sagnet om Sankt Georg og dragen, og som afholdes på Mikkels Dag 
den 29. september. Der er ingen faste ritualer i forbindelse med festen, men i Antro-
posofi sk Selskab bearbejder man typisk dragekampens bagvedliggende symbolik. 
Der er heller ingen faste ritualer i forbindelse med årets øvrige højtider, og folk er 
frit stillet til at deltage i det, de ønsker. Som regel giver man festerne en kunstnerisk 
udformning, f.eks. med musik, drama eller eurytmi, men det afhænger af de enkelte 
gruppers eller individers ønsker.

Der indgår ingen bestemte genstande eller symboler i festerne eller i Selskabets 
daglige praksis. Man har dog indvendigt udsmykket Selskabets hus i Højbjerg ud 
fra Steiners principper om farve- og formlære, så vidt det har været muligt i den 
gamle biograf i Højbjerg, der ikke oprindeligt er bygget efter antroposofi ske prin-
cipper. 

Eksterne relationer

Antroposofi sk Selskabs aftenskoletilbud og kursusvirksomhed henvender sig prin-
cipielt til alle, men man møder ikke den store interesse fra personer, der ikke i for-
vejen har et tilhørsforhold til antroposofi ske grupper. Man annoncerer med jævne 
mellemrum i lokalavisen Århus Onsdag. Derudover har Antroposofi sk Selskab haft 
kontakt til andre nyhedsmedier som aviser, radio og tv. Selskabet mener dog ikke, 
at antroposofi en er særlig velegnet til fjernsynet, men den kan være velegnet i radio-
indslag eller i foredrag. Ifølge Selskabets selvopfattelse ”maltrakteres” og misforstås 
antroposofi en ofte i avisartikler, hvis ikke medlemmerne selv skriver dem. Det har 
dog ikke haft høj prioritering blandt Selskabets medlemmer. Flere medlemmer af 
Antroposofi sk Selskab bliver med jævne mellemrum inviteret til at holde foredrag i 
forskellige faglige sammenhænge.

Kontakt

Antroposofi sk Selskab
Rosenvangs Allé 251
8270 Højbjerg
86 27 60 60 
www.rudolfsteiner.dk, www.steinerskolen-København.dk m.fl .
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Litteratur- og kildehenvisninger

Der fi ndes meget materiale af og om Rudolf Steiner og antroposofi en. Idet antropo-
sofi en er et komplekst område, er det lettest i første omgang at danne sig et overblik 
ved læsningen af værker, der beskriver Steiner og antroposofi en. Det skyldes, at Stei-
ners egne værker arbejder med mere specifi kke områder inden for åndsvidenskaben . 
Ud over opslagsbøger og præsentationer fi ndes der et utal af hjemmesider, hvoraf 
nogle er overfl adiske, men som oftest brugbare mht. faktuelle oplysninger. 

Brochmann, Inger
1989, De store spørgsmål: en kort indføring i nogle af Rudolf Steiner's tanker, Brage

Wilson, Colin 
1986, Rudolf Steiner: en mand & hans visioner, København 

Sundén, Hjalmar 
1962, Rudolf Steiner: En bok om antroposofi n, Stockholm (kritisk, men overskuelig 
og letlæst indføring i antroposofi en)

Undersøgelse udført af stud.mag. Trine Rasmussen og stud.mag. Charlotte Krol-
mer

Bruno Grönings Vennekreds

Præsentation og navn

Bruno Grönings vennekredse har deres oprindelse i Tyskland og har Bruno Grö-
nings lære som deres omdrejningspunkt. Bruno Gröning var en tysk healer , der 
levede fra 1906 til 1959. For Gröning var årsagen til lidelse og sygdom, at mennesket 
har fjernet sig fra ”det guddommelige” – en god og helbredende kraft, som gennem-
strømmer verden og alt i den; såvel mennesker og planter som dyr. Bruno Grönings 
mål var derfor, at mennesket skulle vende tilbage til det guddommelige og dermed 
genfi nde den sundhed, der er menneskets naturlige tilstand. Dette kunne ske ved 
hans hjælp, idet han fungerede som formidler af det guddommelige og den kraft, 
som det guddommelige giver til mennesket. Ifølge øjenvidneberetninger samlede 
Bruno Gröning ofte tusinder af mennesker omkring sig, når han forkyndte sine 
ideer, og det fortælles, at der forekom massehelbredelser ved disse begivenheder. Ef-



388

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

ter Bruno Grönings død oplevede mange mennesker, at de stadigvæk blev helbredt 
ved hans hjælp. Som en følge af dette blev den første vennekreds dannet i Tyskland i 
1979, hvorefter andre vennekredse har bredt sig verden over. Vennekredsene ønsker 
at udbrede Bruno Grönings lære med henblik på at udøve, hvad de betegner som 
åndelig hjælp og helbredelse . Hjælpen og helbredelsen  vil kunne ske, hvis mennesket 
vender tilbage til det guddommelige, for derved at overvinde både fysiske og psyki-
ske lidelser. Samtidig igangsættes en åndelig udvikling.

Gruppens historie i lokalområdet

Bruno Grönings Vennekreds blev på initiativ af moderorganisationen i Tyskland 
etableret i Århus i 1999. Sammen med Bruno Grönings Vennekreds i Valby, som på 
dette tidspunkt var den eneste vennekreds i Danmark, arrangerede moderorganisa-
tionen, at Bruno Grönings Vennekreds fi k en stand på en Krop-Sind-Ånd -messe i 
Århus i september 1999. På messen blev der holdt to foredrag om Bruno Grönings 
lære, og interesserede modtog invitationer til det første vennekredsmøde i Århus. 
Dette møde fandt sted den 23. oktober 1999 på Åby Bibliotek, og blev ledet af en 
repræsentant fra en vennekreds i Tyskland. Han fortsatte som leder af vennekredsen 
i Århus indtil den 19. februar 2001, hvor han blev afl øst af den nuværende leder. 
Baggrunden for dette skift var et ønske om, at vennekredsen skulle have en lokal 
leder. Møderne afholdes fortsat i et lokale på Åby Bibliotek, som gruppen gennem 
ansøgning til Århus Kommune har fået lov til at benytte. 

Organisation

Opbygningen af vennekredsen i Århus er underlagt et sæt retningslinjer, som gæl-
der for alle vennekredse verden over. Det er således en lokal organisatorisk leder 
– vennekredslederen – som afholder møderne, sørger for at uddelegere opgaver i 
forbindelse med disse og laver adresselister. Foruden vennekredslederen er der en 
inderkredsleder. Det er inderkredslederens ansvar at koordinere samarbejdet inden 
for inderkredsen, som består af vennekredsene i Jylland og på Fyn. Der bliver af-
holdt inderkredsmøder hver sjette uge, hvor der tages beslutninger på regionalt plan. 
Vennekredsen er desuden tilknyttet moderorganisationen i Tyskland, som skal god-
kende beslutninger og initiativer fra de enkelte vennekredse.

Ud over vennekredslederens opgaver er der i den enkelte vennekreds en række 
funktioner, som varetages på grundlag af frivillig arbejdskraft. I Århus gælder det 
bl.a. pr-arbejde, oversættelse af tyske tekster til dansk og registrering af ”succesbe-
retninger”, dvs. beretninger om den hjælp og helbredelse , som vennerne har oplevet 
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at få gennem Bruno Gröning. Personerne, der varetager disse funktioner, er ikke 
særligt udvalgte, men har fået opgaven, fordi de har meldt sig til den. Vennekreds-
lederen derimod er særligt udvalgt og opnår sin position på følgende måde: Når 
en vennekredsleder ønsker at gå af, henvender denne sig til lederen af moderorga-
nisationen i Tyskland med forslag til, hvem den nye vennekredsleder kunne være. 
Denne skal selv have oplevet en helbredelse gennem Bruno Gröning. Lederen af 
moderorganisationen etablerer herefter kontakt til Bruno Gröning, som giver sit ja 
eller nej til den foreslåede person. Hvis svaret bliver positivt, kan den foreslåede ven-
nekredsleder, hvis vedkommende ønsker det, derefter afl øse den forrige.

Medlemmer

Medlemsbetegnelsen i Bruno Grönings vennekredse er ”venner”. Denne betegnelse 
er valgt med henvisning til Bruno Gröning, som ifølge vennekredsene tilbyder sit 
venskab til dem, der ønsker at komme i vennekredsene. Vennekredsen i Århus tæller 
ifølge en fortrolig adresseliste 218 venner. Da listen går tilbage til 1999, er det svært 
at give et præcist billede af omfanget af venner. Det formodes dog, at ca. 50 af disse 
er faldet fra, og at antallet af nytilkomne er relativt lavt. Der er 15-25 venner, der 
kommer til møderne regelmæssigt. Selvom tilstrømningen til vennekredsen i Århus 
har været begrænset siden etableringen, har den et ønske om at vokse sig større og 
søger derfor at gøre opmærksom på sig selv ved at annoncere møderne. Desuden 
arrangerer vennekredsen ”lægeforedrag”, som holdes af læger inden for Bruno Grö-
ning Organisationen, og deltager på Krop-Sind-Ånd -messer. Baggrunden for, at 
vennekredsen ønsker at vokse sig større, er, at den ønsker at hjælpe alle, der har brug 
for hjælp og helbredelse . 

Vennekredsen i Århus stiller ingen krav til vennerne – hverken før eller efter en 
tilknytning til vennekredsen. Der er dog én enkelt undtagelse: Man skal være villig 
til at indtage, hvad vennekredsen kalder ”den åbne kropsholdning” under mødet. 
Dette vil sige, at man sidder med ukrydsede ben, fri ryg og med hænderne liggende 
på skødet med håndfl aderne opad. Begrundelsen for at skulle sidde på denne måde 
er, at den guddommelige kraft, som formidles til deltagerne gennem Bruno Grö-
ning, skal kunne bevæge sig frit. 

Det er muligt at nævne enkelte fællestræk ved vennerne: Stort set alle er af dansk 
herkomst, og de fl este er kvinder mellem 40 og 60 år. Derudover er det kendeteg-
nende, at vennerne ofte opfatter sig selv som søgende mennesker. 

Geografi sk set dækker Århus-vennekredsen Århus Amt og en stor del af det øvrige 
Midtjylland samt en del af Sønderjylland. I Danmark er der 13 vennekredse, og på 
internationalt plan eksisterer der 1040 vennekredse fordelt på 67 lande.
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Økonomiske forhold

Finansieringen af vennekredsen i Århus sker gennem frivillige, anonyme donationer 
fra vennerne, som efter hvert møde kan give deres bidrag. Derudover fungerer ven-
nekredsen gennem den føromtalte frivillige arbejdskraft. I tilfælde hvor vennekred-
sen har brug for økonomisk støtte, bidrager enten moderorganisationen eller andre 
vennekredse, da det er kutyme at støtte hinanden, når det er nødvendigt. Venne-
kredsen fi nansierer således sig selv og modtager ikke offentlig støtte, da den ønsker 
at bevare sin økonomiske uafhængighed.

Religiøs/spirituel praksis

I Bruno Grönings Vennekreds er der både en individuel og en kollektiv praksis. 
Den individuelle praksis hedder en ”indstilling ”. Det anbefales, at denne udføres 
mindst to gange dagligt, helst klokken 9 om morgenen og klokken 21 om aftenen, 
da man på denne måde indstiller sig på samme tidspunkt som mange andre venner 
verden over, hvorved indstillingen  bliver mere kraftfuld. Indstillingen består af både 
en aktiv og en passiv del. Den aktive del består i bøn , hvor man ved at koncentrere 
sine tanker om det positive frem for det negative retter sin opmærksomhed mod det 
guddommelige og beder om hjælp og helbredelse  enten for sig selv eller for andre. 
Den passive del består i meditation , hvor man, efter at have forbundet sig med det 
guddommelige gennem bønnen , optager den guddommelige kraft i sig. 

Den kollektive praksis er vennekredsmødet, som afholdes hver tredje uge og varer 
ca. to timer. Rammen om mødet er som omtalt et lokale på Åby Bibliotek. Lokalet 
indrettes efter anvisning fra moderorganisationen på en særlig måde: Et bord dæk-
kes med en hvid dug, en blomst og et stearinlys anbringes på det, og et billede af 
Bruno Gröning hænges op på væggen over bordet. Bordet er mødets centrum, og 
deltagerne sidder på rækker med front mod dette. Mødet indledes med en velkomst, 
og dernæst følger en kort beskrivelse af indstillingen , som herefter udføres. Herefter 
fortæller vennekredslederen, som holder mødet, om Bruno Grönings liv og om hans 
lære. Efter ca. en time følger endnu en indstilling , hvorefter der fortælles mere om 
Bruno Grönings lære og berettes om helbredelsesoplevelser. Mødet afsluttes med en 
bøn  om hjælp og helbredelse , hvor mødets deltagere kan bede for sig selv eller nævne 
navnene på nogle, de ønsker skal have hjælp. Efter bønnen  følger mødets sidste ind-
stilling, og efter denne er mødet slut.

Eksterne relationer

Som nævnt har vennekredsen i Århus et ønske om at vokse sig større og har derfor en 
række udadrettede aktiviteter: Vennekredsen har deltaget på Krop-Sind-Ånd -mes-
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ser siden 1999, og den har kontakt til Århus Stiftsstidende, hvor den får gratis om-
tale i forbindelse med vennekredsmøderne. Herudover arrangeres der lægeforedrag. 
Disse henvender sig til læger og sygeplejersker. Sigtet med møderne er at etablere 
kontakt til sundhedsvæsenet og få læger og sygeplejersker i tale omkring alternative 
helbredelsesmetoder. Vennekredsens kontakt til offentlige instanser begrænser sig til 
Århus Kommune i forbindelse med lån af lokale. 

Kontakt

Bruno Grönings Vennekreds 
Åby Bibliotek, Ludvig Feibergsvej 7
8230 Åbyhøj
Tlf. 48 25 24 02 (Karin Jensen)
e-mail: daenemark@bruno-groening.de
www.bruno-groening.org/dansk

Litteratur- og kildehenvisninger

Eich, Thomas
1993, Das Wirken Bruno Grönings zu seinen Lebzeiten und heute, Wegberg

Bollack, Anneliese
1992, Auf dem Lehrpfad mit Bruno Gröning, Berlin

Undersøgelse udført af stud.mag Lykke Kvistgaard Jensen

Crimson Circle

Præsentation og navn

Crimson Circle i Århus er et spirituelt  fællesskab, der udspringer af Crimson Circle, 
Colorado, USA, som blev stiftet i 1999. Fællesskabet er baseret på budskaber og 
lærdom fra en eksistens ved navn Tobias. Crimson Circle beskriver Tobias som en 
energi  eller bevidsthed, der tidligere har været inkarneret som menneske, men som 
nu befi nder sig på et overjordisk eksistensplan . Ifølge gruppen optræder denne skik-
kelse i de bibelske apokryfe skrifter. Tobias er en del af det såkaldte Crimson Coun-
cil, hvilket forstås som et himmelsk  råd bestående af eksistenser på et højerestående 
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åndeligt bevidsthedsniveau. Dette kan være sjæle, der tidligere har været inkarneret 
som mennesker, såvel som væsner, der endnu ikke har været i en menneskelig in-
karnation . Crimson Circle anser sig for tilknyttet dette råd, mens andre spirituelle  
fællesskaber kan være tilknyttet lignende råd. 

Budskaberne fra Tobias formidles gennem amerikaneren Geoffrey Hoppe via 
kanalisering . Dette foregår angiveligt ved, at Geoffrey Hoppe midlertidigt stiller sit 
legeme til rådighed og dermed fungerer som en ’kanal ’, igennem hvilken Tobias kan 
udtrykke sig. Ifølge Tobias-kanaliseringerne har der på bestemte tidspunkter i forti-
den været en tilstrømning af engle til Jorden som et led i en bagvedliggende højere 
plan til gavn for menneskehedens spirituelle  udvikling. Heriblandt var en gruppe, 
som eksisterede på jorden for ca. 2000 år siden, og som kaldte sig  Shaumbra. Crim-
son Circle har sit navn efter dette fællesskab, som bar en karmoisinrød klædedragt, 
når de skulle mødes (crimson er den engelske betegnelse for farven karmoisinrød). 
Gruppens trosmæssige fundament rummer elementer fra teosofi   og new age  og den 
kan i kraft heraf placeres inden for disse. 

Ifølge Crimson Circle foregår der i øjeblikket omfattende universelle energimæs-
sige ændringer, som medfører en ny spirituel energi  på jorden samt nye spirituelle  
evner hos menneskeheden. Inden for gruppen betegnes dette som en udvikling fra 
den ”Gamle Energi” ind i den ”Nye Energi”. Hermed foregår en bevægelse fra en 
verden præget af dualitet og kaos frem imod fred og enhed, hvilket betragtes som 
menneskets oprindelige udgangspunkt. I denne forbindelse spiller reinkarnation  
en central rolle. Vha. et karmisk  drama har menneskeheden høstet erfaringer og 
udviklet sig liv efter liv frem til et udviklingsniveau, hvor dette drama ikke længere 
vil være nødvendigt. Gennem de energimæssige ændringer og menneskets åndelige 
udvikling vil hele menneskeheden med tiden opnå et højere bevidsthedsniveau, 
hvilket på sigt vil medføre Utopia eller ’paradis’ på jorden. 

Crimson Circle anser det for deres opgave at føre an i denne spirituelle  udvikling 
og være vejledere for andre, der vil følge efter dem. Dog lægger gruppen samtidig 
stor vægt på, at enhver må være sin egen autoritet og læremester i arbejdet med sin 
egen spiritualitet . Tobias-kanaliseringerne anskues derfor heller ikke som normativ 
lære, men som inspiration og redskab i gruppens og den enkeltes spirituelle udvik-
ling. En del af det personlige arbejde hermed fordrer, at man afl ægger sig vaner og 
overbevisninger, som hører den ’gamle’ verden til. Desuden må man bevidstheds-
mæssigt forsøge at træde ud af det drama, som indtil nu har været vejen til lærdom 
i menneskehedens historie. Den personlige udvikling forbindes med erkendelsen 
af at være medskaber i og ansvarlig for sit eget liv; dvs. via bevidsthedens kraft er 
individet angiveligt i stand til at ændre og skabe sin egen tilværelse og dermed tage 
det fulde ansvar for den.
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I Crimson Circle er man endvidere af den overbevisning, at mennesket besidder 
et guddommeligt Selv eller Højere Selv foruden et menneskeligt Selv. Almindeligvis 
er individet dog ikke bevidst om sin egen indre guddommelighed. I det spiritu-
elle  fællesskab og i arbejdet med den individuelle udvikling søger man derfor at 
etablere kontakt til det Højere Selv for at lære at integrere dette i det menneskelige 
Selv. Endemålet er at opnå en tilstand, hvor man i kraft af kontakten til sin indre 
guddommelighed selv rummer svaret på alt. Ifølge Tobias-kanaliseringerne vil en 
begyndende vækkelse af denne indre guddommelighed hos den enkelte manifestere 
sig i en række psykiske og fysiske forandringer og/eller lidelser − de tolv såkaldte 
 Shaumbra-symptomer. Disse inkluderer såvel kropslige smerter og forandringer af 
følelsesmæssig karakter som mere konkrete ændringer i job og karriere.

Gruppens historie i lokalområdet

Crimson Circle i Århus har eksisteret siden november 2002. På daværende tids-
punkt udgjorde fællesskabet fem-syv personer, hvoraf Birgitte Nielsen betragtes 
som initiativtager til gruppens etablering. Etableringen af Crimson Circle i Århus 
fulgte efter stiftelsen af Scandinavian Crimson Circle og den første danske gruppe 
i København år 2000. Baggrunden herfor var, at tilhængere i Danmark og det 
øvrige Skandinavien, som havde fulgt Crimson Circle over internettet, ønskede 
kanaliseringerne oversat fra engelsk. Samtidig var der et stigende behov for lokale 
grupper, hvor interesserede kunne samles om Tobias’ budskaber og dele erfaringer 
med hinanden. Det gælder for begge danske grupper, at de inkluderer personer fra 
omkringliggende byer. Crimson Circle i Århus har ikke noget fast mødested, men 
mødes på skift privat ca. en gang om måneden. 

Organisation

Crimson Circle i Århus er endnu meget løst organiseret. Alle deltager på lige fod, og 
man har hverken en religiøs eller organisatorisk leder. I øjeblikket fungerer Birgitte 
Nielsen som formel kontaktperson på gruppens internet-hjemmeside, men denne 
funktion kan principielt varetages af andre i gruppen, hvis det skulle blive aktuelt. 
Man skiftes til at skrive om afholdte møder på hjemmesiden, således at gruppen i 
København eller andre interesserede evt. kan læse herom. På nuværende tidspunkt 
er det kendetegnende for Crimson Circle i Århus, at eventuelle fælles beslutninger 
diskuteres internt, og at praktiske opgaver løses, når de opstår.

Crimson Circle har hovedsæde i Colorado, USA. De lokale grupper er spredt over 
hele verden og fungerer helt på egne vilkår og mødes efter eget ønske. Tilknytning 
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og kontakt grupperne imellem består primært af udveksling af information, hvilket 
hovedsageligt foregår over internettet. Her kan man også både læse og lytte til To-
bias-kanaliseringerne, som transmitteres direkte over internettet fra USA en gang 
om måneden. Fra Crimson Circle i USA udbydes desuden forskellige aktiviteter, 
kursusforløb og foredrag, alle med henblik på individets spirituelle  udvikling, som 
den enkelte kan deltage i efter eget ønske. 

Medlemmer

Crimson Circle er principielt åben for alle, der arbejder med deres spiritualitet . Der 
er ingen krav om at melde sig ind eller betale til gruppen. Man kan frit deltage i 
møderne eller blot følge gruppen over internettet og læse eller lytte til Tobias-ka-
naliseringerne her. Alle betragtes som ligestillede, og man deltager i fællesskabet 
efter behov. Det er tilladt at være medlem af andre trossamfund samtidig med del-
tagelse i Crimson Circle; f.eks. er de fl este stadig medlemmer af folkekirken. Ved 
etableringen af Crimson Circle i Århus udgjorde gruppen fem-syv personer, og det 
vurderes, at ca. det samme antal er kommet til siden. Man har ikke oplevet frafald 
blandt disse personer, og det anslås, at gruppen i dag (marts 2003) inkluderer mel-
lem femten og 25 personer, hvoraf alle er etnisk danske. Aldersfordelingen spreder 
sig fra 18 til 64 år med et gennemsnit midt i 40’erne. Kønsfordelingen anslås at være 
totredjedele kvinder og entredjedel mænd.

Inden for Crimson Circle generelt anvender man betegnelsen  Shaumbra om del-
tagerne. På nuværende tidspunkt anvender Crimson Circle i Århus dog ikke denne 
betegnelse internt i gruppen, og man har ikke nogen formel medlemsbetegnelse. Et 
fællestræk i gruppen er, at de fl este har været spirituelt  søgende og har kendskab til 
teosofi en , ligesom mange har stiftet bekendtskab med forskellige former for spirituelle  
teknikker og alternativ behandling . I Crimson Circle er man af den opfattelse, at ver-
den arbejder sig hen imod balance, og at hændelser således vil indtræffe naturligt af sig 
selv, hvis der er behov for dem, og hvis den enkelte er åben over for ændringer i tilvæ-
relsen. Man gør derfor ikke noget aktivt for at hverve nye medlemmer, og interesserede 
er hovedsageligt kommet i kontakt med gruppen via internettet på eget initiativ. Det 
sker dog, at et medlem af Crimson Circle anbefaler gruppens hjemmeside til en uden-
forstående, som herefter selv må vurdere, om materialet er personligt appellerende.

Økonomiske forhold

Crimson Circle i Århus modtager ikke offentlig økonomisk støtte til fi nansiering af 
deres fælles aktiviteter. Alle udgifter dækkes ved frivillig donation i form af mindre 
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beløb, når behovet opstår. Gruppen betaler ikke samlet til Crimson Circle i USA. 
På den amerikanske gruppes internet-hjemmeside opfordres medlemmer dog til 
enkeltvis at bidrage til organisationen i form af enkeltstående eller faste månedlige 
donationer af en frit valgt størrelse. Dette betragtes imidlertid også som frivilligt. 
Fra Crimson Circle i USA ydes begrænset økonomisk støtte til at drive den skan-
dinaviske hjemmeside. Den enkelte person kan desuden ansøge Crimson Circle i 
USA om økonomisk støtte til deltagelse i de førnævnte aktiviteter, kursusforløb og 
foredrag, som også foregår uden for USA. 

Religiøs/spirituel praksis

Crimson Circle praktiserer en særlig form for fælles meditation , som kaldes Shoud. 
Shoud er et konstrueret ord, som i løbet af Crimson Circles udvikling har afl øst or-
det lektion. Ifølge kanaliseringerne var Crimson Circle på et tidspunkt rede til ikke 
blot at forlade sig på budskaber (lektioner) fra Tobias, men også at inddrage den en-
keltes kanalisering  af sit Højere Selv. Dermed bliver hver enkelt deltager angiveligt i 
stand til at modtage guddommelig inspiration i form af sanseindtryk, følelser, indre 
billeder eller ord og sætninger, hvilket kanaliseres til gruppen. På denne måde forsø-
ger man at opnå en fælles bevidsthed, som udtrykkes gennem en eller fl ere personer i 
gruppen. Hver enkelt vil dog have sin egen oplevelse af denne energi . I overensstem-
melse hermed mener man, at Geoffrey Hoppe ikke blot formidler budskaber fra 
Tobias, men også er i stand til at kanalisere alle de tilstedeværende deltageres fælles 
bevidsthed, som herefter så at sige formidles tilbage til gruppen selv. Tobias-kanali-
seringerne tjener til inspiration, samtidig med at hver enkelt gradvist bliver bedre til 
at kanalisere sit eget Højere Selv.

Under Shoud henter man altså inspiration fra sin egen indre guddommelighed. 
Angiveligt kan man derudover få inspiration fra andre kilder, herunder fra eksisten-
ser på et højere spirituelt  bevidsthedsniveau. Derfor beder man også mestre, engle 
og guider fra overjordiske eksistensplaner  om at være til stede under meditationen . 
Desuden søger man at modtage tilstrømning af universel åndelig energi  eller gud-
dommeligt lys. Dette lys kan evt. kanaliseres videre til enkeltpersoner, grupper eller 
verdensdele, som man mener har behov for det, hvilket er lig det, der forstås ved 
lystjenester  i andre spirituelle  fællesskaber. Det er gruppens overbevisning, at man 
ved at foretage en fælles meditativ fordybelse trækker på en større energimængde, 
som gavner både den enkelte og gruppen. 

Foruden at praktisere Shoud, som er hovedformålet med gruppens sammenkom-
ster, mødes Crimson Circle også for at blive bedre til at træde ud af det drama, 
som hidtil har formet menneskets spirituelle  udvikling, og som stadig præger den 
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enkeltes hverdag. Derudover kan møderne have praktisk indhold eller rumme dis-
kussioner om aktuelle emner. Da Crimson Circle i Århus stadig er i sin vorden, har 
møderne endnu en meget uformel karakter og følger ikke et fuldt fastlagt og ensar-
tet forløb. Struktureringen af mødet diskuteres således internt i gruppen fra gang til 
gang. Dato, tid og sted for møderne aftales ligeledes fra gang til gang.

Eksterne relationer

En del af de oprindelige medlemmer af Crimson Circle i Colorado havde et for-
udgående fællesskab, fordi de havde været en del af new agegruppen Kryon. Inden 
for Crimson Circle føler man stadig et meget nært åndeligt slægtskab med denne 
gruppe, og fl ere personer i det århusianske fællesskab har ligeledes et forudgående 
kendskab til Kryon. Ifølge gruppen er Kryon en engel, hvis budskaber kanaliseres 
gennem amerikaneren Lee Carroll, og man betragter Kryon- og Tobias-kanalise-
ringerne som ”to sider af samme mønt”. Der er dog visse indbyrdes forskelle heri-
mellem, idet Kryon angiveligt bringer budskaber om de universelle energimæssige 
ændringer i mere overordnet forstand, mens Tobias i højere grad formidler en art 
livslære. Herudover kan enkeltpersoner i Crimson Circle i Århus have tilknytning 
til andre spirituelle  fællesskaber, hvilket dog ikke gælder for gruppen som helhed. I 
bredere forstand føler Crimson Circle sig ligesindet med andre spirituelle fællesska-
ber, som er baseret på kanaliseringer , samt med grupper, der afholder lystjenester . 

Kontakt

Crimson Circle
86 18 77 55 (Birgitte Nielsen)

Litteratur- og kildehenvisninger

www.crimsoncircledanmark.com, www.crimsoncircle.com og www.kryon.com

Undersøgelse udført af cand.mag. Rikke Heine Jensen
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Den forenede gamle Druideorden, Jotar

Præsentation og navn

Jotar, et gammelt dansk ord for ”jyske mænd”, er en loge  i Den forenede gamle 
Druideorden (FGDO). Druideordenens formål er at stræbe efter fred og harmoni 
mellem mennesker og gennem gensidig tillid at fremme broderskabsånden i logen . 

FGDO betragter ikke sig selv som en religion, men som et menneskeligt fælles-
skab med en høj grad af moral og etik. Ordenen søger at bibringe sine medlemmer 
den opfattelse, at livet mellem mennesker kun får værdi, hvis alle søger at udvise 
tolerance. Logen søger at inspirere sine medlemmer til at udvikle deres ånd og kund-
skaber generelt og at tilegne sig en dyb og ren livsanskuelse.

FGDO’s forløber blev stiftet i 1781 i London. Omtrent samtidig opstod Frimu-
rerne og mange andre loger , som ideologisk set har meget til fælles med FGDO.

Gruppens historie i lokalområdet

FGDO blev grundlagt i Danmark i 1921 og kom til Århus i 1963 efter initiativ fra 
en sjællandsk loge . Oprettelsen krævede dispensation fra de sædvanlige regler, da 
der kun var fem-seks mennesker til at begynde med. Med hjælp fra den sjællandske 
moderloge fi k disse en intensiv oplæring over nogle weekender, hvorefter Jotar blev 
stiftet.

Herefter voksede logen  støt frem til 1978, hvor den pga. størrelsen delte sig, og en 
ny loge , Aros, blev stiftet. Ud over Aros har Jotar grundlagt fi re såkaldte datterloger: 
to i Horsens, én på Sjælland og én i Randers. At disse er datterloger af Jotar betyder 
ikke, at de er underordnede, blot at de er yngre.

I begyndelsen boede Jotar i Serapions lokaler på Kystvejen. Herefter fl yttede de til 
Nørrebrogade og derfra videre til Truevej 11 i Brabrand, hvor logen  har boet siden 
1990. Bygningen ejes af Odd Fellow-logen, der lejer ud til Jotar og Aros og fl ere 
andre loger . Lokalerne lejes også ud til fester. Jotar ville af praktiske grunde gerne 
have sin egen bygning, men økonomien tillader det ikke.

Organisation

FGDO er i Danmark organiseret i grundloger, storloger og Den danske Rigsstor-
loge. Alle grundloger er underlagt den jyske eller den sjællandske storloge, og disse 
er igen underlagt rigsstorlogen. Jotar er en grundloge under den jyske storloge.



398

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

Enhver grundloge ledes af en ordenschef og syv embedsmænd, som er ansvarlige 
for logens drift. Desuden skal grundlogen have en tjenstgørende Old Ærk, der er 
storlogens og rigsstorlogens kontrollerende myndighed. Embedsmandsgruppen ud-
peger den enkelte grundloges forskellige udvalg. Nogle udvalg kræver, at brødrene 
har opnået en bestemt grad, andre gør ikke. Jotar har et PR- og rekrutteringsudvalg, 
et festudvalg, et udvalg, der står for at arrangere bespisning på logeaftenerne, og et 
idealudvalg. Idealudvalgets opgave er at stå for den ikke-rituelle undervisning ved 
logemøderne. Belæringen fra idealudvalget har næsten altid karakter af et indlæg, 
der rummer en positiv historie.

Generelt gælder det, at jo højere oppe i hierarkiet man er, jo fl ere opgaver har man. 
Styreformen er diktatorisk under ansvar, dog træffes alle væsentlige beslutninger i 
grundlogen blandt brødre af tredje grad (se nedenfor) og opefter. Hvis der er uenig-
hed, afgøres sagen ved ballotering (afstemning).

Internationalt er FGDO en del af The International Grand Lodge of Druidism 
(IGLD), og af Scandinavian Grand Lodge of Druidism (SGLD). Der afholdes 
verdenskongres hvert fjerde år og skandinavisk kongres hvert andet år. Enhver drui-
debroder er endvidere altid velkommen til at deltage i logeaftener overalt i verden 
inden for den grad, han tilhører. Mange loger  er nærmere knyttet til en bestemt 
broderloge i et andet land, eksempelvis har Jotar broderloger i Kristianssand og 
Flensborg. 

Medlemmer

Jotar og Aros har 40 brødre i hver loge . De sidste ti år har medlemstallet holdt sig ret 
stabilt, til trods for at Jotar har måttet afgive 10 brødre i forbindelse med oprettelsen 
af en loge i Randers. Da nye brødre ofte er 50-60 år, er der dog en ret høj naturlig 
afgang pga. alder.

Rekrutteringen sker fortrinsvis gennem egne brødre, som anbefaler nye medlem-
mer. Ved den første kontakt informeres de potentielle nye brødre og deres familier 
om, hvad et medlemskab i logen  indebærer. Hvis den nye broder og hans familie er 
indforståede, kan han gennemgå en optagelsesceremoni og er herefter druidebroder 
af første grad, Vategraden. Det er meget vigtigt for Jotar, at nye brødre føler sig vel-
komne, og at de vedvarende bliver undervist i det druidiske broderskabs ånd. Derfor 
bliver hver ny broder tilknyttet en ældre broder, der skal være hans personlige kon-
takt i begyndelsen.

Kravene til nye brødre er, at de skal være ’modne’ mænd (dvs. minimum 25 år), 
og at de efter logens skøn skal leve et ganske almindeligt, hæderligt liv. En plettet 
straffeattest er ikke nødvendigvis en hindring, men nye brødre må ikke have været 



399

NYE SPIRITUELLE OG RELIGIØSE GRUPPER I ÅRHUS

i fængsel eller have begået vold, tyveri eller voldtægt. Brødrenes religion er uden 
betydning for medlemskab, blot medlemmernes trosforhold ikke strider mod logens 
værdisæt. 

FGDO er organiseret i syv grader; tre grundlogegrader: Vategraden, Bardegra-
den og Druidegraden; tre storlogegrader: Kapitelgraden, Ringgraden og Old Ærk 
Graden; og én Rigs Old Ærk Grad: Riddergraden. Der er også en ottende grad, 
men den bruges meget sjældent. Alle begynder i Vategraden og stiger, efterhånden 
som de tilegner sig druidelogens ånd og værdier. Jo mere tid og energi man lægger i 
logen , jo hurtigere stiger man i graderne. Et udvalg af logens ældre brødre skønner, 
hvornår en broder har nok viden og indsigt til, at han kan tildeles en højere grad. 

Økonomiske forhold

Jotar fi nansieres udelukkende af medlemskontingenter, der udgør 2000-2500 kr. 
pr. broder pr. år. Hertil kommer udgifter til forplejning på logeaftenerne, som regel 
under 100 kr. pr. broder pr. aften, og udgifter til de årlige fester. 

Grundlogerne har mulighed for at søge støtte i rigsstorlogen, hvis man vil afholde 
et arrangement med mange omkostninger (f.eks. en dyr foredragsholder). Det er 
væsentligt for logen  at være uafhængig af offentlige midler og sponsorer, samt at alle 
mennesker med den rigtige indstilling  skal kunne være med, uanset deres økono-
miske formåen.

Jotar har været engageret i forskelligt frivilligt hjælpearbejde, og det er naturligt 
for brødrene at hjælpe hinanden, når der er behov for det. Ingen får løn for det ar-
bejde, de lægger i logen .

Religiøs/spirituel praksis

Jotar mødes en aften hver anden uge til logemøder. Det rituelle indhold af logemø-
det er hemmeligt, men adskiller sig ikke væsentligt fra andre logers ritualer. De mest 
brugte symboler i det rituelle lokale, ”Lunden”, er en syvtakket stjerne, en harpe, 
sol, måne og ild. Hemmeligholdelsen begrundes med, at det, der foregår, ikke kan 
forklares for udenforstående, men skal opleves i sin helhed af den enkelte broder. 
Ritualerne giver med andre ord kun mening for indviede, hvorfor de højere graders 
ritualer også er hemmelige for brødre af lavere grad. Ved de normale logemøder 
udføres derfor altid det samme første gradsritual, som gør det muligt for alle med-
lemmer at være med. 

Ritualerne er baseret på William Stukeleys tekstsamlinger om druiderne, de 
gamle kelteres præster. Materialet blev første gang fremlagt i 1717 og danner den 
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kildemæssige baggrund for både druidelogen og mange andre loger . Der er dog fore-
taget en sortering af materialet, idet man har fokuseret på det, man betragter som de 
gode elementer af, hvad der i teksterne er overleveret om druidernes lære.

Efter den rituelle del er der efterloge med fællesspisning og belæring fra idealud-
valget. Denne del af logeaftenen er mere afslappet, om end det betones, at samværet 
foregår uden druk, kortspil eller diskussion af religion og politik. Aftenen slutter 
som regel klokken 23.

Det centrale ved logemødet er, at medlemmerne har en god aften og oplever at få 
noget med sig, når de forlader logen , som kan give dem overskud i hverdagen, og 
hvormed de kan præge verden udenfor.

Jotar mødes også i andre sammenhænge end til logemøderne. Faste traditioner er 
eksempelvis julefesten og vårfesten, hvor brødrenes familier også er velkomne. Disse 
sammenkomster er af mere social karakter og uden rituelt indhold.

Eksterne relationer

Det er en del af FGDO’s formål at tjene humanitære og kulturelle formål også uden-
for ordenen. Jotar har deltaget i en besøgsordning for ældre, støttet børn i Afrika og 
arrangeret indsamling af penge og materialer til et børnehjem i Polen. 

Jotar har stor respekt for andre loger  og alle dele af samfundet, hvor mennesker 
arbejder med sig selv eller ved deres væremåde fremstår som gode eksempler. 

Én gang årligt holdes et møde i logebygningen uden rituelt indhold, men ellers har 
Jotar ikke kontakt med andre loger .

Friheden og uafhængigheden af det offentlige er central for Jotars selvforståelse og 
fremtidige overlevelse, mener de. Pressen er velkommen, men det er ikke Jotars stil 
at føre reklamekampagne for sig selv. Logen har tidligere været portrætteret i avisen 
og på Århus lokal-tv og kan fi ndes via FGDO’s hjemmeside: www.druiden.dk

Kontakt

Den forenede gamle druideorden, logen  Jotar
e-mail: info@fgdo.dk
www.druiden.dk. www.igld.org & www.neopagan.net
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Undersøgelse udført af stud.mag. Nanna Kinch

Den Frie Universelle Kirke

Præsentation og navn

Den Frie Universelle Kirke (DFUK) er et teosofi sk  inspireret trossamfund. De to 
teosoffer Wedgwood og Leadbeater stiftede i 1915 The Liberal Catholic Church i 
England. Via ”clairvoyante undersøgelser” af bl.a. sakramenterne og gudstjenesten 
kom de frem til den tro og praksis, der i dag udføres i DFUK. Af vigtige kilder til 
DFUK’s lære kan især Wedgwoods og Leadbeaters bøger samt Bibelen  nævnes, men 
også dele af andre religioners hellige skrifter har stor betydning. Ligeledes anerken-
des det, at andre religiøse ledere har vigtige budskaber, eksempelvis Buddha , i deres 
lære.

Gudstjenesteformen minder meget om den katolske kirkes, men indholdet og 
betydningen af ritualerne er ændret markant. F.eks. spiller Kristus en vigtig rolle, 
men DFUK tror ikke på, at Kristus døde på korset – et typisk gnostisk  træk. DFUK 
anser heller ikke sig selv som en decideret kristen kirke i katolsk eller protestantisk 
forstand, men et teosofi sk  og gnostisk inspireret trossamfund.

Der er trosfrihed i kirken, hvilket betyder, at der ikke er bestemte dogmer eller 
regler, man skal tilslutte sig for at være medlem. Kirken har en trosbekendelse  og en 
læresammenfatning, men det er op til hver enkelt medlem, hvordan man vil tolke 
disse. Dvs. at det enkelte menneske selv skal fi nde vejen til det guddommelige og 
dermed den endelige forløsning. Det personlige møde med Kristus og det guddom-
melige søges, og målet er at udvikle den guddommelige gnist, alle mennesker har i 
sig. Til sidst vil mennesket nå den endelige forløsning og selv blive guddommelig. 
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Som eksempelvis i hinduismen  tror man i DFUK også på reinkarnation  og karma-
læren; dvs. at ens handlinger i dette liv har betydning for, hvad man genfødes som.

I dag er DFUK repræsenteret i mere end 50 lande, og i Danmark er der fi re me-
nigheder. Navnet ”Den Frie Universelle Kirke” henviser til, at læren skal være fri og 
universel. Dvs. at alle mennesker uafhængig af kulturel og religiøs baggrund er lige 
velkomne.

Gruppens historie i lokalområdet

Den Frie Universelle Kirke i Århus blev etableret i 1972. På daværende tidspunkt var 
der kun én menighed i Jylland. Da menigheden voksede, især omkring Århus, blev det 
besluttet at opføre en ny menighed. DFUK har ikke en kirkebygning for sig selv, men 
hører til i Lysets Hus  i Århus, hvor også andre religiøse grupper afholder møder. Me-
nigheden i Århus hedder Skt. Gabriels Kirke efter den bibelske ærkeengel Gabriel.

Organisation

Den Frie Universelle Kirke er en episkopal kirke, dvs. at det er kirkens biskop-
per, der har den øverste myndighed. På internationalt plan samles biskopperne på 
synoder og afgør de større anliggender, mens de nationale anliggender ordnes på 
præstesynoder i Danmark. Her i Danmark er der én biskop, Kai Jørgensen, der er 
tilknyttet menigheden i Århus.

I hver af de danske menigheder er der en ”priest in charge”, der svarer til folke-
kirkens sognepræst. Derudover er der hjælpepræster, diakoner  og et menighedsråd 
tilknyttet hver kirke. Menighedsrådet tager sig af de praktiske opgaver i kirken, og 
på landsbasis er der er en landsforening med repræsentanter fra alle menighedsråd.

Medlemmer

For at blive medlem af Den Frie Universelle Kirke skal man enten døbes, konfi rme-
res eller velsignes af kirkens præst. Desuden skal man betale 50 kr. om måneden for 
et medlemskab. Man behøver dog ikke at være medlem for at deltage i messerne, og 
der stilles ikke krav til medlemmerne om, at de ikke må tilhøre andre trossamfund 
samtidig. 

DFUK har oplevet en nedgang i medlemstallet i de sidste ti år, og der er et udpræ-
get ønske om, at menigheden vil vokse igen. Man vil dog ikke gå ud og annoncere 
kraftigt, da nye medlemmer helst skal komme af sig selv. Derfor er det oftest nuvæ-
rende medlemmers venner og bekendte, der fi nder vej til messerne.
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I Århus har DFUK ca. 30 medlemmer. Der er et overvejende antal kvinder, og 
fl ertallet af medlemmerne er over 40 år. Flere af medlemmerne har også tilknytning 
til andre teosofi ske kredse. Geografi sk set er medlemmerne bosiddende i hele Århus 
Amt, men kommer primært fra Århus Kommune. 

Økonomiske forhold

Den Frie Universelle Kirke modtager ingen støtte fra stat eller kommune. Kirkens 
eneste indtægter er kontingent fra medlemmerne og personlige gaver. Derfor er kir-
ken også afhængig af frivillig arbejdskraft og af at præsterne selv fi nansierer deres 
præsteuddannelse.

Lige nu diskuteres det inden for kirken, om man skal ansøge om godkendelse som 
anerkendt trossamfund, men hvis det vil kræve ændringer af kirkens praksis, ønskes 
godkendelsen ikke.

Religiøs/spirituel praksis

Den Frie Universelle Kirke afholder messe hver anden søndag formiddag klokken 
11.00. Hver anden gang er der en helbredelsestjeneste tilknyttet messen, hvor der 
anvendes en konsekreret, dvs. indviet og helliggjort, balsam med helbredende kraft. 
Ved særlige højtider såsom jul og påske afholdes der ekstra messer.

Messen minder meget om den katolske kirkes, og der lægges stor vægt på, at 
ritualerne udføres korrekt og ensartet hver gang. Inden messen får deltagerne ud-
leveret et hæfte, hvor messens forløb står beskrevet, så man kan følge med i, hvad 
der sker, og hvad præsten siger. Dog varieres det fra gang til gang, hvilke salmer 
der synges, og hvilket skriftsted præsten prædiker over. Salmesang, velsignelser, 
røgelsesafbrænding, fredslysning, forbøn for syge og døde og nadver er nogle af 
de elementer, der indgår i messen. DFUK betragter nadveren som det vigtigste 
i messen. Her mener kirken ikke, at nadveren blot er symbolsk og et sakramente 
til ihukommelse af Kristus. DFUK tror, at Kristus er til stede i åndelig forstand i 
vinen og brødet. 

Under messen danner præsten sammen med menigheden en  kanal til det guddom-
melige. Denne kanal er et kraftigt energifelt, som resulterer i, at Kristus kommer 
til stede i kirkerummet. Der er mange små sekvenser i messens forløb, og undervejs 
skal menigheden skiftevis rejse sig og sætte sig og læse forskellige lovprisninger og 
bønner  højt i kor. Der er også en trosbekendelse , som siges højt i kor, men i kraft af 
den førnævnte trosfrihed i DFUK er det op til hver enkelt i menigheden, hvad de 
lægger af betydning i denne bekendelse.
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Der lægges stor vægt på de forskellige symboler, der pryder kirkerummet. Syv for-
skellige juveler, et Jomfru Maria-billede, et Kristus-billede samt et bestemt antal lys 
er bl.a. at fi nde i rummet. Disse symboler har alle en funktion i messen og er derfor 
at fi nde i alle DFUK’s kirker.

De syv sakramenter, dåb , nadver, konfi rmation , absolution, ægteskab, de hellige 
ordener og de hellige olier, varetages alle i DFUK. Vielser er dog ikke juridisk bin-
dende, da kirken ikke er et anerkendt trossamfund.

Efter hver messe inviteres der til kaffe og kage, og her er man velkommen til at 
stille spørgsmål til præsten. Ud over messen hver anden søndag holder DFUK nogle 
sommerkurser, hvor det er muligt at fordybe sig i kirkens teologi og praksis.

Eksterne relationer

Den Frie Universelle Kirke arbejder ikke sammen med andre trosretninger i Dan-
mark. Der har tidligere været arrangeret foredrag sammen med Teosofi sk Forening, 
men et decideret samarbejde er der ikke tale om.

DFUK accepterer alle andre religioner og anerkender, at der er fl ere veje, der fører 
til det guddommelige. Det er den samme guddommelige kilde, der står bag alle 
religioner, og derfor vil man gerne samarbejde med andre trosretninger.

I Lysets Hus , hvor DFUK holder til, har den spiritistiske forening Lyset også deres 
tilhørssted. Denne forening arrangerer ofte foredrag og møder med forskellige clair-
voyante medier og foredragsholdere.

DFUK har ikke fået meget omtale i medierne, men de har gode erfaringer med de 
medier og studerende, der har været i kontakt med dem.

Kontakt

Den Frie Universelle Kirke 
Sankt Gabriels Kirke, Lysets Hus , Posthussmøgen 11 C
8000 Århus C
Tlf. 86 99 77 07 (Mogens Blichfeldt)
www.universellekirke.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Blanch, Raymond 
1998, Mysterium Tremendum, København (en god lille bog, der beskriver nogle af 
kernepunkterne i kirkens troslære)
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Leadbeater, C.W. 
1999, Kristen Gnosis, København (en vigtig bog for forståelsen af DFUK’s teologi 
og praktsis)

Undersøgelse udført af stud.mag. Benny Siersbæk

Den Gyldne Cirkel

Præsentation og navn

Den Gyldne Cirkel er en spirituel forening af ” lysarbejdere”, som er stiftet i 1994 
af Asger Lorentsen, hans kone Yvonne Wassini og Inger Olsen. Den Gyldne Cirkel 
opfatter sig selv som en del af en jordomsluttende verdenstjenergruppe, som har til 
opgave at åbne sig for lys- og kærlighedsindstrømningen fra Gud og formidle disse 
til jorden og menneskeheden gennem de såkaldte lystjenester . I lystjenesten  samar-
bejder deltagerne direkte med den åndelige verden for at kanalisere lys, kærlighed og 
hjælp til jorden og menneskeheden. Målet er at omdanne jorden til en lysende klode 
og skabe en lysende civilisation på jorden. Den Gyldne Cirkel henter stor inspiration 
fra teosofi en og  kristendommen.

Navnet Den Gyldne Cirkel refererer til den samlede lysstrøm, som gruppen arbej-
der med; en såkaldt sol-indstrømning, som ikke bare varmer og skinner, men som 
også afgiver en mærkbar vibration. Navnet bærer også på en generel reference til so-
len, der inden for Den Gyldne Cirkel opfattes som en manifestation af det guddom-
melige eller Gud og kaldes  Sol-logos. Den Gyldne Cirkel har et holistisk  verdenssyn, 
der også indeholder en reinkarnationstankegang. Dette kommer til udtryk i forstå-
elsen af mennesket som en celle i guddommens væsen og dermed som en del af det 
guddommelige. Gennem mange liv inkarneres og udvikles menneskets sjæl ånde-
ligt. Mennesker er ifølge Den Gyldne Cirkel således ikke bare mennesker – de er 
først og fremmest åndelige væsner, der reinkarneres. I sine forskellige inkarnationer 
gør mennesket sig nogle erfaringer, får indsigter, oplever lidelser etc., som det bærer 
med sig videre til de efterfølgende inkarnationer. Blandt de elementer, som men-
nesket bringer med sig til fremtidige inkarnationer, er specielt kendskab til lidelsen 
afgørende for, at man kan arbejde uselvisk for menneskeheden ved at fungere som 
 kanal for lys og kærlighed under lystjenester . Det jordiske menneskes inkarnationer 
ophører, når mennesket når det såkaldte ”mesterstadie”, som f.eks. Jesus gjorde det. 
Som mester vælger man derefter, afhængig af sine særlige evner, forskellige opgaver 
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på jorden eller andre steder i universet, der medvirker til at fremme den åndelige 
udvikling. 

Den Gyldne Cirkel har hovedsæde ved Frederiksværk på Birkemosegård, der fun-
gerer som uddannelsescenter for såkaldte  lysarbejdere – dvs. mennesker, der ønsker 
at stille sig til rådighed for, at lyset fra Gud kan strømme igennem dem. På Birke-
mosegård tilbydes uddannelser, kurser og foredrag, der omhandler menneskehedens 
igangværende forvandling og overgang til en ny tidsalder – menneskehedens gyldne 
fremtid. På Birkemosegård foregår der, ifølge gruppen selv, en særlig indstrømning 
af lys. Denne indstrømning af lys, kærlighed og energi  kommer fra gud og er ifølge 
Den Gyldne Cirkel med til at ”vække”  lysarbejdere i Norden, dvs. inspirere menne-
sker til at arbejde med lystjeneste . Lysindstrømningen udsender ifølge Den Gyldne 
Cirkel en form for ’tone’, som får nogle mennesker til at blive tiltrukket af den. Den 
Gyldne Cirkel i Århus er en del af Den Gyldne Cirkels hovedindstrømning på Bir-
kemosegård. I Århus består arbejdet udelukkende i afholdelse af lystjenester .

Gruppens historie i lokalområdet

Den Gyldne Cirkel i Århus blev startet i 1994 på initiativ af Søren Vejs-Petersen i 
forbindelse med, at Den Gyldne Cirkel blev stiftet på Sjælland. På Sjælland udvik-
lede man retningslinjer for lystjenesterne, som Vejs-Petersen også benyttede som 
udgangspunkt for tjenesterne i Århus. I sensommeren 2002 valgte Søren Vejs-Peter-
sen, pga. interne uoverensstemmelser, at bryde med Den Gyldne Cirkel og stiftede i 
stedet Sirius Center i Århus, der også arbejder med lystjenester . Birgitte Bæk, Inger 
Lise Danielsen og Preben Valeur førte Den Gyldne Cirkel videre, og det er dem, der 
nu primært forestår Den Gyldne Cirkels lystjeneste -aktiviteter i Århus. Ved enkelte 
lejligheder fungerer andre som tjenesteledere i Århus, i særdeleshed Asger Lorentsen 
og Yvonne Wassini fra Birkemosegård.

Organisation

Inden for Den Gyldne Cirkel i Århus står tjenestelederne Birgitte Bæk, Inger Lise 
Danielsen og Preben Valeur også for de praktiske forhold omkring gruppens forskel-
lige aktiviteter. Der fi ndes ingen bestyrelse og heller ingen leder for Den Gyldne 
Cirkel i Århus. På Birkemosegård er Den Gyldne Cirkel derimod organiseret om-
kring en bestyrelse. Denne bestyrelse blev fra begyndelsen nedsat af bestyrelsesmed-
lemmerne selv, dvs. Asger Lorentsen, Yvonne Wassini og Inger Olsen, men vælges 
nu demokratisk på en årlig generalforsamling. Den nuværende bestyrelse i 2003 be-
står af Asger Lorentsen, Yvonne Wassini samt Anette Søndergård. Asger Lorentsen 
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fungerer, ud over at være Den Gyldne Cirkels stifter, som formand. Organisatorisk 
fungerer Den Gyldne Cirkel primært på basis af frivillig arbejdskraft. Den Gyldne 
Cirkel i Århus er tilknyttet Birkemosegård både i form af praktisk samarbejde og 
gennem en fælles åndelig overbevisning.

Den Gyldne Cirkel har ingen religiøs leder, da der ikke fi ndes specifi kke dogmer 
eller trosforestillinger, som skal følges. Det enkelte medlem fi nder selv sin vej, vejledt 
af Gud i sit hjerte. 

Medlemmer

Den Gyldne Cirkel i Århus opererer ikke med en medlemsbetegnelse, da lystjene-
sterne er åbne for alle. Gennemsnitlig deltager omkring otte personer i lystjenesten  
om onsdagen (men deltagerantallet kan være mellem fem og 20 personer og fl ere 
ved særlige lejligheder). Den Gyldne Cirkel i Århus dækker Århus og opland. Blandt 
deltagerne er der folk fra alle aldersgrupper, om end størstedelen er mellem 40 og 
60 år og kvinder. Deltagelse i Den Gyldne Cirkels lystjenester  stiller ikke krav om 
fravælgelse af medlemskab til andre trosretninger og heller ikke til, at den enkelte 
skal have bestemte grundholdninger.

På Birkemosegård er medlemskab (kontingentbetaling) muligt, og det er på tale, 
at medlemskab skal være obligatorisk i forbindelse med deltagelse i uddannelserne 
inden for Den Gyldne Cirkel generelt. Dette skyldes ifølge Den Gyldne Cirkels egne 
ord landets told- og skattelovgivning.

Økonomiske forhold

Den Gyldne Cirkel i Århus lejer sig ind i lokalerne i Spirituelt Center  i Skolegade 7b 
i Århus. Lejen samt andre udgifter betales primært af tjenestelederne selv, men også 
via frivillige donationer fra deltagere i lystjenesten . 

Religiøs/spirituel praksis

Den Gyldne Cirkels spirituelle  praksis i Århus består hovedsageligt af lystjenesten , 
der som udgangspunkt foregår én gang om ugen. Generelt består lysarbejdet af 
meditation  og påkaldelse af lys og kærlighed fra Gud, der skal kanaliseres videre og 
strømme ud over hele jorden.

Lystjenesten, der foregår i en fælles meditativ tilstand, fi nder sted siddende i en 
cirkel, hvor cirklen symboliserer en åben gral , som lyset kaldes ned i. Gralen sym-
boliserer deltagernes hjerter, der under tjenesten ”fl yder over” og derved skaber en 
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tilstand af overfl od af kærlighed. En tjenesteleder guider deltagergruppen gennem 
lystjenesten  ved påkaldelse af lys og fremsigelse af bønner  (hvoraf nogle fremsiges i 
fællesskab). Der bruges musik under tjenesten, da det både er med til at skabe den 
rette stemning og tiltrække Guds engle, der sender lyset ned til jorden. Engle er 
således forbindelsesled mellem den indre (den åndelige) og den ydre fysiske verden. 
Tjenestelederens opgave er desuden undervejs at favne hele gruppen (symbolsk med 
armene udstrakt til siden) for herved at sikre dannelsen af et fællesskab og en fælles 
gral, hvortil lys og kærlighed kan strømme frit. I cirklen forstærkes nedstrømningen 
af lys og energi  fra Gud. Jo fl ere mennesker, der hjælper med at kanalisere lys gennem 
deltagelse i lystjenesten, jo hurtigere vil den naturlige udvikling af jorden og menne-
skeheden mod det bedre gå. Under lystjenesten indgår man således i et samarbejde 
med englene, hvor alle ifølge Den Gyldne Cirkel fornemmer at være en del af den 
samme organisme og arbejder sammen om at give næring og liv til jorden. Mange af 
deltagerne kan, ifølge Den Gyldne Cirkel selv, visualisere og se englevæsnerne, solen 
og lyset, der strømmer ned. Det er en naturlig del af lystjenesten at blive meget rørt 
pga. indstrømningen af lys til det indre, vibrationerne og den følte intensitet.

Under lystjenesten  opfatter deltagerne sig som repræsentanter for menneskeheden, 
der arbejder for menneskeheden som en helhed. Lyset og kærligheden strømmer ind 
i jorden og i hele menneskeheden, men fl yder dog samtidig også gennem deltagerne 
selv. Dette er en støtte og hjælp for den enkelte i hans/hendes videre åndelige ud-
vikling. Jo længere mennesket når i sin egen udvikling, jo mere naturligt tager dét 
det ansvar på sig at være med til at hjælpe jorden og menneskeheden. I den enkelte 
lystjeneste  kan lyset og energien rettes mod større verdenskonfl ikter, specifi kke ste-
der, begivenheder, personlige lidelser eller områder, hvor problemer ikke kan løses 
ved individets indsats alene. Principielt er det dog op til den enkelte deltager selv 
at bestemme, hvordan han eller hun vælger at bruge energien i lystjenesten, samt 
hvilke bevæggrunde der ligger bag egen deltagelse. Der fi ndes således ingen facitli-
ster for lystjenesternes mål eller fokus, og ingen lystjenester  er derfor ens.

Der fi ndes fem forskellige former for lystjenester , som man veksler imellem: I 
 Kristustjenesten arbejdes der med Kristusindstrømningen, der refererer til indstrøm-
ningen af Guds kærlighed gennem Kristus, der opfattes som Guds (solens) søn. Det 
lys og den energi , som påkaldes under denne tjeneste, skal gradvist forvandle alt liv 
på jorden, så Gud vækkes og bliver virksom i alt levende igen. I Helligåndstjenesten 
samarbejdes der med det livgivende, forvandlende og helliggørende lys (med guds 
hellige ånde). Denne tjeneste er med til at indbygge Guds liv og skønhed i men-
neskenes verden. Disse kraftfulde lysstrømme forvandler mørket indefra, healer og 
vitaliserer. I  Mariatjenesten samarbejdes der med verdensmoderen, Maria, som man 
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beder om at sende den guddommelige fylde til alle riger og sørge for, at den blide 
”fred-kærlighed” må brede sig i verden gennem verdensmoderens omsorgsfulde 
engle. I den Kosmiske   Kristustjeneste samarbejdes der med Den Kosmiske Kristus, 
der er et højere væsen af Kristus. Den Kosmiske Kristus lader kærlighedsstrømmen 
fra Guds hjerte fl yde gennem universer og solsystemer. I denne tjeneste beder man 
Den Kosmiske Kristus om at levendegøre og helliggøre alt liv på jorden.  Grals-
healingstjenestens primære mål er at bringe healing  til jorden og menneskeheden. I 
denne tjeneste lægges der særligt vægt på at give hjælp til jorden, menneskeheden og 
til dem, der deltager i tjenesten.

Den Gyldne Cirkel i Århus arbejder således på at kanalisere lys, som de viderefører 
til omgivelserne. For gruppen er det afgørende ikke deltagerantallet, men i stedet 
at nogen tager ansvaret for at formidle strømmen i Århus. Ud over lystjenesten  
praktiserer mange af Den Gyldne Cirkels deltagere privat også meditation , studerer 
relevant litteratur og tager uddannelser og kurser på Birkemosegård.

En lyscirkel i Den Gyldne Cirkel, Skolegade
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Eksterne relationer

Den Gyldne Cirkel opfatter lystjenesten  som ét af mange effektive redskaber i ar-
bejdet for menneskets udvikling og vil gerne give andre mennesker information om 
lystjenesternes eksistens og om muligheden for at udføre denne slags arbejde. Den 
Gyldne Cirkel ser sig selv som én af mange åndelige eller religiøse grupper, og det 
er ikke ualmindeligt, at lystjenestedeltagere også deltager i aktiviteter i fl ere af disse 
forskellige grupper. Den Gyldne Cirkel i Århus har tidligere udgivet en pjece og 
annoncerer desuden ugentligt i lokale aviser om lystjenesten. Gruppen i Århus har 
ikke nogen nævneværdig kontakt til offentlige instanser.

Kontakt

Den Gyldne Cirkel
Spirituelt Center , Skolegade 7b
8000 Århus C 
Tlf. 86 10 91 54 (Birgitte Bæk)
www.dengyldnecirkel.dk & www.lightweb.org

Litteratur- og kildehenvisninger

Bailey, Alice
1996, Stof til eftertanke, Glostrup

Lorentsen, Asger
1992, Menneskets indre univers, Valby
1997, Guddommeligt samarbejde, Valby

Undersøgelse udført af cand.mag. Lone Jørgensen

Den Keltiske Druide Orden, Order Terra

Præsentation og navn

Den Keltiske Druide Orden – Order Terra er en selvstændig orden, der i lighed med 
andre ordener er inddelt i loger . I Danmark har Order Terra 35 loger, der er opdelt i 
hhv. loger for mænd og loger for kvinder. Medlemmerne søger at efterleve de etiske, 
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moralske og sociale forskrifter, der var fremherskende i den keltiske kulturkreds. 
Order Terra er latin og betyder hhv. en ”forsamling af mennesker” og ”jord”. Lo-
gens målsætning er: ”at bevare jordens eksistens og respekt for alle individer gennem 
information og indlæring. At danne rammen om en orden med etisk, humanitær 
og fi lantropisk virksomhed”. Order Terra betegner ikke sig selv som en religiøs be-
vægelse, idet ordenen ikke har fastlagte trosforestillinger. Der er snarere tale om 
spiritualitet , da man i logerne praktiserer meditation .

Gruppens historie i lokalområdet

Ordenen Order Terra blev grundlagt i Århus i 1984. Blandt grundlæggerne var 
Peter Lilbob, der i dag er ærkedruide i Order Terra. Igennem sit arbejde havde Peter 
Lilbob stiftet bekendtskab med William Stukeleys arkiv fra 1717. William Stukeley 
var en engelsk forsker, der bl.a. beskæftigede sig med den keltiske historie samt loger  
og ordener i Europa, og det var oplysninger af denne art, der fandtes i omtalte arkiv. 
Dette arkiv dannede allerede grundlag for fl ere af de eksisterende ordener i Dan-
mark, hvilket også var tilfældet for Den forenede gamle Druideorden, som Peter 
Lilbob på daværende tidspunkt var medlem af. Men ved gennemlæsning af det sam-
lede materiale mente Peter Lilbob, at ordenen havde fjernet sig fra det ideologiske 
udgangspunkt. Han forsøgte at få ordenen til at vende tilbage til et mere oprindeligt 
udgangspunkt, hvilket imidlertid ikke bar frugt, og Peter Lilbob trådte derfor ud af 
ordenen og var med til at stifte Den Keltiske Druide Orden – Order Terra. Logen 
har til huse i egne lokaler, men benytter sig også af lejede lokaler.

Organisation

Organisationen i Order Terra er hierarkisk med en ledelse, der udgøres af en række 
såkaldte embedsmænd. Disse varetager forskellige ansvarsområder og bærer hhv. 
titlerne Overmester, Mester, Ceremonimester, Skattemester og Vagt. Blandt em-
bedsmændene er det Overmesterens opgave at vælge, hvem der skal bestride de 
øvrige embedsposter. 

Overmesteren er den organisatoriske leder, og som sådan er han ansvarlig for det 
interne uddannelsesforløb. Han har et forretningsudvalg af embedsmænd under sig, 
hvortil han kan fremlægge forslag til afstemning, om end den endelige afgørelse 
træffes af Overmesteren. Hver landsdel har en overordnet ledelse, der kaldes Kapitel. 
Kapitlets ledelse vælges ved fl ertalsafgørelse af Overmestrene. Århus hører til Kapitel 
Midt, som strækker sig fra syd for Randers Fjord til den nordlige bygrænse i Horsens, 
mens det i øst-vestgående retning dækker området fra Århus til Ringkøbing.
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Ud over de nævnte organisatoriske enheder er logemedlemmerne endvidere ind-
delt i tre grupper. Disse er borgergruppen, der varetager økonomiske og administra-
tive opgaver, riddergruppen, der står for sikkerhedsmæssige foranstaltninger og for-
midlingsopgaver, og endelig vismandsgruppen, der er ansvarlig for kildematerialet og 
udførelse af praktiske forsøg. Disse grupper besættes efter evne, dvs. at det enkelte 
logemedlem udfylder den plads, det mener sig bedst egnet til.

Den ceremonielle del af logens virke varetages af Ceremonimesteren, som er an-
svarlig for overholdelse og gennemførelse af ritualerne.

Medlemmer

Som medlem af Order Terra betegnes man enten som logebror/søster eller medlem. 
Logen opererer med syv medlemsgrader, der kaldes første grad, anden grad osv. Det 
enkelte medlem stiger i graderne i forhold til, hvor mange logemøder det har deltaget 
i samt den interesse og engagement, det har udvist i denne forbindelse. Når et med-
lem stiger i graderne, øges dets selvforståelse, ligesom en større indsigt opnås, fordi 
medlemmet i takt hermed får stadig større adgang til ordenens tekstmateriale. 

Ønsker man optagelse i logen , kræves det, at ansøgeren kan fremvise en ren straf-
feattest. Order Terra fi nder et sådant krav nødvendigt, hvis ordenens idealer skal 
kunne efterleves. Endvidere skal ansøgeren enstemmigt godkendes af logemedlem-
merne, før en optagelse kan fi nde sted. Er man først optaget i logen, stilles en række 
yderligere krav. Dels må medlemmet ikke omtale logens ritualer for udenforstående, 
da ritualerne af sikkerhedsmæssige grunde holdes hemmelige for uindviede, dels er 
medlemmet forpligtet på at opføre sig på anstændig vis. Hvis et logemedlem begår 
en strafbar handling eller bryder det pålagte tavshedsløfte, kan medlemskabet uden 
videre bringes til ophør. Der stilles endvidere krav til medlemmernes påklædning 
ved logemøder, idet logebrødrene skal være iført smoking, mens logesøstre er klædt 
i mørkt, diskret tøj. Dette påklædningskrav skal både markere, at logemødet er 
adskilt fra hverdagen, og udjævne sociale forskelle. Efter et par års medlemskab 
anskaffer logemedlemmet sig en munkelignende kutte, der anvendes ved optagelse 
af nye medlemmer og ved ophøjelser (når et medlem stiger i graderne). Ved disse 
lejligheder bæres tillige det såkaldte pelta , et værdighedstegn, som angiver bærerens 
erhverv og grad.

I skrivende stund (marts 2003) er der 32 medlemmer i Kapitel Midt, mens der på 
landsplan er ca. 1200 medlemmer. Blandt disse er ca. hver fjerde kvinde. Logemed-
lemmernes gennemsnitsalder er mellem 40 og 45 år. Order Terra fører ikke statistik 
over medlemstilgang eller frafald, men det skønnes, at ca. 20 % enten er faldet fra 
eller blevet valgt fra af Overmesteren. Logen ønsker at henvende sig til folk med vidt 
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forskellige erhverv, således fi ndes der både akademikere, håndværkere, erhvervsdri-
vende og studerende blandt logens medlemmer.

I Order Terra lægger man stor vægt på den personlige frihed, hvilket gælder både 
i religiøs og politisk henseende. Da Order Terra ikke defi nerer sig selv som en reli-
gion, kan logemedlemmerne være medlem af en eller fl ere religioner, så længe man 
ikke prøver at påvirke andre i logen  med sit individuelle trosforhold. Der er således 
ingen krav til religiøst, kulturelt eller etnisk tilhørsforhold. Den største del af med-
lemmerne er af dansk herkomst, men der er enkelte medlemmer af anden etnisk 
oprindelse.

Økonomiske forhold

Order Terra er en selvfi nansierende organisation og modtager således ikke offentlig 
støtte til sine aktiviteter. Fra ordenens side er der heller ikke noget ønske herom, da 
man kunne forvente, at ekstern økonomisk støtte ville indskrænke ordenens selv-
stændighed.

Medlemmerne betaler et månedligt medlemskontingent på 150 kr. Derudover 
koster selve optagelsen ca. 500 kr., mens ophøjelser beløber sig til ca. 100 kr. Sidst-
nævnte anvendes til indkøb af pelta , værdighedstegnet. 

Religiøs/spirituel praksis

Order Terra anser sig som nævnt ikke for at være en religion. Dog mener ordenen, 
at dele af dens aktiviteter kan betegnes som spirituelle . Dette gælder dels den me-
ditation , der foregår under logemødet, dels nogle keltiske rollespil. Ud over disse 
aktiviteter har logen  det, den kalder et etisk, socialt, humanitært og keltisk sigte, 
hvilket betyder, at logemedlemmerne skal bestræbe sig på at opføre sig på en sådan 
måde, at de kan tjene som gode eksempler for andre. Ordenen mener dermed at 
kunne medvirke til at skabe en bedre verden.

Logemødet består af to dele; en loge  og en efterloge. I logen  foregår det centrale ri-
tual, som er en fælles meditation . Order Terra betragter fællesskabet som befordren-
de for meditationens virkning, idet det antages, at følelsen af ro og afslappelse virker 
’smittende’. Et andet incitament for at foretage meditation i fællesskab er, at det 
anses for vigtigt, at meditationen  bliver afbrudt på korrekt vis, hvilket bedst sikres 
i fællesskab i logen. Af nævnte grunde praktiserer medlemmerne derfor ikke indivi-
duel meditation eller meditation uden for logen. Meditationen ledsages af klassisk 
musik, der ligesom lyset dæmpes under meditationen og skrues op for ved dens af-
slutning. Dette skal tjene til at sætte medlemmerne i den rette afslappede stemning, 
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ligesom det skal markere meditationens begyndelse og afslutning. Det antages, at 
man i den meditative tilstand etablerer adgang til det underbevidstes ressourcer og 
derved bliver i stand til at rette op på fysiske og psykiske lidelser. Order Terra synes 
således at betragte meditationen som en psykosomatisk behandlingsmetode. Efter 
logen afholdes efterloge, hvor man indtager et fællesmåltid. Denne aktivitet er af ren 
social karakter og styrker sammenholdet logemedlemmerne imellem. 

Logelokalet, også blot kaldet logen , er omgærdet af respekt. Det forventes derfor, 
at man opfører sig på stilfærdig vis, når man er i logen. Logemøderne fi nder sted 
hver fjortende dag i perioden 15. august - 1. maj, og i dette tidsrum er det ikke til-
ladt for andre end logemedlemmer at opholde sig i logen. Dette skyldes angiveligt, 
at ordenen ønsker, at logen skal udgøre et særligt rum, der er utilgængeligt for uden-
forstående. 

Ligesom interessen for at fremme medlemmernes psykiske velvære er omdrejnings-
punktet for meditationerne under logemøderne, så afspejles dette også i de keltiske 
rollespil, man udfører i logen . Igennem disse formodes logemedlemmerne at blive 
afstressede og få forbedret deres psykiske tilstand. For begge aktiviteters vedkom-
mende er ikke-logemedlemmer afskåret fra at få nærmere beskrivelser. Det skyldes, 
at ordenen ønsker at beskytte sit kildemateriale, idet den mener, at uindviede ikke 
besidder de rette forkundskaber til at forstå materialet. Ikke-logemedlemmer ville 
derfor, hvis de blev præsenteret for materialet, kunne misforstå og måske misbruge 
informationerne til skade for ordenen. 

Eftersom Order Terra repræsenterer et ønske om at vende tilbage til det oprinde-
lige udgangspunkt, som det fi ndes beskrevet i William Stukeleys arkiv, udfører man 
ritualerne i overensstemmelse hermed uden ændringer eller justeringer.

Eksterne relationer

Order Terra vil gerne udbrede kendskabet til ordenen med henblik på at skaffe sig 
fl ere medlemmer. Undertiden afholdes der derfor åbent hus-arrangementer, ligesom 
ordenen har en hjemmeside på internettet. Derudover er Order Terra med til at ar-
rangere foredrag og kurser af forskellig art, f.eks. historiekurser, der både henvender 
sig til medlemmer og ikke-medlemmer af Order Terra. Ordenen er ikke interesseret 
i at blive godkendt som en trosretning, da den som tidligere nævnt ikke ser sig selv 
som en religion.
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Kontakt

FAF / Order Terra
Majdalen 1, Gavlen
8210 Århus V
Tlf. 86 10 58 38
e-mail: info@orderterra.com
www.orderterra.com

Litteratur- og kildehenvisninger 
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Undersøgelsen udført af stud.mag. Lone Daugaard Andersen 

Falun Gong

Præsentation og navn

Falun Gong (også kendt som Falun Dafa dvs. den store lovs universelle principper) 
er baseret på en ældgammel kinesisk metode til optimering af ens psykiske og fy-
siske velbefi ndende, som kaldes qigong (dvs. kultivering/træning af qi-energierne). 
Qigong  bygger på en traditionel kinesisk forestilling om, at man kan regulere og 
styrke sine energistrømme (qi), således at de samstemmer med den kosmiske qi-
energi , hvilket anses for at befordre individets indsigt, moral og helse. Navnet på 
gruppen består af de kinesiske ord for lov (fa), hjul (lun) og kultivering (gong), dvs. 
kultivering eller praktisering af ’lovens hjul’. Falun Gong præsenterer en kosmologi, 
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et moralsystem og en praksis, der har intentioner om at tilpasse det menneskelige liv 
til en overordnet kosmisk proces. I den henseende trækker Falun Gong på ideer fra 
både buddhismen  og daoismen.

Falun Gong blev stiftet af kineseren Li Hongzhi, da han i 1992 offentliggjorde sin 
lære og instruktioner. Blandt Falun Gong-udøvere står Li Hongzhi som den øverste 
læremester, der, i kraft af sin videreudvikling af en gammel qigong-teknik og sine 
spirituelle  budskaber, har opnået stor anseelse blandt Falun Gong-tilhængere. I lyset 
af den kinesiske regerings misbilligelse af den stærkt voksende Falun Gong-bevæ-
gelse, har Falun Gong proklameret, at de ikke anser sig som en religiøs, politisk 
eller sekterisk bevægelse, men i stedet som udøvere af en spirituel praksis. Efter at 
bevægelsen fi k forbud mod at udbrede sin lære af de kinesiske myndigheder i 1999, 
har Li Hongzhi boet i eksil i New York, men bevægelsen er, ikke mindst gennem 
sin sofi stikerede brug af internettet, i stadig udbredelse på internationalt plan. Falun 
Gong mener selv, at de tæller 100 millioner tilhængere på verdensplan.

Gruppens historie i lokalområdet

I 1999 blev Falun Gong erklæret ulovlig og blev forfulgt af Kinas regering. På bag-
grund af den store omtale, som Falun Gong på daværende tidspunkt fi k i pressen 
verden over, fi k Wang, praktiserende akupunktør i Århus, interesse for og begyndte 
at udøve Falun Gong. Wang har siden da én gang om ugen tilbudt andre at med-
virke i fælles udøvelse af Falun Gong i sin klinik. 

Organisation

Falun Gong vil ikke betegne sig selv som en organisation, hvilket f.eks. kommer til 
udtryk ved, at der ikke er nogen former for medlemskontingent, ej heller medlems-
liste over udøvere. I en anden forstand må Falun Gong dog som udgangspunkt be-
tragtes som potentielt i stand til at organisere sine aktiviteter. Dette kom til udtryk 
i 1999, da bevægelsen mobiliserede massedemonstrationer mod fængsling af fl ere af 
sine ledere. I den forbindelse var mange tusinde Falun Gong-tilhængere på gaderne 
i 30 byer fordelt over hele Kina.

Selvom der ikke er krav om, hvor Falun Gong udøves, eller om at det skal foregå 
individuelt eller på gruppebasis, så anses udførelsen i grupper dog for at være eks-
tra effektfuld, da energierne i sådanne tilfælde vil virke kraftigere. Gruppeøvelser 
foregår derfor ofte, hvor det er praktisk muligt, selvom udøvelse i naturen menes at 
virke bedst. 
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Da Falun Gong ikke betegnes som en organisation, afviser udøverne, at der fi ndes 
en organisatorisk leder. Ligeledes afvises det, at der fi ndes en religiøs leder. Men 
bevægelsens hovedperson, Li Hongzhi, må i en vis forstand anses som innovator af 
og drivkraft i Falun Gongs lære.

Selvom Falun Gong i sit udgangspunkt ikke er organiseret, ej heller på verdens-
plan, er der dog foreninger over hele verden, hvor Falun Gong praktiseres, og der 
arrangeres sammenkomster, hvor udøverne kan komme og udveksle personlige er-
faringer med øvelserne. 

Medlemmer

Da der ikke føres medlemslister over udøvere, og da der både er udøvere, der fore-
trækker at foretage øvelser i fællesskab, og er udøvere, der vælger at udføre Falun 
Gong-øvelser privat, fi ndes der ingen tal for, hvor mange Falun Gong-udøvere der 
er. I Århus medvirker der dog mellem to og fem personer hver uge i øvelserne i 
Wangs klinik. 

Under festugen viser Falun Gong brudstykker af deres praksis på Store Torv
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Aldersmæssigt synes Falun Gong at henvende sig til en bred gruppe. Det viser sig 
bl.a. ved, at de udøvere, som kommer i Wangs klinik, er mellem 20 og 60 år gamle. 
Om end Wang selv er født og opvokset i Kina, er de udøvere, der deltager i hendes 
Falun Gong-øvelser primært født og opvokset i Danmark.

Kontakten til nye udøvere etableres bl.a. i Århus Festuge, hvor Falun Gong laver 
øvelser på offentlige steder såsom Store Torv i Århus. Her kan folk komme og spørge 
og evt. lære noget om Falun Gong. Desuden skabes der kontakt via udlevering af 
fl yers, internettet og gennem Li Hongzhis bøger. Falun Gong kan udøves af alle, 
uanset hvilket religiøst tilhørsforhold man måtte have.

Økonomiske forhold

Da det fremhæves, at Falun Gong skal være tilgængelig for alle, er det gratis at 
erhverve sig Li Hongzhis bøger ved at downloade dem fra internettet. Det samme 
gør sig gældende for modtagelse af undervisning i øvelserne. Således er der som 
udgangspunkt ingen udgifter forbundet med at udøve Falun Gong, ej heller hvis 
man er interesseret i at vide noget om Falun Gong. Dog koster det penge, hvis 
man ønsker at erhverve sig trykte bøger og instruktionsvideoer. Det kan ske gen-
nem foreningen for Falun Gong (se adressen på foreningens hjemmeside sidst i 
artiklen).

Religiøs/spirituel praksis

Hensigten med Falun Gong er at videreudvikle energierne i sind og krop. Udøverne 
oplever både psykiske og fysiske forbedringer såsom fjernelse eller formindskelse 
af depressioner, rygproblemer etc. Disse forbedringer opnås ved at udøve Falun 
Gongs fem øvelser og ved at læse Li Hongzhis bøger: Falun Gong og Zhuan Falun. 
I Falun Gong stræber udøverne efter det, de kalder universets højeste principper, 
som er sandfærdighed, godhjertethed og tålsomhed (zhen, shan, ren). Som resultat 
af denne stræben kan man opnå det, som anses for at være det vigtigste mål i Falun 
Gong, nemlig at forbedre ens xinxing (hjertets og sindets natur).

At udøve Falun Gong består af fem øvelser med følgende benævnelser:

1) Buddha  viser tusinde hænder 
2) Falun stående meditation 
3) At gennemtrænge de to kosmiske yderpunkter
4) Falun Himmelske Kredsløb
5) Styrkelse af guddommelige evner



419

NYE SPIRITUELLE OG RELIGIØSE GRUPPER I ÅRHUS

Disse øvelser er både fysiske og mentale og har til hensigt at åbne for energikana-
lerne i kroppen, så energierne frit kan cirkulere. Ud over et fysisk og psykisk bedre 
velbefi ndende vil udførelsen af øvelserne højne ens personlige moral og give større 
erkendelses- og følelsesmæssig indsigt. 

Kontakt

Falun Gong
Silkeborgvej 56
8000 Århus
Tlf. 86 18 08 78 (Zhuozhuo Wang)
www.falundafa.dk & www.falundafa.org (meget af den litteratur, som er forfattet af 
Li Hongzhi, kan gratis hentes på disse hjemmesider)

Litteratur- og kildehenvisninger
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2000, Falun Gongs challenge to China. Spriritual challenge or ”evilcult”, New York

Undersøgelse udført af stud.mag. Agnete Rasmussen, stud.mag. Maria Blach Niel-
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Hekselogen Isikaja

Præsentation og navn

Hekselogen Isikaja har siden logens etablering i 1999 været hjemmehørende i Århus. 
Medlemmerne kalder sig nutidshekse og arbejder med naturens urkræfter, hekseri 
og hvid magi. Logens formål er ifølge dens vedtægter at arbejde både seriøst og 
legende med heksekraft samt at give rum til udvikling, refl eksion og inspiration 
for samtidens hekse . Desforuden at oprette hekseringe , som arbejder med årstidens 
ritualer og støtter deltagernes udvikling hen imod at leve i overensstemmelse med 
Moder Jord. Der er tale om et spirituelt  netværk, hvor fællesskabet konstitueres af 
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oplevelsen af en indre kvindelig urkraft og forsøget på at integrere denne i hver-
dagen. Netop logens navn Isikaja er et symbol for denne kvindelige urkraft, idet 
navnet er sammensat af tre gudinders navne: den ægyptiske modergudinde Isis, den 
græske Hekate, som er gudinde for hekseri og trolddom, samt den nordiske frugt-
barhedsgudinde Freja. Ifølge hekselogen indeholder alle gudinderne et trefoldigt 
aspekt, idet de på samme tid symboliserer moderen, kvinden og døden. Herudover 
har hver af gudinderne deres særskilte speciale: Isis symboliserer moderens trofaste 
kærlighed, Hekate visdom, død og genfødsel, mens Freja ses som symboliserende 
ung elskov og livsglæde. 

Gruppens historie i lokalområdet

Isikaja har rod i Teaterforeningen Frejas hekseoptog, som afholdtes i Århus omkring 
sankthans i årene 1997-2000. I forbindelse med kvindeteaterfestivalen i 1999 enedes 
ni kvinder på workshoppen Witches and Beyond om at lave en solhvervsceremoni  i 
forlængelse af hekseoptogene. Ceremonien, som var en hyldest til de fi re elementer 
og solen, fandt sted bag Kvindemuseet og blev kimen til, at Hekselogen Isikaja of-
fi cielt etableredes som loge  allehelgensaften  den 31. oktober 1999. Logen har ingen 
etablerede mødelokaler, men mødes forskellige steder alt efter årstid og arrange-
ment. Møderne fi nder så vidt muligt sted udendørs, f.eks. i skoven ved Moesgård, på 
Djursland eller hos medlemmer privat. Herudover lejer logen  sig, når det er nødven-
digt, ind i lokaler på f.eks. Dybdeterapeutisk Institut. Isikaja eksisterer p.t. i Århus 
og på Djursland, men der er planer om i nærmeste fremtid at oprette hekseringe  
andre steder i landet. 

Organisation

Hekselogen er organiseret som en forening, hvis højeste myndighed er den årlige 
generalforsamling, som afholdes valborgaften  den 30. april. Her træffes logens 
vigtigste beslutninger, og det kommende års arrangementer planlægges. På gene-
ralforsamlingen vælges også  Ring-Rådet, som med sine fem medlemmer udgør 
Isikajas øverste organ. Rådet, som vælges for et år ad gangen, konstituerer sig selv 
med Mesterheks, Viceheks, Kasseheks, Skriverheks og Ceremoniheks. Logen har en 
fl ad struktur, idet alle medlemmer kan vælges til alle poster; dog har der siden lo-
gens etablering kun været to udskiftninger i  Ring-Rådet. Medlemmerne er desuden 
organiseret i ringe på op til tretten personer. Til hver ring er knyttet en ceremoni-
heks, som er hovedansvarlig for, at ritualer og ceremonier udføres korrekt. Mænd er 
velkomne i logen , men skal danne egne troldmandsringe . Til dato har kun én mand 
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vist interesse. Nye medlemmer indmeldes i logen som lærlinge og kan som sådan 
deltage i logens arrangementer, indtil de allehelgensaften  ved det årlige indvielsesri-
tual optages i logen som nutidshekse. 

Medlemmer

Siden logens etablering har der været nogen udskiftning i medlemsskaren, som for 
øjeblikket tæller omkring 30 medlemmer. Disse er alle kvinder, som aldersmæssigt 
spreder sig fra 24-60 år. Der er ingen nedre aldersgrænse, men børn er ikke med til 
ceremonier eller aktiviteter i logen  i tråd med den uskrevne regel, at medlemmerne 
skal være gamle nok til at forstå, hvad der foregår på møderne. Medlemmerne bor i 
Århus Amt med undtagelse af to hekse  fra hhv. Ålborg og Brædstrup. Fælles for de 
fl este af heksene er desuden, at mange har arbejdet med dybdeterapi og selvudvik-
ling  i én eller anden form. Logen gør i øjeblikket ingen aktiv indsats for at skaffe nye 
medlemmer, men får især omkring Skt. Hans mange henvendelser fra folk, som har 
hørt om logen gennem bekendte eller avisomtale. Isikaja har ingen medlemskrav, 
men hekse, som udfører sort magi, ekskluderes af logen.

Økonomiske forhold

Alle udgifter til driften af Hekselogen Isikaja fi nansieres af medlemskontingenter, 
som er 300 kr. halvårligt pr. medlem. Kontingentet dækker bl.a. vinterhalvårets leje 
af lokaler, foredragsholdere, frimærker, tryksager og aktiviteter i logen . Gruppen 
modtager ingen offentlig støtte, og ingen af dens medlemmer er lønnede. Alle akti-
viteter er således baseret på frivilligt arbejde. 

Religiøs/spirituel praksis

Hvor logens åndelige udgangspunkt er oplevelsen af en indre kvindelig urkraft 
og samhørigheden med Moder Jord, er den spirituelle  praksis meget forskellig fra 
heks  til heks alt afhængig af det enkelte medlems muligheder for samt engagement 
i hekseriet. Grundet hekselogens unge alder er den spirituelle praksis endnu ikke 
helt fastlagt. Således eksperimenteres der til stadighed med ceremoniers og ritualers 
indhold, som det i høj grad er op til logens medlemmer at bidrage til. Bl.a. er det 
i logens ceremonier muligt at anvende personlige vers, bønner , genstande etc. eller 
ritualer fra andre spirituelle sammenhænge som f.eks. shamanisme , teosofi  , Hare 
Krishna  o.l. Foruden medlemmernes bidrag hentes inspirationen til ceremoniers 
og ritualers indhold især fra Heksenes Håndbog, som er forfattet af Isikajas primære 
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inspirationskilde Dannie Druehyld. Andre anvendte tekster henter logen  bl.a. i 
kildemateriale fra folkemindesamlinger og nordisk religion. Til trods for den kon-
tinuerlige udvikling af logens ritualer synes kernen i især de kollektive ritualer dog 
efterhånden fastlagt.

For de kollektive ceremonier og ritualer gælder det således, at logens alterkiste, 
hvori alle medlemmer har lagt en personlig ting, skal være til stede. Det samme skal 
også en statue af gudinden Isikaja bærende en skål og en stor krystalkugle. Desuden 
er der altid lys eller fakler samt forskellige former for pynt til stede, ligesom heksene 
selv medbringer ting afhængigt af ceremonien. Dette kan f.eks. være offergaver som 
frugt, grønt, korn og neg til Odins hest eller jord, månebeskinnet vand, stof og 
blomster. Der er ingen bestemte krav til påklædning ved møder og ceremonier, men 
de fl este hekse  har alligevel en individuel form for klædning (tørklæde, heksehat 
etc.), som de bærer, når logen  samles. Til enkelte ritualer er der dog særlige krav, som 
f.eks. til allehelgensritualet, hvor det kræves, at man bærer noget rødt. På samme 
måde har de fl este ritualer en overordnet farve med en specifi k symbolsk betydning, 
som går igen i udsmykningen. Endelig er ceremonier og ritualer tilegnet forskellige 
gudinder fra hhv. nordisk, græsk, romersk og ægyptisk religion samt  kristendom. 
Dog med en enkelt undtagelse ved vintersolhvervsritualet den 21. december, som 
foruden de kvindelige gudinder også tilegnes Jesus og børnene. 

Hvad angår ceremoniernes overordnede struktur, strækker de sig som regel over 
en aften. De påbegyndes med en haraline  (en øvelse, hvor man forbinder sig med 
jord og himmel ), hvor heksene individuelt i en kreds etablerer kontakt til himmel 
og jord for at samle energi , hvorefter et fælles energetisk punkt etableres i kredsens 
midte. Her er også altret normalvist placeret, om end det ligeledes kan være placeret 
på en høj, hvorom heksene i så fald danner en halvcirkel. Efter haraline læses det fra 
Heksenes Håndbog, hvad Dannie Druehyld skriver om det enkelte ritual. Hver enkelt 
heks  beslutter dernæst, hvad hun personligt vil have ud af ritualet og derudover, 
hvad Isikaja og verden skal have ud af det, hvorpå ritualet gennemføres. Alle ritua-
ler indeholder et meditativt aspekt, men er ellers forskellige i form og indhold (se 
nedenfor). De rituelle aktiviteter omfatter alt fra sang og dans over healing  og freds-
tanker til ofringer inspireret af indiansk religion og shamanisme , hvor der kan ofres 
øl og vin til jorden eller kastes tobak i de fi re verdenshjørner til devaer og naturens 
ånder for at vise ritualstedet respekt. Hvor ceremoniheksen er den hovedansvarlige 
for ceremonierne, bidrager de øvrige hekse  med f.eks. at forestå aftenens haraline, 
lede meditationen  eller berette om traditionen bag det aktuelle ritual. 

I følge heksenes kalender afholdes i alt otte  årstidsritualer  fordelt på årets tolv 
måneder: Hekseåret begynder med nytårsfesten allehelgen (den 31. oktober), som 
ud over at være en mindeaften, hvor der tændes lys for de døde, samtidig er heksenes 



423

NYE SPIRITUELLE OG RELIGIØSE GRUPPER I ÅRHUS

indvielsesfest, hvor nye hekse  optages i logen . Ritualets gudinder er Hekate og Hell 
og på altret er der brød, vin og æbler. Ved vintersolhverv den 21. december fejres 
solens genfødsel og julen som lysets, glædens og kærlighedens fest. Da det desuden 
er moderens og barnets fest, hyldes også modergudinderne Gaia, Demeter, Freja og 
Maria samt, som nævnt, børnene og Jesus under ritualet. Der stilles grød ud til nis-
serne, og altret pyntes med lys, gran, mistelten og kristtjørn. 

Den 2. februar fejres det ved kyndelmisse, at Moder Jord vågner. Ceremonien, hvis 
inspirator er nymånegudinden Brigitte, er en lysmeditation for fremtidige visioners 
opfyldelse. På altret er der røgelse og en skål med jord, som symboliserer visionernes 
grobund, mens egegrene svøbt i hvidt klæde symboliserer deres visdom og styrke. 
Efter meditationen  sættes egegrenene ud i en bæk for at fl yde med strømmen mod 
visionernes opfyldelse, mens jorden deles mellem ritualets deltagere til videre op-
bevaring på heksenes hjemmealtre. Dernæst fejres sabbatfesten ved forårsjævndøgn 
den 21. marts, hvis gudinder er den unge Venus, Freja, Ceres, Kybele og Persefone. 
Altret pyntes med forårsblomster, og der bedes for mod, styrke og kærlighed. Til 
ære for Moder Jord hældes der vin på jorden, og i en cirkel drikkes en ønskeskål for 
heksenes individuelle forårsønsker. 

På valborgaften  den 30. april tænder heksene bål for at holde vintermørket borte og 
fejre sommerens livskraft. Der afbrændes røgelse til lyden af klokker, frugtbarheds-
gudinden Freja hyldes, og hendes bryllup  med Frej fejres maj igennem. Også den 
21.-23. juni, hvor  sommersolhverv og sankthans fejres, tændes der bål. Hvor perioden 
omkring højtiden bruges til at indsamle urter, som anvendes til lykkebringende 
og beskyttende magi, er selve højtiden en transformationsceremoni. Denne foregår 
ved, at alt som heksene ønsker at komme af med, nedskrives på sedler, som dernæst 
brændes i en sort gryde. Da ceremonien samtidig er en hyldest til solen, takkes 
frugtbarhedsgudinderne Freja, Isis og Demeter, mens altret pyntes med roser, hyben 
og hyld. Den 2. august afholdes en før-høstfest til ære for Moder Jord, Ceres og 
Demeter. Altret pyntes med modent korn og friskbagt brød, ligesom et neg hænges 
ud til Odins heste som beskyttelse mod storme under høsten. Grundet de mange 
stjerneskud i august udføres der ligeledes ønskeritualer. Slutteligt fejres  efterårsjævn-
døgn den 21. september med en høstfest, hvor øl og vin ofres til Moder Jord. Festens 
gudinder er Freja, Hera og Gaia, og altret pyntes med frugt, blomster, kommens-
kringler og lys i alle farver.

Af de ovennævnte  årstidsritualer  fejres allehelgensaften , vintersolhverv , sankthans 
og Valborgaften  med deltagelse af hekse  fra både Århus og Djursland, mens de re-
sterende ritualer fejres separat i hver af de to hekseringe .

Foruden årstidsritualerne afholdes der en del mindre ritualer såsom ønskeopfyldel-
sesritualer  eller  måneritualer ved første nymåne og fuldmåne efter vintersolhverv og 
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påske. Desuden kan de individuelle medlemmer af Isikaja indkalde logen  til private 
ritualer som f.eks.  kærestesorgsritualer, spejlritualer, som er meditative forudsigelser 
om kommende kærester, eller ritualer, hvorigennem negative energier transformeres 
til positive. Disse ritualer kan også udføres som individuelle hjemmeritualer, hvortil 
de fl este af heksene har et hjemmealter. Af mere individuel karakter er foruden ri-
tualerne også et utal af hekseregler omhandlende bl.a. ugedagenes betydning. Ifølge 
disse skal man f.eks. afholde sig fra at klippe negle om mandagen, da det ellers er 
ensbetydende med en dårlig uge. Tirsdag er efter sigende en god dag at påbegynde 
nye projekter, onsdag en god dag at gå i banken på, og torsdag er helsedagen, hvor 
vorter fjernes, slankekure påbegyndes etc. Hertil kommer at heksene har forskellige 
interesser såsom krystaller , urteindsamling, tarotlægning , håndlæsning etc., som 
de individuelt dyrker. Endelig mødes Isikaja også om aktiviteter af mindre spirituel 
karakter som f.eks. ’heksesnakke’ om det at have hekseriet med i hverdagen, gåture 
i naturen, urteindsamling, amuletfremstilling og middelalderoptog. 

Eksterne relationer

Isikaja har ingen offi ciel tilknytning til andre religiøse eller spirituelle  grupper, men 
har gennem deltagelse på mystikmesser o.l. fået løsere kontakter til både individuelt 
interesserede og grupper i Danmark og Sverige. Det er op til den enkelte heks , om 
man ud over Isikaja er medlem af eller tilknyttet andre religiøse/spirituelle grupper. 
Således bruger nogle af heksene indimellem folkekirken, og nogle har eller har haft 
tilknytning til teosofi  , TM, Hare Krishna , dybdeterapi, shamanisme , clairvoyance 
etc. Dannie Druehyld er Isikajas inspirator og desuden æresmedlem af logen .

Kontakt

Isikaja Hekseloge
Gruppen mødes privat
Tlf. 86 16 90 61 (Marianne Clausen)

Litteratur- og kildehenvisninger

Der er til dato ikke skrevet noget om Isikaja af personer, som ikke selv er med i logen . 
Hekselogen henviser i deres egne materialer til bl.a. følgende litteratur om hekse :

Druehyld, Dannie
2002, Heksenes Håndbog, København, Høst & Søn
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Dalua
2000, Magi og Heksekunst, København, Aschehoug

Medici, Marina
1991, Hvid Magi, København, Forlaget Komma

Bolen, Jean Shinoda
1991, De Indre Gudinder: en ny kvindepsykologi, København, Gyldendal

Undersøgelse udført af stud.mag. Vinni Bøgelund 

Lyset

Præsentation og navn

Lyset er en forening, der betegner sig selv som spirituel. Omdrejningspunktet for 
deres selvforståelse er, at de tror på reinkarnation , og på at det er muligt at komme 
i kontakt med ånder og afdøde. Denne kontakt etableres på møder, der afholdes på 
ugentlig basis, hvor et medium tager kontakt til åndernes verden (omtales også som 
den anden side) for der at søge råd og vejledning til de fremmødte. 

Navnet Lyset er valgt, da det opleves som smukt og samtidig vækker nogle gode 
associationer hos folk. Ligeledes refererer lys til nærdødsoplevelser , hvor mange har 
en oplevelse af at gå imod et lys. Foreningen Lyset udtrykker, at dens formål er at 
hjælpe mennesker til at gennemgå en personlig udvikling og opnå større indsigt 
samt at videregive en positiv livsindstilling til mennesker at leve og dø på. 

Gruppens historie i lokalområdet

Lyset blev dannet den 17. maj 1995 på en stiftende generalforsamling gennem en 
sammenlægning af Mod Lyset og Psykisk samfund; en forening der bestod af tid-
ligere medlemmer af Mod Lyset. Baggrunden for sammenlægningen var, at ingen 
af foreningerne havde ret mange medlemmer tilbage. Lyset kan derfor siges at have 
rødder helt tilbage til 1913, hvor den spiritistiske menighed Mod Lyset blev dan-
net. Denne første menighed blev grundlagt på baggrund af en henvendelse fra den 
anden side, hvor ånderne, ifølge gruppens udsagn, gav udtryk for, at de ønskede, at 
der skulle dannes en spiritistisk  menighed i Århus. Navnet på menigheden fi k man 
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også fra åndelig side gennem læresætningen: ”Med sandhed vor gud, vort valgsprog 
skal være, og vil I mine kære holde højt den ære, mod lyset skal vi vandre og føre sjæle ud 
fra mørkets dybe rædsel til evigt liv hos gud.” Denne sætning er stadig aktuel i Lyset 
i dag. 

Mod Lyset lejede sig i starten ind hos metodisterne i Posthussmøgen. Senere købte 
man metodistkirken, som Lyset ejer i dag. Mod Lyset fungerede oprindeligt som 
en kirke med menighed og menighedsråd etc., men i 1995, da Lyset blev stiftet, 
valgte man at gøre kirken til en forening i stedet, da man endnu ikke havde opnået 
statsanerkendelse som trossamfund. På trods af den manglende godkendelse som 
trossamfund anser Lyset sig for at være en religion.

Organisation

Som forening er Lyset organiseret omkring en bestyrelse og en formand, der vælges 
på generalforsamlingen af medlemmerne. Det er en selvstændig forening, der orga-
nisatorisk ikke er med i landsdækkende eller internationale organisationer. Dette 
betyder imidlertid ikke, at gruppen ikke samarbejder med andre spirituelle  grupper. 
Således er det ofte medier, der ikke er tilknyttet Lyset, der afholder det ugentlige 
onsdagsmøde. Det et en praksis, man bl.a. benytter sig af, da der i øjeblikket kun er 
ét fast medium tilknyttet Lyset. Man samarbejder også meget med den spiritistiske 
kirke i England, som er større og samtidig mere organiseret end den danske. Gen-
nem kontakterne i England har man et omfattende samarbejde med det danske-en-
gelske medium Marion Dampier-Jeans, der jævnligt afholder seminarer hos Lyset i 
Århus. Endvidere henviser hun til Lyset i sin bog Mit liv med ånder. 

I Århusområdet lokalt samarbejder Lyset også med andre religiøse grupper så-
som Den Frie Universelle Kirke, der lejer lokaler hos Lyset, Teosofi sk Forening etc. 
Samarbejdet med andre grupper er dog ikke organiseret, men sættes i værk, når en 
gruppe tager initiativ til at stable et fællesarrangement på benene.

Medlemmer

Man bliver medlem af Lyset ved at melde sig ind i foreningen og betale et årligt 
kontingent på 500 kr. Som medlem kan man deltage i de forskellige arrangementer 
til halv pris, og man har ligeledes ret til at deltage i Lysets generalforsamlinger. Der 
er ingen specielle krav, der skal være opfyldt for at blive medlem. Alle er velkomne, 
og mange er fortsat medlem af folkekirken.

Der er i dag 25 medlemmer i Lyset, men dette tal giver ifølge gruppen selv ikke 
et reelt billede af, hvor mange der oplever at have et tilhørsforhold til foreningen. 
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På møderne deltager således mange, som ikke er medlemmer. Medlemstallet har 
været stabilt de sidste ti år, men man har i de senere år mærket en øget interesse for 
foreningen, der bl.a. forklares ved en øget tv-interesse for menneskers kontakt med 
åndeverdenen.  

Lyset udfører ingen missionerende eller opsøgende aktiviteter. Interesserede skal 
selv opsøge gruppen ved eksempelvis at besøge dens hjemmeside, eller ved at tage et 
program over gruppens aktiviteter på byens biblioteker. Dette hænger sammen med 
Lysets tro på den frie vilje, og man mener, at de personer, der gerne vil i kontakt 
med det åndelige, før eller siden vil opsøge det spirituelle , hvorfor de vil komme til 
Lyset af sig selv. 

Deltagerne på det ugentlige onsdagsmøde kommer hovedsageligt fra Århus 
Kommune. Alligevel er der folk fra hele landet, der ringer for at få hjælp til at løse 
problemer med det åndelige, da der i forskellige publikationer henvises til Lyset og 
dens faciliteter. Bl.a. henvises der på hjemmesiden for tv-serien ”Åndernes magt” til 
Lysets formand Bettina Therkildsen.

Hovedparten af medlemmer og deltagere i møderne er kvinder i alderen 40-60 
år. I øjeblikket er der ingen medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, 
om end disse har været repræsenteret. Det grundlæggende fællestræk for medlem-
merne er troen på reinkarnation , en tro på, at man via et medium kan komme i 
kontakt med det åndelige, og ønsket om at gøre ens forhold i dette liv så gode som 
muligt.

Økonomiske forhold

Lyset fi nansieres gennem medlemskontingent og indtægter fra møderne. Desuden 
hører der til ejendommen nogle lejligheder i Fiskergade, der lejes ud. Da gruppen 
ikke har opnået statslig anerkendelse som trossamfund, modtager Lyset ingen øko-
nomisk støtte fra hverken stat, amt eller kommune.

Religiøs/spirituel praksis

Onsdagsmødet er den centrale spirituelle  handling i Lyset. Mødet åbnes ved, at 
formanden byder velkommen, hvorefter man i fællesskab synger en sang. De sange, 
der benyttes, er folkekirkelige salmer samt nyere sange med et spirituelt  indhold. 
Dernæst fremsiger formanden en bøn , hvorefter mediet går i gang med sit arbejde, 
der som oftest består i enten at holde et foredrag eller at udføre klarsyn. Hvor fore-
dragene eksempelvis kan omhandle emner som betragtninger over livet, intuition
etc., er klarsyn den handling, hvor et medium formidler individuel vejledning fra 



428

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

skytsånder og afdøde til de fremmødte mødedeltagere. Af og til arrangeres der mø-
der, hvor der udføres healing . Når mediet er færdig, afsluttes mødet med bøn og 
sang, hvorefter der bydes på kaffe og socialt samvær. Mødet varer ca. to timer.

Ud over onsdagsmødet er Lyset som noget nyt begyndt at afholde cirkler, som er 
betegnelsen for en gruppe af mennesker, der mødes for at udvikle de enkeltes evner 
til at komme i kontakt med den åndelige verden. Et af formålene med, at Lyset 
arrangerer sådanne cirkler, er at forsøge at udvikle fl ere medier, som senere hen vil 
kunne have deres virke i foreningen.

Hos Lyset afholder man også ritualer i forbindelse med fødsel, bryllup  og død, der 
på mange områder minder om de ritualforløb, der kendes fra  Den Danske Folkekir-
ke. Ifølge Lyset adskiller deres praksis sig dog fra andres ved, at Lyset, i højere grad 
end andre, tager udgangspunkt i den enkelte, som ønsker ritualet udført, og dennes 
ønsker for ceremonien. Endvidere vil der ved dåb , bryllup eller begravelse  være et 
medium til stede, som bringer budskaber fra den åndelige verden til deltagerne ved 
ceremonierne. Da mange af Lysets medlemmer også er medlemmer af folkekirken, 
bliver dåb, bryllup og begravelse dog som oftest afholdt i en folkekirke.

Om end Lyset som udgangspunkt vedkender sig en kristen tradition, samtidig 
med at troen på reinkarnation  er et centralt element, opererer de som sådan ikke 
med et fast sæt af trosforestillinger. Det er derfor op til den enkelte at vælge, hvilke 
budskaber fra møderne man ønsker at gøre til sine egne. Lyset er derfor en forening, 
hvor medlemmerne kan have meget individuelle opfattelser.

Eksterne relationer

Lyset har ingen fastlagte undervisningstilbud for folk, der ikke er medlem af grup-
pen. Disse kan blot møde op til onsdagsmødet, som er åbent for alle. 

Lyset er vant til at blive kontaktet af pressen, da interessen for det spirituelle  i øje-
blikket er stor. En interesse som medlemmer af Lyset er glade for, da den er med til 
at øge forståelsen i befolkningen for deres aktiviteter. Lyset er ikke anerkendt som 
trossamfund i Danmark, men vil gerne være det.

Kontakt

Lyset
Posthussmøgen 11c
8000 Århus C
Tlf. 86 18 17 10 (Bettina Therkildsen)
www.lysetshus.dk.
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Litteratur- og kildehenvisninger

Dampier-Jeans, Marion 
2001, Mit liv med ånderne, Gylling (personlig beretning) 

Arnborg, Mimi (det nu afdøde Århusmedium)
1977, At dø – er at leve, Svendborg 
1979, Dødsøjeblikket – og derefter, Ballerup
1982, Livet – det dyrebare, Viby Sj.

Undersøgelse udført af stud.mag. Betina Sidelmann

Martinus Kosmologi

Præsentation og navn

Martinus Kosmologi er en åndsvidenskab  udviklet af Martinus Thomsen (1890-
1981). Baggrunden for Martinus’ forfatterskab var en personlig dybtgående ople-
velse i 1921, der ændrede hans bevidsthed. Selv refererede han til denne begivenhed 
som sin ”missions fødsel” og hævdede, at denne åbenbaringsoplevelse bragte ham 
en kosmisk indsigt og nye sanseevner, der gjorde det muligt for ham at erkende og 
overskue den åndelige verden bag den kendte fysiske verden. Ifølge Martinus er ikke 
bare den fysiske verden lovbunden; naturlove og regelsæt gælder også for tænknin-
gen og for, hvad han kalder den psykiske materie. Martinus så det herefter som sin 
opgave at viderebringe denne kosmiske viden om universets psykiske love og udvik-
ling, og han formulerede derfor sin åndsvidenskab med det formål at kunne bidrage 
med svar på livets åndelige spørgsmål og dermed skabe et bedre liv for det enkelte 
menneske. Ifølge Martinus har menneskeheden påbegyndt et nyt udviklingstrin, 
hvor det enkelte menneske gradvist vil lære disse psykiske naturlove at kende og 
derigennem opnå forståelse for sin egen inderste natur som åndeligt væsen. Set i 
det lys er Martinus Kosmologi et tilbud til den enkelte om at udvikle sig åndeligt i 
overensstemmelse med de kosmiske love.

Mennesket lever et kort fysisk liv på jorden, hvilket ses som en del af en større 
evig kosmisk udviklingssammenhæng, som Martinus defi nerer som et ”kosmisk 
spiral-kredsløb”. Ifølge Martinus forstås livet som evigt og underlagt en kontinuerlig 
udviklingsproces, hvorfor et levende væsen passerer gennem forskellige fysiske og 
åndelige udviklingsstadier eller -riger og afslutningsvist ender i det guddommelige 
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rige. Når et væsen har nået dette stadie, starter livscyklussen forfra gennem de for-
skellige riger, men nu på et højere og mere udviklet åndeligt stadie. I dag lever men-
nesket, ifølge Martinus Kosmologi, i et ”mentalt mørke”, i uvidenhed, hvad angår 
kosmos  og åndelighed. I henhold til dette defi neres det jordiske menneske som et 
”overgangsvæsen”, der er i færd med at udvikle sig.

Gennem Martinus Kosmologi kan mennesket hjælpes til bedre at forstå og be-
herske dets egen psyke og mentalitet, lære at se de store universelle sammenhænge i 
egne hverdagssituationer og herved fremme sin egen åndelige udvikling. I nutiden 
er kontrasterne ”lys og mørke”, ”behag og ubehag”, ”godt og ondt” ifølge Martinus 
stadig nødvendige for en fortsat bevidsthedsfornyelse, men hele den jordiske men-
neskehed vil med tiden lære af disse erfaringer og etablere et fuldkomment materielt 
og åndeligt menneskerige, der omfatter alle jordens folkeslag. Her vil mennesket 
via Martinus Kosmologi have lært at skelne godt fra ondt, hvilket vil medføre at 
mennesket befries fra tilbagevendende lidelse og ulykke. Ifølge Matinus lider ingen 
mennesker uforskyldt – lidelsen er et produkt af egne tidligere dårlige handlinger. 
Lidelsen har således den funktion, at den skal befordre udvikling mod det bedre 
gennem indførelse af tolerance, humanitet og næstekærlighed. Martinus forstår 
denne karma -ide som ”en livets pædagogik”. Martinus Kosmologi fører således til et 
optimistisk livssyn og menes at give grundlag for et harmonisk og sympatisk forhold 
til alle mennesker og alt levende. Ifølge Martinus påviser de kosmiske analyser, at alt 
i universet og tilværelsen i virkeligheden er såre godt.

Martinus Kosmologi centreres som nævnt om begreber som reinkarnation , 
karma , næstekærlighed og menneskets åndelige og kosmiske udvikling. Martinus 
så Jesus Kristus som sit store forbillede, og Martinus Kosmologien er inspireret af 
den kristne lære og etik, i særdeleshed i forhold til næstekærlighedsbegrebet. Ifølge 
Martinus modtog Kristus ligeledes et såkaldt kosmisk glimt og senere en kosmisk 
bevidsthed. Dette foregik ved hhv. Johannes Døberens dåb af Jesus Kristus, og da 
Jesus modtog forklarelsen på bjerget (i Det Ny Testamente refereres der til disse 
begivenheder i Mark. 1,9-11, Matt. 3,13-17, Luk. 3,21-22, Joh. 1,32 og Mark. 9,2-
10, Matt. 17,1-9, Luk. 9,28-36). Med disse oplevelser begyndte Jesus Kristus, ifølge 
Martinus, sin undervisning og uddannelse af menneskeheden, hvis formål var at 
skabe et fuldkomment menneskerige på jorden. Ifølge Martinus er Kosmologien 
således en fortsættelse af  kristendommens lære og indhold. Titlen på Martinus’ kos-
mologiske værk, Det Tredje Testamente, henviser til dette følte åndsslægtskab.

Gruppens historie i lokalområdet

Martinus Kosmologi blev introduceret i Århus i 1934 i form af studiegrupper. Fra 
midten af 1940’erne begyndte Martinus’ medarbejder Mogens Møller at holde re-
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gelmæssige foredrag om Martinus Kosmologi i byen. P.t. lejer Århus-deltagerne (se 
nedenfor) sig ind i lokaler i Studenternes Hus ved Aarhus Universitet. Her holder 
man seks foredrag pr. halvår. Tidligere er disse blevet holdt på Hovedbiblioteket i 
Århus. Ud over foredrag afholdes der to årlige seminarer eller kurser i Århus, sam-
tidig med at tre-fi re private studiegrupper typisk mødes hver anden uge og drøfter 
forskellige emner inden for Martinus Kosmologi. Aktiviteterne i Århus arrangeres 
og afholdes i tilknytning til Martinus Instituttet på Frederiksberg i København.

Ifølge Martinus Kosmologi havde Martinus ikke til hensigt at skabe en religion, 
men en ”åndelig videnskab ” og en livsteori, der skal fungere som et tilbud, det en-
kelte individ kan vælge at studere og følge. Inden for Martinus Kosmologien taler 
man om et ”åndeligt fællesskab” blandt de interesserede. På internettet er der ifølge 
Martinus Kosmologi selv en livlig aktivitet omkring Kosmologien i form af hjem-
meside-aktivitet, dialogfora og mailgrupper.

Organisation

På Frederiksberg i København ligger Martinus Instituttet, der er en selvejende insti-
tution oprettet af Martinus i 1943. Instituttet arbejder med at oplyse om og udbrede 
interessen for Martinus Kosmologi gennem afholdelse af foredrag på instituttet, 
udgivelse af tidsskriftet Kosmos, der udkommer månedligt på forskellige sprog, og 
via kurser, som afholdes på Martinus’ kursuscenter Klint ved Nykøbing Sjælland. 
På Martinus Instituttet afholdes en række foredrag fra oktober til marts, og herfra er 
der også mulighed for at beskæftige sig nærmere med Martinus’ værker i studiegrup-
per. Instituttet har i 2003 fem ansatte, der varetager administrationen af instituttet 
og forlagsarbejdet. Yderligere arbejdsopgaver løses af frivillige. Ud over kursus- og 
foredragsvirksomheden på Martinus Instituttet og på kursuscentret Klint afhol-
des der foredrag om Martinus Kosmologi fl ere steder i landet, herunder i Århus. I 
tilknytning hertil foreligger der også mulighed for at deltage i studiegrupper. Ar-
bejdsopgaver i forbindelse med planlægning og afholdelse af disse foredrag udføres 
frivilligt og ulønnet (om foredrag og studiegrupper se afsnittet om praksis).

Medlemmer

Inden for Martinus Kosmologi opererer man ikke med medlemskab, dels fordi 
Martinus Kosmologi ikke betragter sig selv som en organisation eller en forening, 
dels fordi alle mennesker i princippet er ’medlemmer’ på forhånd, idet Martinus 
Kosmologi er ment for hele menneskeheden. I stedet betegnes de personer, der kom-
mer til foredragene eller deltager i kurserne, som ”deltagere” eller ”interesserede”. 
Antallet af deltagere til foredragene varierer fra 50 til 100 (deltagerantallet til kur-
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serne er ikke fast). Der er en lige kønsfordeling, ligesom der er deltagere fra stort set 
alle aldersgrupper.

Økonomiske forhold

Leje af lokaler fi nansieres gennem entré til foredrag. Denne entré dækker tillige tryk-
ning af programmer og annoncering i aviser. I Århus, som i andre byer hvor der foregår 
aktiviteter, der omhandler Martinus Kosmologi, modtager man ikke midler fra Mar-
tinus Instituttet i København. Instituttet selv er selvejende og fi nansieres bl.a. gennem 
gebyrer til kurser og studiegrupper samt gennem frivillig donation til instituttet.

Religiøs/spirituel praksis

Martinus Kosmologi forstås primært som en inspirationskilde til selvudvikling , 
og derfor fi ndes der inden for Martinus Kosmologiens regi ingen deciderede fælles 
åndelige ritualer. Martinus Kosmologi formidles til mennesker gennem Martinus’ 
værker og gennem foredragsvirksomhed og studiegrupper.

De ca. seks foredrag, der afholdes i Århus pr. halvår, handler om kosmologien, om 
dens virkning og betydning for det enkelte menneske, om næstekærlighed, tolerance 
og intuition. Deltagelse i foredragene koster ca. 55 kr., og de varer mellem en og to 
timer. Til foredragene kan der blive gjort brug af visuelle symboler, der er udarbej-
det af Martinus. Der er tale om farvelagte tegninger, der skal ses som en hjælp til 
bedre at forstå, hvad Martinus Kosmologi går ud på. Illustrationerne fungerer som 
landkort for den åndelige verdens lovmæssigheder. Derudover fi ndes der fi re-fem 
studiekredse i Århus, der er nedsat på eget initiativ af deltagere. Disse betaler hver 
ca. 350 kr. pr. semester til materialer, lokaleleje m.m. Studiekredsene, der mødes 
hver uge eller hver fjortende dag, centreres om diskussion af og fordybelse i Marti-
nus Kosmologi.

Hvert år i august afholdes desuden en mindedag for Martinus’ fødsel på kursus-
centret Klint. I den forbindelse holdes der oplæg til minde om Martinus og spilles 
musik. Inden for Martinus Kosmologi kan bøn  også spille en rolle for den enkelte, 
og bønnen  menes at oprette en telepatisk forbindelse til eller fungere som et kom-
munikationsredskab, hvorigennem man får kontakt med kosmos  – ’guddommen’.

Eksterne relationer

Inden for Martinus Kosmologi har man ikke kontakt til lignende grupper, men 
føler dog et vist slægtskab med teosofi en  og antroposofi en. Martinus Kosmologi 
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er tilbageholdende med at markere sig i offentlige medier ud fra ideen om, at aktiv 
deltagelse er noget, som det er op til det enkelte menneske at vælge. I princippet er 
Martinus Instituttet åbent for alle, som er interesseret i denne åndsvidenskab , uan-
set tro og livsopfattelse.

Kontakt

Martinus Kosmologi
Studenternes Hus, mødelokale 2
Ndr. Ringgade 3, bygning 420
8000 Århus C (her holder man seks foredrag pr. halvår)
86 72 55 46 (Grethe Bergstrøm)
86 22 36 48 (Verner Mogensen)
www.martinus.dk & www.sfi nksen.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Bruus-Jensen, Per
1994, Martinus Kosmolog: en kort præsentation: introduktion til et nyt virkelighedsbil-
lede, Spjald

Rossen, Svend Åge
1999, Martinus' kosmiske verdensbillede – i hovedtræk, Valby

Undersøgelse udført af stud.theol. Inger Borré

Satanisk Forum, Eclipse

Præsentation og navn

Da satanisme er et af de mest myteomspundne områder inden for religion, er det 
vigtigt indledningsvist i denne præsentation at give en kort introduktion til de to 
primære typer af satanisme, der praktiseres; den mytiske og den gudsfornægtende. 
På den ene side hører den religiøse satanisme til, hvor man dyrker Satan som en 
eksisterende guddom. Denne form har kun ganske få tilhængere. Den anden form 
for satanisme, der dyrkes af majoriteten af satanister, kan nærmere betegnes som en 
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fi losofi sk satanisme, da den primært fokuserer på mennesket frem for dyrkelsen af 
guddomme generelt. Under denne sidste kategori hører Satanisk Forum. 

Satanisk Forum er en landsdækkende forening, der blev stiftet i august 2001, og 
som i dag organiserer størstedelen af de danske satanister. Flere af bestyrelsesmed-
lemmerne var tidligere aktive i den sataniske gruppe Prometheus grotten, der blev 
stiftet i 1997, og som i en periode hørte under den amerikanskfunderede Church of 
Satan. Denne internationale organisation brød Prometheus grotten dog på et tids-
punkt med, da man ikke længere kunne forene sig med det billede, som Church of 
Satan tegnede af satanismen. 

Satanisk Forum blev dannet med tre overordnede formål. For det første ønskede 
man at samle de danske satanister i et netværk til gavn for medlemmerne (bl.a. gen-
nem lokalgrupper); for det andet ønskede man at opbygge en satanisk subkultur, 
hvor det skal være muligt at efterleve den sataniske fi losofi ; og for det tredje ønskede 
man at fungere som interesseorganisation for satanismen for at danne et mere reelt 
billede af satanisme i medierne.

Grunden til, at foreningen kalder sig Satanisk Forum, skønt man ikke tror på Sa-
tan, er, at man ser sig som en opposition til  kristendommen. Ikke i den forstand, at 
man dyrker det modsatte af de kristne, f.eks. djævlen, omvendte kors o.l., men ved at 
man sætter de menneskelige forhold i fokus frem for en guddom. Af den grund anser 
ledelsen i Satanisk Forum heller ikke satanisme for at være en religion, men snarere 
en livsfi losofi . Indholdet i denne fi losofi  kan opsummeres i følgende punkter: 

1) Man ser mennesket som fundamentalt egoistisk, og begreber som godt og ondt 
bestemmes individuelt. Dette afbalanceres dog af en bevidsthed om, at menne-
sket er et socialt væsen, der har behov for et fornuftigt forhold til sine medmen-
nesker. 

2) Man søger at blive bevidst om, hvad der påvirker ens valg i tilværelsen, for i så 
høj grad som muligt selv at være den, der træffer valgene for ens liv. 

3) Man anerkender ikke religion som sand, om end man accepterer dens eksistens. 

Med andre ord mener Satanisk Forum, at mennesket kun lever i den tid, det er på 
jorden, og at det derfor gælder om at få så meget som muligt ud af den tid, man 
har. Der er ganske vist variationer i fl ere medlemmers synspunkter, f.eks. tror nogle 
medlemmer på reinkarnation , selvom det ikke er et synspunkt som Satanisk Forum 
som bevægelse støtter.
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Gruppens historie i lokalområdet

I 2002 blev der dannet en lokalgruppe under Satanisk Forum i Århus med navnet 
Eclipse. Denne fungerer efter samme regler som Satanisk Forum (se under orga-
nisation), og man kan ikke blive medlem af denne lokalgruppe uden også at være 
medlem af foreningen Satanisk Forum. Hverken Satanisk Forum eller Eclipse råder 
over fælles mødelokaler i Århus, men medlemmerne mødes i stedet privat, til kon-
certer, udstillinger osv.

Organisation

Som nævnt er Satanisk Forum en landsdækkende forening med en række af lokal-
grupper spredt rundt i landet. Om end man opfordres til det, er det ikke et krav, at 
foreningens medlemmer skal engagere sig i en af foreningens lokalafdelinger. 

Man har i Satanisk Forum nogle klart formulerede vedtægter, der defi nerer ret-
ningslinjerne for både foreningen og lokalafdelingerne. Foreningen Satanisk Forum 
består af en ledelse, der er selvkonstituerende, og af medlemmer, der alle har samme 
medlemsstatus. Satanisk Forum har ikke en egentlig religiøs leder, da foreningen 
ikke ser sig som en religion. Derimod synes hhv. Ole Wolf og Hr. Vad (førstnævnte 
sidder i ledelsen for Satanisk Forum) at fungere som en form for fi losofi ske ledere 
i stedet, idet de i høj grad har formet den fi losofi , som man forholder sig til i for-
eningen. Deres tekster fi ndes på Satanisk Forums hjemmeside. Organisatorisk set 
varetages de fl este af foreningens praktiske opgaver, såsom økonomi, registrering af 
nye medlemmer, pr-arbejde m.m., af ledelsen. Ansvaret for mindre pr-opgaver læg-
ges dog ud til lokalgrupperne.

Satanisk Forum samarbejder ikke med udenlandske sataniske organisationer, da 
foreningen tager sit udgangspunkt i dansk kultur og danske forhold. Hvad angår 
det fi losofi ske idegrundlag, er der dog et tydeligt slægtskab mellem Satanisk Forum 
og Church of Satan. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at fl ere medlemmer af Sata-
nisk Forum ofte er eller har været inspireret af litteratur udgivet af Church of Satan; 
herunder Satans Bibel. 

Medlemmer

Der stilles tre overordnede krav for at opnå medlemskab i Satanisk Forum. For det 
første skal man have sat sig ind i den sataniske fi losofi . For det andet skal man anse 
sig selv for at være satanist, og for det tredje skal man have en skriftlig tilladelse fra 
forældre eller værge, hvis man er under 15 år. Opfyldes disse krav, vil ledelsen vur-
dere, om en ansøger skal godkendes som medlem. Når man bliver medlem, betaler 
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man et engangsbeløb til foreningen, der går til det administrative arbejde. Ud over 
man som nævnt opfordres til at være aktiv i lokalgrupper eller i projektgrupper, stil-
les der efter opnået medlemskab ikke specielle krav til medlemmerne.

Blandt medlemmerne er der omkring 85 % mænd, og gennemsnitsalderen i grup-
pen er ca. 24 år. Et fl ertal blandt medlemmerne er under uddannelse. I Århus skøn-
nes der at være omkring ti medlemmer. 

I Satanisk Forum afviser man medlemsansøgninger fra personer, der er bosidden-
de uden for Danmark, Grønland og Færøerne. Dette skyldes ikke kun, at Satanisk 
Forum tager udgangspunkt i danske forhold og den danske debat om satanisme, 
men også at det meste af gruppens egenproducerede materiale er på dansk. 

Økonomiske forhold

Satanisk Forum er en selvfi nansierende forening, der hverken modtager offentlig 
støtte, medlemskontingent eller andre økonomiske bidrag. Fra egen virksomhed 
sælges der blade og merchandise, som f.eks. klistermærker, smykker og fl ag, til at 
dække foreningens udgifter. Fællesaktiviteter fi nansieres af deltagerne selv. 

Religiøs/spirituel praksis

Man ser i Satanisk Forum den rituelle udtryksform som vigtig, da ritualet medvir-
ker til at skabe identitet og sammenhold i en gruppe. Satanisk Forum har derfor 
nedsat en projektgruppe, som har til opgave at udarbejde ateistiske ritualer til brug 
i Satanisk Forum. Indtil årsskiftet 2002/2003 havde man udviklet ét ritual, et  Hal-
loween-ritual, inspireret af hedenske traditioner. Ud over det sociale samvær er det 
forholdet mellem liv og død, der er i centrum for dette ritual; især mindet om dem, 
man har mistet. Man arbejder fortsat i foreningen på at udvikle fl ere sataniske ri-
tualer.

Blandt medlemmerne er der enkelte, der udfører et mere individuelt ritual, nemlig 
det såkaldte psykodrama , indstiftet af Chuch of Satans grundlægger Anton LaVey 
(1930-97). Psykodramaet har bl.a. til formål at gennem- og udleve de negative fø-
lelser, man måtte have i forbindelse med en kommende begivenhed, såsom eksamen 
etc. Ved at udføre et psykodrama vil man i den faktiske begivenhed ikke være påvir-
ket af de negative følelser, som man ellers ville have haft. 
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Eksterne relationer

Satanisk Forum afholder ikke undervisning eller kurser om satanisme for interes-
serede ikke-medlemmer, men både bladet Satanisk Bulletin, der udgives af Satanisk 
Forum, og foreningens hjemmeside er tilgængelige for enhver med interesse for 
gruppen og emnet som sådan. 

Satanisk Forum har ikke et formaliseret samarbejde med andre relaterede grup-
per, men afholder dog uformelle aktiviteter med bl.a. heksegrupper og ase -troende. 
Eksempelvis har man talt om at arrangere en mindedag for dem, der blev brændt på 
bålet under hekseforfølgelserne. Satanisk Forum ser sig som beslægtet med huma-
nisme og ateisme, selvom man ikke mener, at disse to retninger er konsekvente nok 
i deres afvisning af Guds eksistens.

Satanisk Forum er ikke et anerkendt trossamfund i Danmark, og man agter heller 
ikke at søge om det. Man har dog undersøgt, hvad det ville indebære for gruppen.

Kontakt

Satanisk Forum
Gruppen mødes privat
Tlf. 96 32 01 08 (Amina Olander Lap)
www.sataniskforum.dk

Litteratur- og kildehenvisninger

Ellis, Bill
2000, Raising the Devil: Satanism, New Religions, and the Media, Lexington

LaVey, Anton Szandor
1969, The Satanic Bible, New York

Pade, Mikkel
1999, Nye religiøse bevægelser i Danmark, København

Undersøgelse udført af stud.mag. Mikkel Pedersen
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Scientologi Kirken Jylland

Præsentation

Med udgivelsen af L. Ron Hubbards (1911-86) bog Dianetik : Den Moderne Vi-
denskab Om Mental Sundhed (på engelsk: Dianetics: The Modern Science of Mental 
Health) den 9. maj 1950 blev dianetikken  (på græsk betyder dia ”gennem” og nous
”sjæl”) som en terapiform offentliggjort, og kunne herefter studeres og anvendes af 
menigmand. Som terapi, der på visse områder synes at være inspireret af tidligere 
dybdepsykologiske teoretikere som Freud og Jung, fokuserede dianetikken i de før-
ste år på menneskets velbefi ndende og adfærd i dets aktuelle livsforløb. Den grund-
læggende tanke var, at mennesket, specielt i sin tidlige barndom, havde været udsat 
for traumatiske hændelser, der medførte skabelsen af engrammateriale . Dette en-
grammateriale består af perciperede sanseoplevelser fra en konkret hændelse (f.eks. 
smerter), der igen vil blive aktiveret, hvis individet senere befi nder sig i en situation 
tilsvarende den, hvor engrammet  blev skabt. Af angst for at genopleve den smerte, 
der er knyttet til det pågældende engram , vil individet ubevidst, ligegyldigt om det 
er udsat for reel fare eller ej, forsøge at fjerne sig fra den potentielle faresituation. 
Da individets handlemåde således ikke beror på rationelle overvejelser og slutninger, 
betegnes måden at reagere på som en aberration eller aberreret (irrationel) handling. 
I den føromtalte bog beskrev Hubbard dianetikken som metoden til at fjerne disse 
engrammer , så individet kan leve som et rationelt, gladere og sundere menneske.

I de følgende år efter offentliggørelsen af dianetikterapien erfarede Hubbard 
igennem sine undersøgelser, at mennesket er et åndeligt væsen, en thetan , der siden 
universets tilblivelse har levet et uendeligt antal livsforløb i enhed med forskellige 
materielle kroppe. Oprindeligt levede thetaner  som ’frit opererende’, dvs. som ma-
terieløse og uforgængelige eksistenser med ubegrænset indsigt og evne til at skabe 
ved blot at postulere eller tænke en tanke; således også det materielle univers og dets 
bestanddele (herunder kroppe). De fysiske kroppe havde og har i modsætning til 
thetanerne ingen bevidsthed og lever derfor efter instinktive stimulus-respons-me-
kanismer. På trods af, at de fysiske kroppe blev til i kraft af thetanernes skaben, for-
måede thetanerne på et tidspunkt at blive indfanget og gjort afhængige af kroppe, 
så de med tiden glemte deres oprindelige skabende evner. Thetaner har således siden 
da levet i en uendelig eksistenscyklus, hvor de forlader en døende krop for derefter at 
blive genfødt i et nyfødt barn. På baggrund af disse nye erkendelser blev scientologien 
(på græsk betyder scio ”at vide” i den bredeste betydning af ordet og logos ”studiet 
af”) skabt som en videreudvikling af dianetikken . Nu gjaldt det ikke alene om at 
fjerne individets engrammateriale , men også at bevidstgøre thetanen  som thetan og 
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på den måde genindføre dens mistede evner. Med andre ord er det scientologiens 
mål, at thetaner igen bliver frit opererende og kontrollerende i forhold til det mate-
rielle univers (en tilstand der i daglig tale refereres til som OT ).

På baggrund af bl.a. scientologiens tilføjelse af et åndeligt aspekt i forhold til dia-
netikken  blev scientologi i 1954 etableret som en religion i USA ”på initiativ af nært-
stående scientologer til Hubbard”. Siden da har kirken fortsat udvidet sine aktivite-
ter samt åbnet kirker og missioner  på samtlige kontinenter. I Danmark blev de første 
scientologikurser udbudt i slutningen af 1960’erne, og siden da er der blevet etableret 
scientologicentre i fl ere danske byer (missioner i Ålborg, Silkeborg, Odense, Lyngby 
og København og kirker i Århus og København). Ud over de lokale danske centre er 
det internationale scientologicenter for hhv. Europa og Afrika ligeledes beliggende i 
København. Scientologi i Danmark ønsker og har fl ere gange søgt om at få statens 
godkendelse som trossamfund, men har endnu ikke, som det ellers er tilfældet for 
Scientologi i Sverige, opnået denne.

Historie i lokalområdet

Scientologi Kirken Jylland blev grundlagt i Århus i 1979 af nogle scientologer 
bosiddende i Århus, der ønskede et lokalt scientologicenter i byen, dvs. først som 
scientologimission og siden 1983 som klasse V kirke (at være klasse V kirke betyder, 
at en kirke er godkendt som og har faciliteter til at udbyde uddannelse op til klasse 
5-niveau og auditering  op til tilstanden Clear ; se senere). Scientologi Kirken Jylland 
lejer sig i dag ind i en ejendom på Vester Allé, hvortil de fl yttede i 1995 fra en lejet 
lejlighed i Guldsmedgade. I Vester Allé råder kirken over tre etager i ejendommen, 
som både rummer kontorer, studielokaler, auditeringsrum (se senere), boghandel, et 
lille fi lmfremvisningsrum m.m. 

Alle kirkens aktiviteter foregår i Scientologi Kirken Jyllands lokaler, om end fl ere 
fastere tilknyttede medlemmer og ansatte (staffs) jævnligt mødes på privat initiativ 
f.eks.vis at fejre, når specielt mange i en given uge har færdiggjort kurser eller mod-
taget auditering .

Organisation

Tilsvarende kirkens rituelle praksis og det enkelte individs vej mod ’frelse’ (se 
senere) er samtlige scientologicentre organisaniseret omkring en fast og detaljeret 
struktur. Således er alle centre inddelt i forskellige divisioner, der hver især arbejder 
med forskellige aspekter af det enkelte centers aktiviteter; det være sig Den Tekniske 
Division, Kvalifi kationsdivisionen, Publikumsdivisionen etc. De enkelte divisioner 
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I forhold til de nævnte formaliserede tilhørsforhold vil ansatte og medlemmer 
samt fl ere af de andre brugere i højere grad foretrække at betegne sig selv som sciento-
loger. Der foreligger ingen fastlagte kriterier eller retningslinjer for, hvornår man kan 
kalde sig scientolog, men det synes at være en betegnelse, der indikerer et oplevet 
ideologisk eller åndeligt tilhørsforhold til kirken. Med andre ord er man scientolog, 
når man bekender sig til, at det er igennem scientologien, at den enkeltes frelse kan 
nås (herom senere). 

Som det er tilfældet for antallet af medlemmer og andre brugere, er der ingen 
konkrete tal for, hvor mange der i Århus vil betegne sig som scientologer. Derimod 
foreligger der statistikker, som viser, at knap 600 personer siden kirkens start i År-
hus har gennemført uddannelse eller modtaget auditering  på  Broen til Fuldkommen 
Frihed (scientologiens frelsesvej der i daglig tale refereres til som Broen – se senere), 
og at knap 60 % af disse har været mænd. Endvidere skønnes det, at gennemsnits-
alderen for scientologer er mellem 35 og 40 år. I kirken tales der primært dansk, 
om end der ofte tales engelsk, når der er scientologer på besøg fra internationale 
kirker. Skønt der ikke har været den store tilgang af nye medlemmer i de senere år, 
har kirken et stort ønske om at vokse sig større, idet kirken mener at råde over viden 
og teknikker, der kan forbedre forholdene for såvel enkeltindivider som forskellige 
samfund i det hele taget.

Økonomiske forhold

Finansiering af kirkens drift og aktiviteter sker primært igennem betaling for ud-
dannelse- og auditeringsydelser, som udbydes til kirkens medlemmer, og som kun 
de kan købe. Priserne for disse ydelser er meget forskellige, men det skønnes, at et 
aktivt medlem, der jævnligt gennemfører kurser og modtager auditering , vil have 
udgifter i kirken, der svarer til 10 % af vedkommendes indtægt – altså en ’bidrags-
størrelse’ som kendes fra andre trossamfund. Som ansat i kirken modtager man kun 
en beskeden/symbolsk løn fra kirken, men får til gengæld tilbudt kurser og audite-
ring til særlige medarbejderpriser (hvor kurser og auditering er gratis, betaler ansatte 
for materialer i tilknytning til disse services). 

Kirken i Århus er, såvel som alle andre afdelinger, en økonomisk selvejende insti-
tution. Som udgangspunkt modtager den ikke økonomisk støtte fra nationale eller 
internationale kirker, men der betales i stedet for forskellige ’services’ til forskellige 
instanser højere oppe i kirkehierarkiet; eksempelvis licens for at bruge Hubbards 
teknikker og metoder. I særlige tilfælde kan den nationale scientologikirke eller en 
anden international scientologikirkeinstans sponsorere lokale aktiviteter. Det sker 
ofte i forbindelse med større nationale eller internationale events eller pr-fremstød.
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er endvidere inddelt i en række specifi kke afdelinger med forskellige opgaveområder, 
som ansatte (der hver især har skrevet kontrakter med kirken af forskellig varighed 
fra to et halvt år til uendelig ansættelse – sidstnævnte er de søoffi cersklædte sea 
org staffs) er ansvarlige for; dvs. at de fungerer i overensstemmelse med divisioner-
nes individuelle målsætninger. Organisationens struktur i form af opbyggningen 
omkring divisioner, afdelinger og forskellige opgaveområder er grafi sk afbildet på 
Organiseringstavlen, som er hængt op i ethvert scientologicenter verden over. Orga-
niseringstavlen er udviklet og afprøvet af Hubbard selv og er den autoritative organi-
sationsstruktur, som alle kirker og missioner  skal følge. Er der fremgang eller vækst 
inden for en given afdeling eller et givent opgaveområde, anses det som et udtryk 
for, at den eller de enkelte ansvarlige har udført deres opgave korrekt. 

Ud over den globale organisationsstruktur er Scientologi Kirken Jylland registreret 
som forening og har derfor også en bestyrelse, vedtægter der skal følges, og regnskab 
der skal godkendes. Større beslutninger som fl ytning af kirken eller lokaleombyg-
ning etc. bliver taget af bestyrelsen. Spørgsmål vedrørende løbende aktiviteter eller 
forslag til sådanne afgøres af et ledende råd i kirken (ofte på ugebasis), der består af 
ledere for de enkelte divisioner. 

I Århus er der én ordineret præst, der er uddannet til at varetage afholdelsen af 
kirkens forskellige grupperitualer (se beskrivelse senere), og selvom det ikke er en 
generel regel, er den ordinerede præst i Århus også kirkens Case-Supervisor (CS). 
Denne er ansvarlig for, at de enkelte auditorer  (religiøse specialister der afholder 
auditeringssessioner – se herom senere) auditerer korrekt. Idet auditering  kan be-
tegnes som kirkens primære religiøse praksis, kan de enkelte auditorer, såvel som 
de ordinerede præster, betegnes som scientolgiens religiøse specialister. Der opereres 
ikke med et egentligt ”religiøs leder”-begreb inden for Scientologi.

Medlemmer

I Scientologi Kirken Jylland er der overordnet tre grader af tilknytning til kirken; 1) 
ansatte, der på kontrakt varetager visse administrative eller religiøse poster i kirken, 
2) medlemmer, der betaler kontingent til Scientologi Kirken Jylland (hvis man vil 
lave kurser eller servicer i kirken skal man være medlem), og 3) andre brugere, der 
primært tæller folk, som kortvarigt stifter bekendtskab med kirken (omhandler også 
personer, der gennemfører introduktionsservicer, men som herefter ikke ønsker at 
gennemføre yderligere servicer). I Århus er der godt femten ansatte, og hvad angår 
antallet af medlemmer og andre brugere, forelå der ved denne publikations udgi-
velse ingen præcise tal. Det skønnes dog, at op imod 100 personer jævnligt benytter 
sig af Scientologi Kirken Jyllands forskellige uddannelses- og auditeringstilbud. 
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En auditeringssession, Scientologi Kirken Jylland
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Religiøs/spirituel praksis

Inden for Scientologi er der i de seneste årtier udviklet en omfattende ritualpraksis, 
som både tæller individuelle (auditering ) og kollektive (søndagssamling, dåb , vielse 
og begravelse  etc.) ritualer. Af de nævnte ritualer praktiserer man især de i år 2000 
indførte søndagssamlinger, der som udgangspunkt afholdes én gang om ugen, og 
de individuelle auditeringer . De øvrige ritualer afholdes kun sjældent i Scientologi 
Kirken Jylland og i Danmark i det hele taget. Selvom der i en søndagssamling 
indgår en auditeringssekvens, anses den individuelle auditering for at være kirkens 
vigtigste religiøse aktivitet, da det er her, at den enkelte mest effektfuldt kan fjerne 
sit engrammateriale  og derved bevæge sig op ad den nøje strukturerede  Broen til 
Fuldkommen Frihed og nærme sig tilstanden OT . 

Som et praktisk redskab til at lokalisere engrammateriale , der indeholder hændel-
ser fra alle thetan ens inkarnationer, har Hubbard udviklet et såkaldt e-meter  (for-
kortelse for Elektropsykometer). E-meteret er et elektronisk apparat med to metaldå-
ser tilkoblet, hvorigennem der sendes en svag strøm. Under en auditering  sidder den 
auditerede (der modtager auditering – også kaldet en Præ-Clear  eller PC ) med disse 
dåser i hænderne, imens auditor  udsiger visse kommandoer, ofte formuleret som 
spørgsmål. Viser det sig, at en given kommando resulterer i et udslag på e-meterets 
afl æsningsfelt, er det et tegn på, at den auditerede er stødt på engrammateriale eller 
andet mentalt eller åndeligt stress. Herefter gentages den aktuelle kommando, indtil 
PC har besvaret spørgsmålet, og e-meter-udslaget er væk, så der igen er en fl ydende 
nål (en betegnelse der benyttes, når et engram  er afl adet og dermed ikke længere 
har indvirkning på individets handlinger). Ser man på Broen, der i visse grafi ske 
fremstillinger er afbildet som en bro, der passeres, opnår man på et tidspunkt i 
auditeringsforløbet tilstanden Clear, hvor man siges at have fjernet sine individuelle 
engrammer . Hvor auditering hertil er foregået ved, at en auditor har auditeret en 
PC, foregår auditeringen  på de øvre OT -grader for det meste som såkaldte solo-
auditeringer . Da materialet, som bruges under auditering efter Clear-stadiet, kun er 
forbeholdt de personer, der befi nder sig på de pågældende trin, er det vanskeligt at 
sige noget om, hvilke ’opgaver’ OT-graderne arbejder med. Det forventes dog, at et 
af de områder, som berøres, er kollektivt engrammateriale, da det ifølge scientolo-
giens verdenssyn er nødvendigt at arbejde for en kollektiv  frelse, for at den enkelte 
thetan i sidste ende selv vil kunne blive frit opererende.

Som stifter af scientologien og den, der har gjort Broen ’farbar’ for menneske-
heden, er Hubbard den essentielle kildemæssige autoritet inden for Scientologi. I 
forhold til den religiøse praksis er det ritualbogen The Background, Ministry, Cere-
monies & Sermons of the Scientology Religion fra januar 2000, der er den universelt 
anvendte liturgibog for scientologikirker.
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Eksterne relationer

Scientologicentrenes søndagssamlinger er en aktivitet, der er åben for alle interes-
serede, og kan være en måde, hvorigennem man personligt introduceres til sciento-
logiens ideunivers og praksis. Offentlige foredrag eller kurser om scientologi bliver 
for øjeblikket ikke afholdt, om end enkelte folkeskoler i lokalområdet (Kildeskolen 
i Åbyhøj) i et vist omfang benytter sig af Hubbards studieteknikker til indlæring. 
Endvidere uddeler landets scientologicentre informationsmateriale og personlig-
hedstest på gågader etc. samt deltager på forskellige messer og markeder.

Scientologi kan ikke siges at være direkte beslægtet med andre religiøse grupper, 
om end en vis beslægtethed har været pointeret i forhold til specielt buddhismen , 
idet Hubbard i slutningen af 1960’erne bl.a. betegnede sig selv som den nye Mai-
treya (den genkommende hvide Buddha ). Dette slægtskab har dog ikke siden været 
specielt fremhævet i kirken eller i dens præsentation af Hubbard.

Kirkens forhold til pressen varierer meget. Med fl ere journalister oplever kirken at 
have et godt samarbejde, om end de i nogle tilfælde har ment, at de er blevet noget 
ensidigt præsenteret, og at motivet for nogle journalister synes at have været at sætte 
kirken og dens aktiviteter i et dårligt lys. I forbindelse med uddeling af informati-
onsmateriale om bevidsthedssløvende stoffer i forskellige jyske byer har der været en 
rimelig stor medieopmærksomhed i lokalaviser.

Kontakt

Scientologi Kirken Jylland
Vester Allé 26
8000 Århus C
Tlf. 86 19 10 44 
www.scientology-jylland.org
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Undersøgelse udført af cand.mag. René Dybdal Pedersen

Sirius Center

Præsentation og navn

Sirius Center er en uafhængig spirituel gruppe, der arbejder for at hjælpe jorden og 
menneskeheden ved at bede guddommelige kræfter om hjælp til at forløse de proble-
mer, der fi ndes på planeten – det være sig menneskers had, ufred eller krig. Arbejdet 
for jorden foregår i lystjenester , hvor man påkalder lys og energi , der skal strømme 
ned i Jorden og videre ud til alt levende. Lyset bliver sendt fra  Sol Logos – en gud-
dom, der på Jorden har inkarneret sig som f.eks. Jesus, jomfru Maria og Maitreya 
Buddha  (den Buddha man i mahayana buddhisme ser som den nye Buddha). 

Sirius Center er baseret på tankegods fra teosofi en , der bl.a. siger, at mennesket er 
en gnist af det guddommelige – i Sirius Center kaldet  Sol Logos eller blot Gud. Des-
uden er det gruppens opfattelse, at visse mennesker er inkarnerede  på jorden fra an-
dre planeter eller ikke-synlige overjordiske planer med den mission  at hjælpe planeten 
jorden frem mod en bedre tid. Til forskel fra teosofi en mener Sirius Center, at det 
kun er disse inkarnerede personer, godt 25 % af verdens befolkning, der er i besid-
delse af den guddommelige gnist. Heraf er der dog mange, der endnu ikke har indset 
eller opdaget deres oprindelse og mission. Ved at gennemleve adskillige inkarnationer 
på jorden erkender man langsomt sin guddommelige herkomst, og først efter denne 
erkendelse kan man påbegynde arbejdet for at bringe jorden ind i en bedre tid. I 
gruppen er der ikke nogen specifi k vision om, hvordan denne fremtid ser ud, ligesom 
man heller ikke kender det tidspunkt, hvor denne nye æra måtte indtræde. 

Sirius Center adskiller sig fra mange andre nye, spirituelle  grupper ved ikke at 
fokusere på personlig udvikling for den enkelte. I stedet betragtes tilslutningen til 
gruppen som et uselvisk stykke arbejde for jorden, der ikke bliver gjort for egen 
vindings skyld. I Sirius Center opereres der med andre ord ikke med individuelle 
frelsesmotiver. Sirius Center har sit navn efter Sirius, der ifølge teosofi sk  viden er 
centrum for vor del af universet og dermed er ansvarlig for vort solsystems udvik-
ling, herunder jordens og menneskehedens.
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Gruppens historie i lokalområdet

Sirius Center blev stiftet i Århus den 15. maj 1994 af Søren Vejs-Petersen under 
navnet Den Gyldne Cirkel. Han havde tidligere været medlem af Rosenhaven , der 
er en spirituel bevægelse ledet og grundlagt af Ananda Tara Shan. Da Vejs-Petersen 
efter sit brud med Rosenhaven ikke mente at kunne fi nde den rette energi  og det 
rette forum for sine tanker i andre spirituelle  grupper, valgte han at danne en gruppe 
selv. Gruppen kom til at hedde Den Gyldne Cirkel og blev dannet samtidig med en 
tilsvarende gruppe i Frederiksværk med Asger Lorentsen som leder. Lorentsen, der 
tidligere var en af de primære ideologiske kræfter i Rosenhaven, havde ligesom Vejs-
Petersen brudt med bevægelsen for at skabe noget nyt. De to grupper blev baseret 
på et fælles tankegods, som for en stor del består af Lorentsens tanker medtaget fra 
Rosenhaven, men grupperne blev organiseret forskelligt og arbejdede uafhængigt 
af hinanden. I september 2002 valgte Vejs-Petersen at bryde forbindelsen til Den 
Gyldne Cirkel, og resultatet blev en opsplitning af den lokale gruppe. Hvor den nye 
gruppe under Vejs-Petersen ændrede navn til Sirius Center, bibeholdt den resterende 
gruppe navnet Den Gyldne Cirkel. Sirius Center eksisterer kun i Århus og er ikke 
del af et større netværk, ligesom de heller ikke samarbejder særskilt med andre spiri-
tuelle grupper. Af de, der kom til de første tjenester i Den Gyldne Cirkel i Århus, er 
det i dag kun Søren Vejs-Petersen, der er tilknyttet Sirius Center. Som Den Gyldne 
Cirkel benytter Sirius Center lokalerne i Spirituelt Center  (det tidligere Teosofi sk 
Center) i Skolegade 7b til deres forskellige aktiviteter. 

Organisation

Sirius Center opfatter ikke sig selv som en forening og fører ikke medlemslister. 
Dette er bevidst valgt, da man ønsker at signalere, at lystjenesterne er åbne for 
alle. Om end alle i lystjenesterne deltager på lige fod, er det dog ikke alle, der 
vil kunne lede en lystjeneste . Da gruppen under tjenesten arbejder med energier, 
der kan være farlige for nogle (eksempelvis personer der enten er utrænede eller 
psykisk ude af balance), er det kun de, der både er fysisk og psykisk stærke nok, 
der vil få lov til at lede en tjeneste. I skrivende stund (marts 2003) bliver dette 
arbejde delt mellem Søren Vejs-Petersen og en anden deltager. Ud over lystjene-
sterne foretager disse to tjenesteledere ligeledes alle væsentlige beslutninger på 
gruppens vegne. Dette anses dog ikke for at være ensbetydende med, at disse 
to er hierarkisk højere placeret end andre, da det i gruppen prioriteres, at alle, 
uanset tilknytningens varighed etc., er ligestillede. Denne rollefordeling mellem 
tjenesteledere/beslutningstagere og andre deltagere opfattes således blot som en 
praktisk, og ikke formel, foranstaltning. 
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Medlemmer

Som det fremgik af det foregående afsnit, kan man ikke blive medlem af Sirius 
Center. Alle er velkomne, og der stilles ingen krav til interesserede om bestemt 
viden eller erfaring for at kunne deltage i gruppens tjenester. Blot ser man i grup-
pen gerne, at de deltagende er åbne for at arbejde for jorden og menneskeheden. 
Idet der ikke eksisterer nogen medlemsliste, fi ndes der heller ingen offi cielle tal på, 
hvor mange der kommer til gruppens tjenester. Antallet af personer, der igennem 
længere tid er kommet regelmæssigt i gruppen, skønnes dog at ligge på ca. 30. Til 
tjenesterne kommer der alt fra otte til 30 mennesker, men oftest ligger antallet af 
deltagere til de enkelte tjenester på mellem ti og femten personer. Dette tal har været 
stabilt de sidste år. Aldersmæssigt er langt de fl este mellem 30 og 60 år, om end der 
også er enkelte yngre og ældre deltagere. Fra Den Gyldne Cirkels start i Århus har 
kvinderne været i overtal, men i løbet af 2002 er antallet af mænd steget, så der nu 
blandt deltagerne er lige så mange mænd som kvinder. Størstedelen af deltagerne 
har hidtil været etnisk danske, ligesom de fl este stadig er medlemmer af folkekirken. 
Det sker ikke så sjældent, at deltagerne også kommer til tjenester i andre grupper og 
foreninger. Sirius Center anser ikke sig selv som en religion og derfor heller ikke som 
konkurrent i forhold til forskellige religiøse grupper. 

Økonomiske forhold

Sirius Center er en uafhængig gruppe, der ikke modtager økonomisk støtte fra an-
den side. Alle udgifter, primært bestående af betaling for leje af lokaler, betales af 
deltagerne selv gennem en frivillig donationsordning.

Religiøs/spirituel praksis

Sirius Center afholder lystjeneste  i deres lokaler en fast aften om ugen. Formålet med 
tjenesterne er gennem meditation  at skabe en  kanal, hvorigennem et guddommeligt 
lys kan strømme ned til jorden og her skabe større harmoni og fred. Tjenesterne 
følger grundlæggende det samme skema, hvor man siddende i en cirkel sammen 
mediterer over et tema, der er valgt til den enkelte tjeneste. Temaet kan være bestemt 
af specielle begivenheder i løbet af året (f.eks. bestemte højtider, herunder  wesak (en 
buddhistisk inspireret fuldmånefest) og jul). Det kan ligeledes være bestemt af tje-
nestelederen, der gennem meditation forinden har sporet sig ind på, hvilken energi  
det vil være gunstigt at arbejde med den pågældende aften. Disse energier kan ek-
sempelvis målrettes mod fred i Mellemøsten eller et andet af verdens brændpunkter 
eller, mere overordnet, at kanalisere positiv energi ud til menneskeheden generelt.
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Selve tjenesten, der varer ca. en time, er ledsaget af musik, der er valgt til at passe 
til tjenestens energi . Tjenestelederen starter med at påkalde Guds beskyttelse, så tje-
nesten ikke påvirkes af negative energier, der bevidst vil forsøge at forstyrre arbejdet. 
Derefter laver man i cirklen en lysende kreds, hvori man åbner en  kanal for energien. 
Denne kanal forstærker lysindstrømningen  til planeten og sørger derved for, at bety-
deligt mere lys og positiv energi kan strømme til jorden. Derefter går man til ugens 
tema, der som nævnt kan variere fra gang til gang. Lystjenestens meditationsdel, 
der også kaldes for verdenstjenerdelen, anses for at være tjenestens vigtigste sekvens, 
idet man her udfører tjenestens egentlige formål; nemlig at fjerne ’mørke’ i verden. 
Efter meditationen  når man til en healingsdel, hvori de deltagende selv kan modtage 
healing , som eksempelvis kan have til formål at genoprette en indre balance, hvis 
man under meditationen har modtaget for store koncentrationer af lys. En tilstand 
der af nogle opleves som fysisk og psykisk opslidende. Endvidere kan de deltagende 
også vælge at sende healende energier til andre. Ofte slutter tjenesten med, at alle de 
deltagende drikker et lille glas vand, der under tjenesten har stået på alteret (et lille 
rundt bord i midten af kredsen, der skal symbolisere lysets indstrømning), og som 
derved har fået energi i sig. Grundlæggende bliver der ikke sagt mange ord under 
tjenesten, da man ikke ønsker at gøre meditationen for ’guidet’, men i stedet fore-
trækker, at de deltagende kan arbejde med energierne, som de ønsker.

Eksterne relationer 

Sirius Center er som nævnt en uafhængig gruppe og har som sådan ingen samar-
bejdspartnere udadtil. De afholder ikke kurser eller lignende, der er henvendt til 
udenforstående, men alle er velkomne til at møde op til tjenesterne for at lære mere 
om gruppen og dens arbejde.

Kontakt

Sirius Center 
Skolegade 7b
8000 Århus C
Tlf. 86 15 92 73 (Søren Vejs-Petersen)
e-mail: sv-p@siriuscenter.dk
www.siriuscenter.dk
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Litteratur- og kildehenvisninger

Der fi ndes ingen litteratur, der direkte omhandler Sirius Center, men man kan fi nde 
mange af tankerne bag deres fi losofi  i bøger af hhv. Asger Lorentsen (se særskildt afsnit 
om Den Gyldne Cirkel) og Alice A. Bailey (se særskildt afsnit om Teosofi sk Forening).

Undersøgelse udført af stud.mag. Lotte Damsgaard

Summit Lighthouse

Præsentation og navn

Summit Lighthouse er en gruppe, der hører til den verdensomspændende religiøse 
organisation eller bevægelse Summit Lighthouse/Church Universal and Triump-
hant. Navnet Summit Lighthouse skal forstås som ”Fyrtårnet på toppen af bjerget, 
der lyser vej for alle sjæle”, hvilket er ét af kernepunkterne for gruppen: ”At bane 
vej for menneskeheden på jorden, så vi på bedste vis kan komme ind i den nye tid, 
Vandmandens tidsalder”. 

Summit Lighthouse ser sig som en religion, som indbefatter alle verdensreligio-
nerne, dvs. at man bygger både på den jødisk -kristne tradition (eksempelvis Jesus, 
nadveren, katolske helgener) og Østens religioner (eksempelvis karma  og reinkarna-
tionstanken, Buddha , de hinduistiske  guder samt især tibetanske meditationstek-
nikker). Derfor anvendes der også en bred vifte af helligskrifter, bl.a. Bibelen  med 
Apokryferne, dødehavsrullerne, Nag Hammadi-tekster samt selvfølgelig Summit 
Lighthouses mange egne publikationer. Sammen med De Opstegne Mestre (på 
engelsk: Ascended Masters) arbejder Summit Lighthouse på at fremme vejen til fred, 
sandhed og oplysthed. Dette samarbejde består i, at De Opstegne Mestre bringer 
budskaber til udvalgte nulevende personer, bl.a. til Summit Lighthouses leder Eliza-
beth Clare Prophet, som derved gør det muligt for menneskeheden at opfylde den 
guddommelige plan. De Opstegne Mestre er forskellige historiske personligheder 
(religiøse ledere, helgener etc.), der igennem en række livsforløb er genforenet med 
det, som Summit Lighthouse anser for at være den guddommelige kilde. Under ét 
omtales disse mestre som  Det Store Hvide Broderskab, hvor hvid ikke refererer til 
race, men til den hvide lysende aura, som mestrene får omkring sig, når de ikke læn-
gere er knyttet til en materiel krop. Gud eller det guddommelige beskrives i Summit 
Lighthouse som Fader/Moder-Gud, idet Gud forstås som værende af begge køn.
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Summit Lighthouse blev stiftet i 1958 i USA af Mark L. Prophet, der tidligere 
havde haft kontakt til teosofi ske kredse og I AM-bevægelsen. Efter dennes ”opsti-
gelse” (død) i 1973 overtog hustruen Elizabeth Clare Prophet lederpositionen for 
Summit Lighthouse. Gennem årene er der sket en stor organisatorisk udvikling, 
så Summit Lighthouse på verdensplan i dag fungerer som paraplyorganisation for 
forskellige organer og afdelinger, det være sig eksempelvis Keepers of the Flame 
Fraternity, hvor arbejdet for  Det Store Hvide Broderskab foregår, samt organisa-
tionens kirke Church Universal and Triumphant. Summit Lighthouse, der lægger 
vægt på undervisning og publikationer, er det eneste af organisationens led, der er 
i Danmark.

Gruppens historie i lokalområdet

Summit Lighthouse er egentlig begyndt i Århus i to omgange. Gruppen begyndte 
oprindeligt i 1987, men opløstes allerede året efter, da stort set alle keepere (med-
lemsbetegnelse, se nedenfor) tog til hovedkvarteret, Royal Teton Ranch i Yellowsto-
ne National Park i Montana, USA. Da den nuværende leder af Summit Lighthouse 
Århus, Dorte Merete Gagge, efter dette ophold vendte tilbage til Danmark i 1996, 
genopstartede hun Århus-gruppen, som har eksisteret siden da. 

På det tidspunkt holdt de til i Ny Tids Aftenskole i Mejlgade, men efter at denne 
blev lukket, har de lejet sig ind i lokalet ved Teosofi sk Center (nuværende Spirituelt 
Center ), Skolegade 7B, 8000 Århus C. Her holdes tre gange om måneden foredrag/
åbne møder, som alle kan deltage i. Derudover holder gruppen en gang om ugen 
et internt møde, der foregår privat. Ydermere har man i Århus arbejdet på at starte 
en Summit Lighthouse Ungdomsgruppe for de 16-28-årige. Den ledes af de unge 
selv, og man mødes her én gang ugentligt. Ungdomsgruppen søger at anvende deres 
spiritualitet  i praksis, idet de unge går ud og eksempelvis tilbyder deres hjælp til såvel 
hjemløse som til børnehjem, både i Danmark og i andre lande. De laver også teater 
og optræder med sang og dans.

Organisation

De fl este Summit Lighthouse-afdelinger er opbygget som foreninger med bestyrel-
ser. Da Summit Lighthouse Århus startede i 1996, var Dorte Merete Gagge eneste 
initiativtager og stod med det fulde ansvar og initiativ. Efterhånden er også Århus-
gruppen blevet en etableret gruppe, som i dag fungerer som en forening, hvori be-
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slutningerne tages på baggrund af demokratisk afstemning. I Summit Lighthouse 
Århus har formanden status som præsident. Denne har til opgave at varetage det 
organisatoriske arbejde i gruppen samt at være den primære ansvarshavende for 
den kollektive religiøse praksis. Kun ved specielle lejligheder (normalt en gang om 
året), f.eks. ved konfi rmation  og dåb , kommer en regional præst og varetager disse. 
I Skandinavien er der to sådanne regionale præster. 

Medlemmer

Inden for Summit Lighthouse opereres der med tre forskellige grader af tilknyt-
ningsforhold til gruppen, som afhænger af, hvilken grad af engagement den enkelte 
person ønsker at have. For det første kan enhver vælge at komme til nogle af de 
åbne møder og anvende de teknikker og lytte til de synspunkter, som man bliver 
introduceret for igennem Summit Lighthouse. Da der ikke opereres med direkte 
medlemskab af Summit Lighthouse, kan man få en større tilknytning til gruppen 
ved at blive medlem af Keeper of the Flame Fraternity. Herved opnår man betegnel-
sen keeper. Som keeper er det stadig muligt at være medlem af andre trosretninger 
som eksempelvis folkekirken. Det forventes, at man i løbet af de første syv måneder 
afl ægger sig drikke- og rygevaner. Ligeledes ser man helst, at folk begrænser tv-for-
bruget, og at man tager afstand fra rockmusik, da det menes at bremse individets 
åndelige udvikling. For det tredje kan man blive medlem af kirken Church Univer-
sal and Triumphant, hvorved man opnår betegnelsen communicant. Her er det til 
gengæld et krav, at man melder sig ud af andre trossamfund, at man betaler tiende 
til kirken, og at man afl ægger et løfte til kirken, der på en række områder svarer til 
de katolske klosterløfter. 

Da Summit Lighthouse genstartede i 1996, bestod gruppen kun af to personer 
fra den Summit Lighthouse-gruppe, der tidligere havde eksisteret i Århus. Siden er 
gruppen blevet større, så den ved udgangen af år 2002 talte syv personer med status 
af keepere. Summit Lighthouse Århus dækker hele Århus Amt. Aldersfordelingen 
blandt keepere er mellem 20 og 77 år, og blandt disse er der et lille fl ertal af kvin-
der. Flere af keeperne kommer fra teosofi ske kredse eller fra TM (Transcendental 
Meditation). De folk, der ellers benytter sig af gruppens tilbud, betegner Summit 
Lighthouse generelt som søgende og åbne. Om end alle er velkomne til at deltage 
i gruppens aktiviteter, har det hidtil kun været danskere, der har deltaget. Summit 
Lighthouse annoncerer bl.a. i Århus Onsdag, Nyt Aspekt, Lyset og tager på for-
skellige messer for at udbrede kendskabet til deres lære.
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Økonomiske forhold

Summit Lighthouse er en selvfi nansierende forening, der ikke modtager offentlig 
støtte fra kommune, amt eller stat, men den har som enhver anden forening mu-
lighed for at benytte sig af offentlige kommunale lokaler. Man modtager ingen 
økonomisk støtte fra hovedorganisationen, tværtimod bidrager Summit Lighthouse 
Århus til driften af hovedorganisationen. Summit Lighthouse Århus’ egne indtægter 
kommer, ud over donationer indsamlet ved de åbne møder, fra bidrag fra keepere, 
hvoriblandt holdningen er, at man giver, hvad man kan. Der er ingen lønnede med-
arbejdere i Summit Lighthouse, så alt arbejde foregår på frivillig basis. 

Religiøs/spirituel praksis

I Summit Lighthouse mener man, at mennesket er kendetegnet ved at have en 
guddommelig gnist i hjertet. Målet for den enkelte er at gøre denne gnist større for 
til sidst at blive ét med Gud. Den centrale religiøse praksis, som udøves i Summit 
Lighthouse, er beskrevet af Mark L. og Elizabeth Clare Prophet i Videnskaben om 
det talte ord (på engelsk: Science of the spoken word ). Det er en metode, hvor den 
enkelte kan få adgang til det guddommelige i sig selv. Men metoden består af tre 
komponenter: bøn , meditation  og dekreter (repeteret bøn). Ved at udføre disse tre 
handlinger påkalder man Guds lys og den violette fl amme , hvis funktion det er at 
omforme den dårlige karma , der er oplagret i mennesket og på planeten, til lys, vis-
dom, styrke og kærlighed. Ved denne praksis menes man på det individuelle plan at 
kunne opnå at blive ét med Gud og på det planetariske plan at fremme udbredelsen 
af fred og kærlighed i verden. Forløbet og indholdet af disse ritualer er fastsat de 
enkelte dage, hvoraf lørdag ses som den vigtigste, da det er dagen for den violette 
fl ammes ritual. De forskellige ritualer kan både foretages kollektivt og individuelt 
(nadveren kan f.eks. indtages individuelt, uden at en autoriseret person skal velsigne 
brødet og vinen). 

I Summit Lighthouse Århus mødes keeperne hver onsdag, hvor de beder i tre 
timer efter et fastsat ritualforløb. De andre dage kan keeperne vælge at foretage 
ritualet selv eller via internettet følge recitationer af bønner , der transmitteres fra for-
skellige steder i verden. Ud over de fastsatte ritualer modtager keeperne individuel 
undervisning via lektioner tilsendt fra hovedkvarteret i USA.

Når der i Summit Lighthouse udføres ritualer, er det vigtigt, at det foregår i en 
bestemt atmosfære, som bl.a. opnås ved at inddrage en lang række symboler i hand-
lingerne. Blandt disse anses specielt det transportable alter (chartet) for at have stor 
betydning. Det skildrer menneskets samhørighed med Gud og viser, hvorledes den 
guddommelige gnist kan vokse, så mennesket bliver ét med Gud. Da gruppen ser 
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sig som beslægtet med en række af de klassiske verdensreligioner, benytter man sig 
også af symboler fra andre religiøse traditioner. Når der holdes åbne møder, opstilles 
der, ud over chartet, et billede af Elizabeth Clare Prophet og en fi gur af den violette 
fl amme , fi gurer eller billeder af de opstegne mestre , den hellige gral , krystaller , ly-
sestager etc. 

Eksterne relationer

Af udadrettede arrangementer er der åbne møder tre gange om måneden, hvor alle 
er velkomne. Her holdes der foredrag om Summit Lighthouses teologi, og man 
udfører forskellige ritualer (eksempelvis nadverritualet). Derudover afholder man 
løbende en studiekreds for alle interesserede. På nuværende tidspunkt er der fem-ti 
personer med i studiekredsen. 

Om end Summit Lighthouse ikke er anerkendt som trossamfund i Danmark, er 
det en status, som gruppen bl.a. har opnået i Sverige.

Kontakt

Summit Lighthouse
Skolegade 7B
8000 Århus C
Tlf. 86 76 33 15 (Dorte Merete Gagge)
www.tsl.org (Summit Lighthouses internationale hjemmeside)

Litteratur- og kildehenvisninger

Arlebrand, H.
1993, Det ukendte: Om okkultisme i en ny tidsalder, Valby

Lewis, J. R.
1994, Church Universal and Triumphant: In Scholarly Perspective, Stansford

Mark L. Prophet
1985, Saint Germain: Studier i Alkemi, Selvforvandlingens Videnskab, København

Undersøgelse udført af stud.mag. Charlotte Guldberg Nielsen
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Teosofi sk Forening Århus

Præsentation og navn

Teosofi sk Forening Århus er en selvstændig forening, der formidler teosofi   gennem 
foredrag, kurser, skoleforløb og fællesmeditationer, som ethvert interesseret medlem 
som ikke-medlem er velkommen til at deltage i. Teosofi sk Forening Århus er en af 
de utallige forgreninger, der i tidens løb har udspaltet sig fra Teosofi sk Samfund, 
som blev dannet i 1875 i New York af H. P. Blavatsky og H. S. Olcott. 

Teosofi sk Forening Århus respekterer alle religioner og mener, at de hver især be-
skriver menneskets forhold til det guddommelige. Dog opfatter foreningen ikke sig 
selv som en religion begrundet i, at der hverken fi ndes bindende dogmer, ritualer 
eller helligskrifter i Teosofi sk Forening Århus. 

Teosofi  er græsk og betyder ”guddommelig visdom”. Tanken bag teosofi en  er, 
at der til alle tider og i alle kulturer har eksisteret og eksisterer en indre, åndelig 
indsigt, som giver mennesket viden om oprindelsen, eksistensen og meningen med 
livet. Denne indsigt er tidløs, og ingen kultur, religion eller samfundsgruppe har 
derfor patent på den. Teosofi en hævder, at der i hver enkelt religion, i kunst, i viden-
skab  og i andre former for menneskelig aktivitet fi ndes denne kerne af guddommelig 
visdom, der bliver udtrykt på forskellig vis, men som i sidste ende har samme ind-
hold. Jesus og Buddha  har f.eks. betonet forskellige aspekter af den guddommelige 
visdom, men det er stadig en og samme visdom, de har opnået indsigt i og fortalt 
andre om. Efterhånden bliver den esoteriske  viden, dvs. den indre, skjulte viden som 
kun de få kender til, eksoterisk, dvs. ydre og tilgængelig, således at alle kan drage 
nytte af den og vor verden forbedres. Det er denne guddommelige visdom, Teosofi sk 
Forening Århus ønsker at udbrede og levendegøre i nutiden.

Mennesket betragtes i teosofi en  som et udødeligt bevidsthedsvæsen, hvis ånd 
– kaldet monaden  – har del i Gud. Mennesket er imidlertid både krop, sjæl og ånd, 
hvor sjælen er monadens lavere repræsentant og kroppen det ’hylster’, hvor sjælen 
har til huse for en tid.

Den såkaldte monade  udvikler sig konstant, og livet er en læreproces, hvor mo-
naden  vandrer fra tilværelse til tilværelse for at udvikles. Man kan kalde en sådan 
opfattelse for en åndelig evolutions- eller udviklingslære.

At mennesket genfødes (reinkarneres) i en form, der bestemmes af ens karma  
(ideen om at man i sit næste liv populært sagt ’høster som man har sået’), betragtes 
inden for teosofi en  som en grundlæggende eksistentiel lovmæssighed. Dog er der in-
tet krav om, at man som medlem af Teosofi sk Forening Århus skal tro herpå. I mod-
sætning til reinkarnationstanken i de indiske religioner buddhisme  og hinduisme , 
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hvor genfødslerne anses for at være noget negativt, opfatter teosofi en de gentagne 
inkarnationer som det middel, der til stadighed forbedrer monadens egenskaber. 
Karmaloven bevirker, at mennesket lærer af sine fejl og ikke gentager dem. Den 
fortsatte udvikling skulle gerne munde ud i, at menneskets natur fuldkommengøres, 
og at mennesket bliver medarbejder på den skaberplan, som universets udvikling 
følger. Generelt vil man i Teosofi sk Forening Århus fi nde udbyggede og detaljerede 
teorier om, hvordan mennesket, verden og kosmos  hænger sammen. 

Selvom ideer fra buddhisme og hinduisme  er udbredte i Teosofi sk Forening År-
hus, vil man også fi nde en udpræget kristen grundtone i foreningen. Dette hænger 
sammen med, at teosofi en  er synkretistisk , fordi den sammenfl etter elementer fra 
forskellige religiøse traditioner. 

Teosofi en er i høj grad ophav til de mange alternative bevægelser og grupper, 
der siden 1970’erne er blevet placeret under paraplybetegnelsen new age . Bl.a. var 
teosofi en  banebrydende inden for selv-spiritualitet ; dvs. udforskning og udvikling 
af selvet, samt den holistiske ide, at universet i bund og grund er en enhed, og at 
ethvert individs gøren og laden derfor i sidste ende får betydning for hele verdens 
velbefi ndende. Ligeledes er tanken om en ny tidsalder og en ny verdensorden at 
fi nde inden for teosofi en. Teosofi sk Forening Århus deler altså meget af sit tanke-
gods med mange andre, men mener selv at tilhøre den klassiske, seriøse del af new 
age-bevægelsen, som er i stand til at tilbyde den mest avancerede undervisning og 
fi losofi , man kan fi nde inden for new age.

Historie i lokalområdet

Teosofi sk Forening Århus’ historie er præget af en række splittelser og brud. I 
perioden 1985-89 var der et teosofi sk  center i Århus, som var en del af Teosofi sk 
Samfund. Dette center blev etableret af Søren Hauge. Teosofi sk Forening er en 
knopskydning af Teosofi sk Samfund og opstod i 1989 som resultat af en splittelse i 
Teosofi sk Samfund i Århus. Baggrunden derfor var uoverensstemmelser mellem en 
’yngre’ progressiv fl øj og en ’ældre’ reaktionær fl øj. Efter splittelsen vedblev Teoso-
fi sk Samfund med at eksistere i Danmark som en gruppe på ca. 35 mennesker, der 
hovedsageligt var bosiddende i København. Fra og med årsskiftet 2003 eksisterer 
der imidlertid ikke længere nogen egentlig afdeling i Danmark, da de resterende 
ca. 20 medlemmer er blevet tilknyttet Teosofi sk Samfunds hovedkvarter i Adyar i 
Indien i stedet. I modsætning hertil ekspanderede Teosofi sk Forening, og der er ef-
terhånden opstået centre for Teosofi sk Forening andre steder i Skandinavien. Disse 
centre blev i starten af 1990’erne forbundet i lokale centre under Teosofi sk Forening 
Skandinavien. 
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Grundet uenigheder i det århusianske center om et par skriftlige kilders autoritet 
kom det i 1993 til endnu et brud. Årsagen til dette brud var den daværende centerle-
der, som mente, at to bøger, vedkommende havde skrevet, skulle rangere som teosofi -
ske klassikere. Ikke alle kunne forlige sig med dette, og en ekstraordinær generalfor-
samling besluttede derfor, at Teosofi sk Forening Skandinavien skulle forære centret 
til den pågældende centerleder og dennes tilhængere for at få genetableret fred og ro. 
Dette center, tidligere kendt under navnet Teosofi sk Center, blev herefter omdøbt 
til Spirituelt Center . Teosofi sk Forening Skandinavien fortsatte imidlertid som et 
skandinavisk netværk, men var ikke længere repræsenteret i Århus. Søren Hauge blev 
derfor opfordret til at starte en ny afdeling i Teosofi sk Forening Skandinaviens regi, 
hvilket resulterede i etableringen af Teosofi sk Forening Århus, Skandinavien i 1993. 

Fra 1993 til 2002 fungerede Teosofi sk Forening Århus, Skandinavien som en del af 
Teosofi sk Forening Skandinavien. I denne periode foretog Teosofi sk Forening Skan-
dinavien en række organisatoriske ændringer fra en traditionel hierarkisk opbygning 
til en løs organisering med decentraliserede centre kun holdt sammen af et fælles råd. 
Alligevel trak Teosofi sk Forening Århus, Skandinavien sig ud af Teosofi sk Forening 
Skandinavien den 23. september 2002 på en ekstraordinær generalforsamling og er 
nu et helt selvstændigt center med navnet Teosofi sk Forening Århus. Blandt årsagerne 
hertil var, at Teosofi sk Forening Århus ville gøre sig helt fri af en traditionel hierarkise-
ret ledelsesstil og elitære tendenser, som man mente stadig var for dominerende i Teo-
sofi sk Forening Skandinavien trods ovennævnte ændringer. Teosofi sk Forening Århus 
har dog stadig samarbejde med andre beslægtede centre og grupper i ind- og udland.

Organisation

Teosofi sk Forening Århus er organiseret omkring en centerledelse på syv personer 
og en dertil knyttet frivillig medarbejderstab, der sammen deler foreningens prakti-
ske opgaver mellem sig; herunder administration, formidling, bogsalg, vedligehol-
delse m.m. Centerlederen, der siden foreningens etablering har været Søren Hauge, 
bliver ved afstemning valgt for en toårig periode af foreningens medlemmer. De 
øvrige seks personer i centerledelsen er ligeledes på valg. Centerlederen fungerer som 
foreningens ansigt udadtil, fordeler opgaver og står for kontakten til andre grupper 
og centre. I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med afgørelser i centerledelsen er 
centerlederen bemyndiget med to stemmer. 

Ved større beslutninger tages medlemmerne med på råd, enten på en ordinær eller 
på en ekstraordinær generalforsamling. Medarbejderne står til ansvar over for og er 
med til at formulere, hvilke beslutninger der skal fremlægges på generalforsamlin-
gen, som er Teosofi sk Forening Århus’ øverste myndighed. I foreningen lægges der i 
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det hele taget vægt på fuldstændig gennemsigtighed i forhold til vedtægter, økonomi 
m.m., samt på at beslutningsprocesser foregår på demokratisk vis.

Medlemmer 

I marts 2003 var der registreret ca. 200 medlemmer i Teosofi sk Forening Århus, 
hvoraf fl ertallet var kvinder i alderen 40-55 år. Man gør i foreningen et stort stykke 
arbejde for at komme i kontakt med potentielle nye medlemmer, bl.a. via hjem-
mesiden, annoncering i lokalaviserne, foldere, nyhedsbreve, og fra december 2002 
Visdoms Magasinet. Dette kvartalsmagasin er blevet til i samarbejde med Liberal 
Katolsk Kirkes Skt. Mikaels Forsamling i København og World Wisdom Trust. 
Sidstnævnte er en privat, uafhængig fond, som bl.a. har udarbejdet meditationsma-
teriale, der benyttes i Teosofi sk Forening Århus. 

Det koster 180 kr. halvårligt at være medlem, og derudover skal man respektere 
Teosofi sk Forening Århus’ tre hovedformål:
1) At arbejde for menneskehedens enhed uanset race, tro, køn eller samfundsstil-

ling.
2) At inspirere til esoteriske  studier af kultur, religion og videnskab .
3) At fremme åndelig vækst baseret på den tidløse visdoms værdier.

Der stilles ikke yderligere krav, idet holdningen i Teosofi sk Forening Århus er, at 
tingene bedst vokser i frihed. Man kan uden problemer samtidig være medlem af 
andre grupper, foreninger eller trosretninger, såfremt menneskerettigheder  og andre 
frihedsprincipper også dér overholdes. 

Medlemmer i Teosofi sk Forening Århus er typisk engagerede i samfund, politik  
og miljø og beskrives som generelt solidariske med udsatte og svage grupper. Med-
arbejderne i Teosofi sk Forening Århus håber, at man som medlem er tiltrukket af 
en række holdninger i foreningen, som bevirker, at man føler lyst og forpligtelse til 
at tage aktivt del i det danske samfund og præge det i en holistisk , dvs. helhedsori-
enteret, og human retning. Teosofi sk Forening Århus mener selv at være en af spyd-
spidserne i Danmark for en åndelig vækkelse  og fornyelse, som med tiden menes at 
komme til at omfatte hele verden.

Økonomiske forhold

Teosofi sk Forening Århus holder fast til i Mejlgade 28 på anden sal i gården. I 
stueetagen ligger foreningens boghandel ”Sophia Boghandel”. Ud over boghandlen 
fi nansierer foreningen sine aktiviteter gennem medlemskontingent, lokaleudlejning, 
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kurser, skoleforløb og foredrag. Den underviser, som forestår kursusforløbene, deler 
indtægterne ligeligt mellem sig og foreningen. 

Ved større arrangementer har Teosofi sk Forening Århus mulighed for gratis afbe-
nyttelse af større lokaler i Århus, idet foreningen er blevet godkendt som kulturel 
institution af Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning.

Religiøs/spirituel praksis

Til forskel fra tidligere har spirituel praksis i dag fået større betydning i Teosofi sk 
Forening Århus. Baggrunden herfor er, at man i foreningen i fl ere år følte, at man 
manglede at tilgodese den rituelle side, og at det rent intellektuelle og studiemæssige 
var for dominerende. Et af de ritualer, som afholdes, er solmeditation  ved fuldmåne, 
dvs. en guidet fællesmeditation, der menes at tilføre mennesket åndelige energier fra 
solen og bringe deltagerne i forbindelse med de guddommelige planer. Fuldmånen, 
som med sin overfl ade refl ekterer solens lys, ses som et ydre billede på en indre ånde-
lig begivenhed, og ved fuldmånetid menes indstrømningen af de åndelige energier 
fra solen til mennesket at være særlig intens. Endvidere antages de tolv årlige medi-
tationer  ved fuldmåne at være et led i skabelsen af et åndeligt rige på jorden. 

Under en solmeditation  ved fuldmåne sidder deltagerne i en rundkreds med en buket 
blomster og en skål med vand i centrum omkranset af tændte fyrfadslys. Undervejs 
spilles der små stykker klassisk musik, meditationsmedarbejderen læser forskellige tekst-
stykker op og beder bl.a. deltagerne om mentalt at forbinde sig med de andre deltagere 
i gruppen og sende dem kærlighed. Herefter foregår ti minutters meditation  i tavshed, 
hvor deltagerne fokuserer på såkaldte nøgleord, som varierer fra måned til måned. Et 
eksempel på nøgleord kan være: ”Vi hjælper menneskeheden med at opbygge et oplyst 
hus”. Seancen slutter med fremsigelse af   Den Store Invokation, en tekst af stor betyd-
ning for såvel Teosofi sk Forening Århus som new age -miljøet generelt. Hovedbudskabet 
i  Den Store Invokation er i korthed et ønske om, at lys, kærlighed og kraft skal opfylde 
menneskene til gavn for dem og jorden. Efter meditationen  og tekstlæsningen indtages 
vand fra skålen i midten af rundkredsen, som under meditationen er blevet opladet med 
hjertelighed og velsignelse. Solmeditation ved fuldmåne varer ca. 45 min.

Et andet ritual er Universel Tjeneste, hvor handlingens fokus er rettet mod jorden, 
som Teosofi sk Forening Århus mener, at alle har et ansvar over for. Mere konkret vil 
deltagerne i Universel Tjeneste sende lys og velsignelse til mødre og børn, til nød-
stedte, lidende og til døende og døde. Deltagerne sidder i en rundkreds i hvis midte, 
der står en oplyst globus med tolv levende lys omkring. Idet de holder hinanden i 
hænderne rejser deltagerne sig og sænker armene ned over globusen som symbol på 
nedsænkningen af lys over kloden, hvorpå man sender velsignelse og lys til de før-
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omtalte tre grupper. Herefter følger den såkaldte Kristusmeditation, hvor man selv 
beder om at måtte modtage lys og kærlighed. Til slut ønskes fred for alt og alle på 
planeten. Også dette ritual er ledsaget af klassisk musik og varer ca. en time. 

Det væsentlige formål i såvel solmeditation  ved fuldmåne som universel tjeneste er 
at tjene og hjælpe andre. Den enkelte deltagers selvudvikling  er blot en sidegevinst. 

Eksterne relationer

Teosofi sk Forening Århus er åben over for samarbejde med og kontakt til andre 
beslægtede grupper og centre. Foreningen har bl.a. et nært samarbejde med IKON 
Danmark (Informations- og samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet). Såle-
des mødes medarbejdere fra hhv. Teosofi sk Forening Århus og IKON hos hinanden, 
og sammen er de to grupper aktive i spirituelle  dialogfora. Generelt er berøringsfl a-
den til andre grupper i de senere år blevet væsentlig større end tidligere. Endvidere 
føler Teosofi sk Forening Århus sig beslægtet med Martinus-bevægelsen, antroposo-
fi en, som er udsprunget af teosofi en , og Bahá’í. 

Kontakt

Teosofi sk Forening Århus
Mejlgade 28, gården, 2. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 27 53 60 (Søren Hauge)
e-mail: sophia@post6.tele.dk 
www.teosofi .org
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Wiccahekse i Århus, Nordstjernens Skrin

Præsentation og navn

Wicca er en betegnelse for en bestemt heksetradition eller heksereligion, der i 
1950’erne blev introduceret og menes navngivet af englænderen Gerald Gardner. 
Wicca har mange lighedspunkter med traditionel heksekunst (witchcraft), men 
adskiller sig ifølge wicca selv bl.a. i det udtalte krav om kun at gøre det gode. Wicca 
kan beskrives som en løst organiseret naturreligion, der baseres på en central tro på 
naturen som en altomfattende kraft. Denne tro fordrer ærbødighed over for naturen 
og dens cyklus og respekt for jorden og alle dens væsner. Wiccahekse ærer derfor den 
naturlige kraft i universet og ser den refl ekteret i verden omkring os, i hver en person 
og hver en ting, og sigter mod at leve i harmoni med denne kraft. Derudover er selve 
troen på heksekraft (wicca) afgørende.

Alt i universet og naturen er forbundet i et system af kræfter og energier, og alt 
levende er ifølge wicca opdelt i en mandlig og kvindelig persona, der dyrkes som 
hhv. ”guden” og ”gudinden”. Den mandlige og den kvindelige persona opfattes som 
polariteter. De repræsenterer modsatte, men komplementære kræfter eller kvaliteter, 
som hekse  kan arbejde med og i forhold til.

Wiccahekse, der både kan være mænd og kvinder, opfatter deres tid på jorden 
som en tid til at vokse, heale, lære, refl ektere og lade sjælen gro samt gøre godt for 
gamle fejl, som heksen  evt. har begået mod andre. Målet er at arbejde sammen med 
verden på en ærbødig og harmonisk måde. Dette arbejde fortsætter også efter dette 
liv, idet man inden for wicca opererer med ideerne om karma  og reinkarnation . 
Wicca handler således også om individets plads i universet og dets egen udvikling 
som bevidst, spirituelt  væsen. Dette indebærer at arbejde med det synlige og ikke-
synlige, dvs. at blive bekendt med magiske hemmeligheder i planter, sten, dyr samt 
at tale med feer og ånder og lytte til deres svar. Til dette bruges bl.a. magi, medita-
tion  og ritualer. Magi defi neres som det at bede elementerne (jord, ild, luft og vand) 
og gudinden/guden om hjælp og refererer desuden til en anden bevidsthedstilstand, 
der er forskellig fra hverdagens. 

Wicca-hekse  hævder ikke at besidde andre evner end ’almindelige’ mennesker, men at 
de har en større bevidsthed om disse evner og gør i højere grad brug af dem (f.eks. den 
sjette sans). Evner er ”individuelt fordelt”, således at det for nogen er oplagt at udøve 
eller arbejde med clairvoyance, healing  eller spådom, mens andre arbejder med sten og 
urter eller dyrker frugtbarhedsritualer. Wiccapraksis er derfor meget alsidig.

I Danmark er den såkaldte ”eklektiske” eller ”solitære” wicca-praksis den mest 
udbredte; inden for rammerne af denne tradition udføres heksepraksis udfra egne 
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valg og præferencer og ofte alene. Wiccapraksissen er i det hele taget forbundet med 
en stor personlig valgfrihed, og wicca betegnes derfor ikke som en eksklusiv reli-
gion, da den kan blandes og kombineres med andre traditioner og trosforestillinger. 
Det at være wiccaheks kræver således blot, at man bestemmer sig for at være det og 
samtidig henholder sig til wiccaforskrifterne om kun at gøre det gode og respektere 
naturen.

I Århus er wiccatraditionen repræsenteret ved to forskellige grupper, dels Århus-
Wicca, dels Nordstjernens Skrin. De to grupper har et nært slægtskab og har en del 
’fælles medlemmer’.

Gruppens historie i lokalområdet

Århus-Wicca blev dannet i 1999 på baggrund af en venskabsgruppe med fælles 
interesser inden for heksekunst og blev stiftet af Sara Jensen og Thorbjørn Tau 
Christensen. Der er tale om et netværk, der har wicca som referenceramme, men 
netværket eller gruppen er ikke bundet til en bestemt wiccatradition. Alt efter de 
enkelte deltageres behov og evner er det muligt at inddrage og låne elementer fra 
forskellige heksetraditioner. Århus-Wicca fungerer i dag (2003) primært som et so-
cialt netværk og kommunikationsforum for alle former for hekse  i Århus (altså ikke 
kun for erklærede wiccahekse). Gruppen har en del arrangementer af udelukkende 
social art, mens den wiccarelaterede praksis ofte smelter sammen med arrangemen-
ter i Nordstjernens Skrin.

Nordstjernens Skrin er en lokal gruppe i Århus under den correlianske wicca-tradi-
tion, stiftet af Sara Jensen, der er ”skrinleder” og ”pastor”. Skrinet, der betyder ”gu-
dehus af en mindre formel grad end tempel”, er etableret i Århus den 6. august 2000 
med tilladelse fra den correlianske ypperstepræst i USA. Nordstjernens Skrin følger 
denne correlianske tradition og har til formål at skabe ”et sikkert sted for lokale 
hekse , wiccanere og hedninge, hvor de kan mødes og lære samt arbejde sammen i 
gensidig respekt”. I dette forum afholdes forskellige ritualer og sociale aktiviteter. 
Medlemskab er kun for erklærede wicca-hekse, men det er dog muligt at deltage i 
Århus-gruppens aktiviteter uden at være medlem eller erklæret wicca. Skrinet er 
nemlig dedikeret til ”det hedenske folks fremfærd” og arbejder mod en voksende 
kommunikation og et samarbejde mellem hedninge alle steder. 

Den correlianske tradition kan spores tilbage til 1870’erne og refererer til den 
praktiserede heksekunst inden for en bestemt familieslægt (Correlian), som i 
1950’erne antog navnet wicca, som Gerald Gardner i 1954 havde introduceret. 
Denne tradition har hovedsæde i USA, men har templer (ikke nødvendigvis i fysisk 
forstand) i mange lande verden over. Traditionen lægger stor vægt på de fi losofi ske 
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aspekter, på spiritualiteten og de indre mysterier i wiccareligionen; det vil bl.a. sige 
ærbødighed for og harmonisk sameksistens med naturen og dens energier. 

Organisation

Århus-Wicca er meget løst organiseret og kommunikationen omkring arrangemen-
ter og trosmæssige spørgsmål foregår primært via internettet. Møderne er ikke faste 
ugentlige eller nødvendigvis hyppige, men bestemmes oftest efter behov og årstid 
(naturens cyklus) og på initiativ af de enkelte personer. Århus-Wicca mødes privat 
eller offentligt, f.eks. i naturen, idet de ikke har egne lokaler. Århus-Wicca udtryk-
ker ikke noget behov for lokaler i forhold til gruppens nuværende deltagerantal. 

Heller ikke Nordstjernens Skrin har egne lokaler eller faste arrangementer. De 
mødes ligeledes såvel privat som offentligt og afholder arrangementer alt efter års-
tid og personlige initiativer og behov. Gruppens tilhørsforhold til den correlianske 
wicca-organisation i USA indebærer administrativ kontakt samt udveksling af 
undervisningsmateriale. Som Skrinleder varetager Sara Jensen det praktiske ad-
ministrative og organisatoriske arbejde for gruppen i Århus. Hun er udnævnt og 
godkendt til denne opgave af traditionens hovedsæde i USA.

Inden for den correlianske tradition skelner man mellem inderkredsen og yder-
kredsen. Inderkredsen er præsteskabet, der er inddelt i tre forskellige grader, hvor der 
til hver grad er knyttet bestemte beføjelser og en særlig viden, der er erhvervet gen-
nem kurser og prøver. Kurserne tages på Witchschool, en skole på internettet, der 
tilbyder undervisning i correliansk heksekunst, der bl.a. omfatter viden om ener-
gier og kvaliteter i sten og urter samt brugen af redskaber i wiccapraksis. Kurserne 
indeholder desuden indsigt i fi losofi en om, hvordan wiccahekse forstår og bruger 
det maskuline og det feminine samt eksempler på ritualer og øvelser. Yderkredsen 
refererer til personer, der har taget kurser, og som er erklærede wiccahekse, men som 
ikke ønsker at være en del af præsteskabet og dermed påtage sig det ansvar, som 
følger med den pågældende grad og titel. Disse kaldes almindelige medlemmer (se 
endvidere nedenfor). 

Nordstjernens Skrin har ingen lokale religiøse ledere, om end hovedorganisatio-
nen i USA har et mandligt og et kvindeligt overhoved, der tager sig af hver sine 
områder. Hvor manden har det overordnede praktiske og organisatoriske ansvar, 
fungerer kvinden som åndelig/religiøs leder. De to er blevet valgt til stillingerne for 
livstid og er uddannede wicca af ”3. grad”. Nordstjernens Skrin er således en del 
af et større internationalt wiccanetværk og wiccatradition og har på nationalt plan 
taget indledende kontakt til skattevæsnet i håb om, på sigt, også at blive anerkendt 
som trossamfund i Danmark.



463

NYE SPIRITUELLE OG RELIGIØSE GRUPPER I ÅRHUS

Medlemmer

Århus-Wicca er som nævnt ikke udelukkende for wiccahekse, men et netværk for år-
husianske hekse , som mødes til forskellige aktiviteter. Gruppen opererer derfor ikke 
med et egentligt medlemskab. I alt tolv personer kan betegnes som tilknyttede eller 
deltagende i varierende grad uden dog nødvendigvis at have et fast tilhørsforhold. 
Størstedelen af disse personer praktiserer heksetro/heksekunst individuelt og er frit 
stillet i forhold til at deltage i andre af gruppers aktiviteter. Således er to personer, 
der er tilknyttet Århus-Wicca, også medlemmer af Forn Siðr. Deltagerne er 19-30 
år med en næsten ligelig fordeling blandt kønnene. Netværket dækker Jylland, men 
har primært aktiviteter i Århus-området. 

Mens Århus-Wicca som nævnt ikke opererer med et decideret medlemskab, 
skelnes der i Nordstjernens Skrin mellem deltagere og medlemmer. Nordstjernens 
Skrin har seks medlemmer, der også er tilknyttet Århus-Wicca. Som medlem af 
Nordstjernens Skrin skal man være erklæret wicca og tillige studere de traditioner, 
som Skrinet følger. Det er dog ikke et krav, at man nødvendigvis praktiserer ritualer 
eller deltager i kurser. Blot at deltage i gruppens aktiviteter kræver derimod ikke 
medlemskab (eller en personlig ”wicca-erklæring”) og disse er således principielt 
åbne for alle (dog vurderes en potentiel deltagers/medlems ’sociale ry’ før personen 
kan accepteres og bydes velkommen i gruppen). I 2004 skal Skrinet vurderes af den 
correlianske hovedorganisation i USA med henblik på en eventuel opgradering til 
”tempel”-status. I denne forbindelse vil også medlemsbegrebet muligvis blive revi-
deret som en følge af nye vedtægter. De seks nuværende medlemmer er mellem 22 
og 30 år, og der er lige mange kvinder og mænd.

Deltagelse i begge grupper kræver, at man interesserer sig for eller tror på hekse-
kunst og generelt opfører sig i overensstemmelse med wiccas syn på omgivelserne, 
naturen og det levende. 

Økonomiske forhold

Begge grupper fi nansierer deres aktiviteter vha. private midler og modtager ingen 
offentlig støtte. Nordstjernens Skrin får heller ingen støtte fra den correlianske orga-
nisation i USA og betaler ikke selv til denne. Det er på tale i begge grupper, at man på 
sigt indfører et symbolsk medlems- eller deltagerbeløb til at dække fælles udgifter.

Religiøs/spirituel praksis

Wiccapraksis foregår gennem observation og interaktion med naturen og dens kræf-
ter. Det er herigennem at wiccatroen opstår og består. Wiccareligionen praktiseres 
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både på egen hånd og i socialt regi. Dog har man den opfattelse, at nogle ritualer 
ofte giver større effekt, når fl ere personer medvirker. I praksis foretages der inden 
for wicca forskellige magiske og healende ritualer, fejringer af og besøg i naturen, 
måneiagttagelser og lysritualer. Disse aktiviteter er helliget fejring og healing  af na-
turens cyklus og elementerne (jord, ild, luft og vand). Magi og healing af jorden, 
solen og andre mennesker udgør således en stor del af den religiøse praksis inden 
for wicca. Magien forstås i wiccaregi som ”hvid magi”, der indebærer en rituel eller 
besværgende praksis, der er positiv, lykkebringende, helbredende eller frugtbargø-
rende. Healing refererer til det at sende positiv energi  i en bestemt retning og lytte 
til personers eller andre levende væsners behov. 

Igennem observationen af og deltagelsen i naturens cyklus udvider wiccahekse 
deres viden om sig selv (f.eks. om det højere selv, den astrale krop, chakraer , aura 
etc.) og lærer at mestre psykiske evner som f.eks. clairvoyance. De lærer også at 
bruge magien og de naturlige kræfter og energier for at få kontrol over egen skæbne, 
ligesom de samtidig bliver i stand til at udvikle personlige styrker og overkomme 
personlig frygt. Der ligger således også et stort selvudviklingspotentiale inden for 
wicca. Pga. af den personlige valg- og aktivitetsfrihed, som er forbundet med den 
århusianske wiccapraksis, spreder denne praksis sig over et bredt spektrum af hand-
linger og er ikke nødvendigvis ens fra heks  til heks; nogle wiccahekse beskæftiger 
sig med spådom, clairvoyance eller healing , andre med meditation  og blanding af 
urter. Generelt er det dog vigtigt inden for denne praksis, at man har den rigtige 
indstilling  og det rigtige formål, og at man fokuserer på dette under de enkelte ak-
tiviteter. Rekvisitter, påklædning eller symboler kan ikke i sig selv frembringe magi 
eller healing, men kan hjælpe med at skabe den rette stemning, klargøre timingen 
og rækkefølgen samt gøre et ritual mere dramatisk og ikke mindst få heksen  stil-
let ind på det rette bevidsthedsniveau. Brugen af magi medfører også en ændring i 
bevidsthedsniveau, og den magiske tilstand er derfor forskellig fra den almindelige 
dagligdags bevidsthed og sammenlignes med stadiet, lige før man falder i søvn.

Eksterne relationer

De to grupper er tæt knyttet sammen og kommunikerer derudover med bl.a. Forn 
Siðr og det landsdækkende internet-netværk for hekse , Cyprianus, som de afholder 
forskellige arrangementer med (bl.a. foredrag). De har dog ikke haft fælles religiøse 
arrangementer med disse. Wicca føler sig til en vis grad idemæssigt beslægtet med 
shamanismen , Forn Siðr, traditionel heksekunst og druider – altså andre hedenske 
religioner/naturreligioner. For Nordstjernens Skrins vedkommende har den offent-
lige kontakt indtil videre kun været til skattevæsnet. Som enkeltpersoner har nogle 
wicca-hekse i Århus haft kontakt til lokalpressen, universitetet og folkeskoler.
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Kontakt

Wiccahekse i Århus
Gruppen mødes privat
e-mail: snsinfo@mail.dk
http://home2.inet.tele.dk/dragon/sns, www.wiccan.dk, www.wiccadk.dk &
www.cyprianus.dk,

Litteratur- og kildehenvisninger
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1997, På jagt efter helheden: New age – en ny folketro?, Århus
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Aarhus Blótlaug

Præsentation og navn

Aarhus Blótlaug er en gruppering af mennesker, der dyrker asatroen, dvs. troen på 
aser , vaner , alfer, vætter/naturånder, fylgjer/vardyr, forfædre og sol og måne samt 
visse jætter , under et kaldet magterne (Regin). Dette gøres med udgangspunkt i det 
kildemateriale, der fi ndes om den førkristne nordiske religion, men tilpasset en mo-
derne kontekst. Blótlauget har ingen fastlagt dogmatik  og vægter den individuelle 
religiøsitet højt.

Navnet ”Aarhus Blótlaug” viser en generel stræben mod fortiden. Blót er det 
gamle norrøne ord for ofring i bred forstand, hvilket her indebærer, at det også kan 
opfattes som et ord for fest. Laug er et ældre ord for sammenslutning. Aarhus blev 
valgt, fordi det er den største by i det geografi ske område, hvor blótlaugets medlem-
mer bor, og blótene holdes ofte i nærheden af Århus.

Gruppens historie i lokalområdet

Dannelsen af Aarhus Blótlaug tager sit udgangspunkt i mødet mellem Bent Dahlin 
og Christine Fentz, da de begge deltog i etableringen af Forn Siðr, Asa- og Vanetro-
samfundet i Danmark. De begyndte at blóte sammen omkring 1998, fordi de følte 
en trang til at fejre solhverv og jævndøgn sammen med andre asatroende. Tidligere 
havde de hver især fejret de fi re højtider alene eller sammen med andre. Efterhånden 
opstod der en fast gruppe omkring disse blótter, og den 20. marts 2000 blev Aar-
hus Blótlaug offi cielt stiftet som forening. Da Aarhus Blótlaug er en forholdsvis ny 
gruppe, er dens struktur ikke helt lagt fast. Dette betyder, at der kan ske ændringer, 
både på det organisatoriske plan og i den religiøse praksis. 

Organisation

Aarhus Blótlaug er organiseret som en forening med en arbejdsgruppe, der fungerer 
som bestyrelse. Denne arbejdsgruppe skal mindst bestå af en sekretær og en kas-
serer. Denne struktur er valgt, da blótlauget ønsker størst mulig medbestemmelse, 
personligt initiativ og ansvar blandt de enkelte medlemmer.

Aarhus Blótlaug holder hvert år i januar et ting, hvilket svarer til en general-
forsamling, hvor bl.a. arbejdsgruppen vælges og datoerne for de fi re årstidsblótter 
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(blótlaugets hovedritualer) fastlægges. Derudover er der også mulighed for at ind-
kalde til ekstraordinære ting. Aarhus Blótlaug er tilknyttet Forn Siðr og læner sig 
op ad deres vedtægter. Medlemskab af Aarhus Blótlaug er dog ikke afhængigt af 
medlemskab af Forn Siðr. 

Aarhus Blótlaug har ingen religiøs leder. Dette er bl.a. begrundet i, at en religiøs 
leder ikke er nævnt i de førkristne norrøne kildeskrifter. Samtidig mener man, at en 
religiøs leder kan medføre en fastlagt dogmatik  dikteret af lederen, hvilket gruppen 
ikke ønsker. Gruppen vægter individualiteten i asatroen og mener, at det enkelte in-
divid selv har ansvaret for sin religiøsitet. Imidlertid har Dahlin og Fentz, som er hhv. 
 gode og gydje , mandlige og kvindelige forrettere af blótet , en central religiøs position 
under blótet. Udenfor blótet har de ingen speciel religiøs status, men deres centrale 
rolle i blótet giver dem alligevel en toneangivende funktion. Alle har dog i princippet 
mulighed for at fungere som  gode eller gydje, da det ikke kræver en særlig viden eller 
uddannelse. Derfor er der også enkelte andre medlemmer, der deltager i forrettelsen 
af gruppens blóter, ligesom mange af medlemmerne holder individuelle blóter.

Medlemmer

Medlemmerne kendetegnes ved at have en generel interesse for vikingetiden, den 
periode hvorfra der er mest kildemateriale til asatroen, og en stor interesse for den 
nordiske mytologi, dens baggrund og kilder. Forholdet mellem medlemmerne i Aar-
hus Blótlaug er også kendetegnet ved en hyggelig og afslappet omgangsform, hvor 
der er god plads til medlemmernes forskelligheder. De bærer ofte kopismykker og 
uldne sweatere, har længere hår og mændene skæg.

Økonomiske forhold

Medlemmerne af Aarhus Blótlaug betaler et kontingent på 100 kr. årligt. Konti-
nentet går til laugets daglige drift (hjemmeside, kopier, frimærker, kuverter m.m.). 
Derudover er der egenbetaling ved Blótlaugets arrangementer. Der er sket en lille 
forbedring af økonomien siden laugets etablering, fra en egenkapital på 0 kr. ved 
stiftelsen til ca. 5000 kr. i dag. Der er ingen interesse i at skabe en stor egenkapital, 
da Aarhus Blótlaug er en non profi t-organisation.

Religiøs/spirituel praksis

Aarhus Blótlaug foretager deres blót  på rolige naturskønne steder. De fi re årstids-
blótter, der fi nder sted ved jævndøgn og solhverv, er de centrale fester i blótlaugets 
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rituelle praksis. Blótene tilstræbes at ligge i en weekend i tiltagende måne så tæt på 
solhverv eller jævndøgn som muligt. Dette begrundes med, at den tiltagende måne 
vil forøge blótets styrke. At det ligger i en weekend skyldes, at mange medlemmer 
kommer langvejs fra. Blótet ligger om aftenen mellem 18 og 19, i skumringstimen. 
Dette er vigtigt, da skumringstimen markerer et skift i naturen, nemlig overgangen 
fra lys til mørke. Det befordrer en særlig stemning, men har også en praktisk be-
grundelse, da der skal laves mad inden blótet  samt spises og festes bagefter.

Her følger en generel beskrivelse af et blót :

1. Præsentation af blótet  ved  goden og gydjen . 
2. Fælles gang til blótstedet, hvor deltagerne stiller sig i en cirkel. Dette gøres ofte 

i stilhed. Eventuelle tilskuere kan stå udenfor cirklen i syd.
3. Cirklen lukkes ved, at goden fra sin plads i nord går en gang med solen rundt 

om cirklen. Dette symboliser, at de lukker kraften om sig selv og giver hinanden 
energi . Når han er kommet tilbage til sin plads, siger han lukkeordene: ”Nu er 
Cirklen lukket. Kun børn og dyr må krydse den”. Dette betyder, at deltagerne i 
blótet  skal blive i cirklen under hele ritualet, hvilket er med til at opretholde den 
koncentration og energi, der er i den rituelle handling.

4. Guderne påkaldes, ofte gennem en blótsang på dansk eller på norrønt ved gyd-
jen .

5. Goden siger nogle ord relateret til den årstid og de guder, der skal hyldes i blótet . 
Dette gøres ved, at han taler om dem, påkalder dem og hylder årstiden og den 
kraft, guderne besidder. Derefter går et drikkehorn (eller en anden beholder), 
som regel fyldt med mjød, rundt, oftest tre gange. De to første skåle, er som 
regel tilegnet de guder, blótet relaterer sig til, mens den sidste er fri, dvs. at del-
tagerne selv bestemmer, hvilke af magterne de vil hylde. Til vinterblót holdes 
en mindeskål for de døde, og ved forår holdes en ønskeskål for det kommende 
år. Selve skålen foregår ved, at goden efter at have talt løfter hornet frem for sig 
og f.eks. siger ”Hil Freja” og drikker. Derefter giver han hornet til den, der står 
til venstre (medsols) for ham. Denne gentager godens handling, men kan have 
personlige tilføjelser f.eks.: ”For forårets frugtbarhed, styrk mig i min kærlighed. 
Hil Freja”. Derefter sender han hornet videre og så fremdeles. Når hornet når 
til gydjen , der står til højre for goden, hylder hun først guden og hælder derefter 
resten af hornets indhold ud på jorden til vætterne (i enkelte tilfælde nævnes 
andre naturmagter). Hornet fyldes igen, og en ny skål kan begynde. 

6. På dette tidspunkt i blótet  er der mulighed for forskellige indslag. Deltagerne 
kan komme med personlige bidrag såsom at kvæde et kvad eller fremsige et digt 
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(dette kan dog også gøres under den fri skål). Smykker eller andre genstande 
kan indvies ved, at de lægges ind i cirklen på en sten eller en anden genstand, 
hvorved genstanden bliver renset eller får en kraft fra cirklen.

7. Blótet afsluttes ofte med, at gydjen  synger en sang.
8. Cirklen åbnes ved, at  goden går rundt om cirklen som før. Når han er kommet 

rundt siger han: ”Nu er cirklen åbnet. (Det er tilladt at give hinanden knus)”. 
Deltagerne omfavner hinanden.

9. Årstidsrite. Ofte vil der nu være en særlig årstidsrelateret rite f.eks. kaster delta-
gerne ved forårsjævndøgnsblótet rå æg mod en sten og spiser derefter kogte æg. 
Årstidsriter kan også forekomme i selve blótet , hvor der f.eks. kan ofres æg og 
korn ved forår og korn og æbler ved høst. Til vintersolhverv kan der afbrændes 
et solhjul.

10. Blótmåltid. Efter blótet  spiser deltagerne sammen, maden er forberedt inden 
blótet, og kød udgør en væsentlig del af måltidet. Til måltidet drikkes ofte mjød 
og øl. Blótmåltidet er en vigtig social begivenhed og munder altid ud i en fest, 
hvor der indtages store mængder alkohol.

Blotet er vigtigt for fællesskabet, fordi det er et fælles samlingspunkt, der markerer 
et særligt punkt på årets hjul. Det er jordens, månens og solens cyklusser og de 
guddommelige kræfter, de hylder. Gruppen pointerer, med henvisning til Hávámal 
i Den ældre Edda , at man ikke må blóte for meget. Derudover er der andre sociale 
sammenhænge, hvor der er blót , f.eks. åbent hus. Der fi ndes også personlige ritualer 
såsom knæsætninger (navngivningsritual), overgangsritualer for unge og vielser. 
Blótlauget afholder også mere almindelige arrangementer som eddalæsning og ud-
fl ugter til forskellige oldtidsminder og museer. 

Eksterne relationer

Aarhus Blótlaug er tilknyttet Forn Siðr, og har kontakt med andre blótgrupper i 
Norden, dog primært dem i Danmark.

Kontakt

Aarhus Blótlaug
Gruppen mødes privat
e-mail: info@aarhus-blotlaug.dk
www.aarhus-blotlaug.dk
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Alternativ behandling 

og spiritualitet i Århus
Af Lars Ahlin

Akupressur
Akupunktur 
Analytisk psykologi
Astrologi
Biopati
Body Waste og massage
Clairvoyance
Drømmesamtaler/billeder/meditation
Dybdepsykologi
El-terapi
Ernæringsterapi
F. M. Alexanderteknik
Flowering Tree-metoden
Gestaltterapi
Healing
Healing-Reiki
Holistisk lægepraksis
Holotropi workshops
Homøopati
Håndlæsning
Individuel terapi
Intuitiv maling
Kinesiologi
Kranio-sakral terapi
Kropsterapi
Lydterapi for ordblinde
Massage
Massage-fysiologisk
Massage-fysiurgisk

Massage-hawaiian
Mensesndieck gym.
Multi Inkarnations Sessioner
Nærhedsterapi
Pendulering
Psykodrama
Psykoterapi
Psykoterapi (bodynamic)
Psykoterapi (NLP)
Regressionsterapi
Rolfi ng
Rosenmetoden
Samtaleterapi
 Tarot
Tegneterapi
Yoga
Zoneterapi



472

RELIGIØS MANGFOLDIGHED

Baggrund

Er der livlig aktivitet inden for det religiøse og spirituelle område i Århus? Dette 
indtryk får man umiddelbart på baggrund af de foregående kapitler. Først og frem-
mest fylder  Den Danske Folkekirke godt op i det religiøse landskab, idet 81 % af 
århusianerne er medlemmer (1. januar 2002). Derudover er der mere end 20 andre 
kristne kirker og mere end 30 nye religiøse og spirituelle grupper, som alle hoved-
sageligt organiserer etniske danskere. Dertil kommer, at mange indbyggere med 
en anden etnisk oprindelse end dansk er organiseret religiøst i en række forskellige 
grupper. (Den efterfølgende diskussion vil dog udelukkende beskæftige sig med 
situationen for de etniske danskere).

Lav aktivitet
På baggrund af det tidligere sagte kan man få det indtryk, at stort set alle her i År-
hus er aktive i en eller anden form for religiøs gruppe. Men dette er ikke tilfældet. 
Folkekirken har naturligvis mange medlemmer, men kun ni procent er så aktive, 
at de deltager i gudstjenesten en gang om måneden eller oftere. Og samtidig siger 
halvdelen af folkekirkemedlemmerne, at de besøger kirken mindre end en gang om 
året eller aldrig for at deltage i gudstjenesten (RAMP 19986). Tilsvarende er det et 
faktum, at på trods af at antallet af nye religiøse eller spirituelle grupper er stort, or-
ganiserer de sammenlagt ikke fl ere end knap 1000 mennesker. Heller ikke de andre 
kristne kirker med hovedsageligt etniske danskere har særligt mange medlemmer, 
omkring 1500 i alt, og dette tal er vigende i forhold til tidligere.

En mulig konklusion kunne derfor være, at kun et lille antal århusianere er 
religiøse/spirituelle, fordi relativt få af dem deltager i religiøse/spirituelle aktiviteter. 
Der er imidlertid tegn på, at manglende deltagelse ikke udelukker en religiøs eller 
spirituel indstilling . 

Tro uden deltagelse
Flere undersøgelser viser, at hovedparten af danskerne har religiøse/spirituelle tros-
forestillinger, også selvom disse trosforestillinger i mange tilfælde ikke kan defi neres 
som traditionelle kristne. Dette fremgår af de to følgende tabeller.
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Tabel 1. Danskernes gudstro (RAMP 1998). I procent.

Jeg tror på en gud, som man kan have en personlig relation til 20

Jeg tror på en upersonlig højere magt, kraft eller energi 21

Jeg tror, at gud er noget, der snarere fi ndes inden i end 
uden for mennesket

35

Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro 10

Jeg tror overhovedet ikke på nogen gud, overnaturlig magt eller kraft 13

Sum 99

Tabel 2. Danskernes tro på, hvad der sker efter døden (RAMP 1998). I procent.

Døden er altings slutning 28

Der fi ndes noget efter døden, men jeg ved ikke hvad 32

Vi kommer enten i himlen  eller i helvede 6

Vi genfødes 9

Andet 3

Jeg ved ikke, om der sker noget med os efter døden 22

Sum 100

Den første tabel viser, at der i rigt mål fi ndes gudstro blandt danskerne. Ikke færre 
end tre ud af fi re har en sådan. Hovedparten af disse har dog ikke, hvad man nor-
malt forstår ved en traditionel kristen gudstro. I stedet tror de på en højere magt, 
kraft eller energi  og på en gud, ”der snarere fi ndes inden i end uden for mennesket”, 
som det hyppigt formuleres. Hvad angår synet på det, der sker efter døden, giver 
halvdelen udtryk for en tro på ’noget’, enten det nu er en himmel , en genfødsel (re-
inkarnation ) eller noget, man ikke kan gøre nærmere rede for.

Ud fra det ovenstående kan det konkluderes, at der i Danmark, og dermed til-
syneladende også i Århus, fi ndes, hvad man kan betegne som ’tro uden deltagelse’. 
Mange har nemlig en tro; men for fl ertallet er dette ikke en tro, som kanaliseres 
gennem eller praktiseres i institutionaliserede størrelser såsom kirker eller religiøse/
spirituelle grupperinger.

Et formål for Pluralismeprojektet er kortlægningen af den religiøse pluralisme  i 
Århus, og projektets resultater i den henseende er tidligere præsenteret i denne bog. 
Religiøs pluralisme er dog ikke kun et spørgsmål om tilstedeværelsen af mange for-
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skellige religiøse organisationer, men ligeledes om tilstedeværelsen af mange forskel-
lige religiøse/spirituelle anskuelser. Disse to aspekter af religiøs pluralisme er ofte 
tæt forbundet, men som det her er sandsynliggjort, fi ndes der også en religiøsitet/
spiritualitet, der ikke hører hjemme i nogen bestemt organisation. Dette indebar et 
særligt problem for projektet: hvordan skulle denne religiøsitet/spiritualitet kortlæg-
ges? En forudsætning for et vellykket resultat bestod i at bevæge sig uden for de 
traditionelle kategorier af religiøse/spirituelle organisationer. 

New age
Et begreb, som meget naturligt kom på tale, var new age . Igennem en årrække 
har der været fl ere avisartikler, der markerer, at new age er den nye religion i Dan-
mark. Udsagnet blev særligt populært, efter at fl ere undersøgelser i begyndelsen af 
1990’erne viste, at næsten 20 % af danskerne havde en tro på genfødsel (reinkarna-
tion ). ”New age” er imidlertid en diffus størrelse uden nogen fælles organisation og 
uden en fælles trosopfattelse. Der fi ndes derfor heller ikke nogen bestemt, generelt 

Healing, Krop-sind-ånd messen 2003
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accepteret defi nition på new age. Muligvis kan der heller ikke foretages en afgrænset 
defi nition af noget, som kan forstås som en kulturel strømning i tiden. Man kan dog 
pege på visse karakteristika, som optræder i de mange omtaler af begrebet. New age 
er således inspireret af østlige religioner, oftest formidlet gennem teosofi en , ligesom 
den humanistiske psykologi – og i forlængelse heraf Human Potential-bevægelsen 
– bidrager til at give new age indhold. 

Det er problematisk, at fl ere – måske endda hovedparten – af de grupperinger, 
som tidligere er præsenteret som ”Nye spirituelle og religiøse grupper”, vil blive be-
tragtet som en del af new age ud fra denne karakteristik  . Det samme kan siges om 
fl ere af grupperne, som behandles i kapitlerne ”Hinduisme” og ”Buddhisme”. Det 
må endnu en gang understreges, at disse grupper er meget små og langtfra omfatter 
samtlige personer med ikke-traditionelle trosforestillinger.

New age versus alternativ behandling 
I offentligheden associeres new age  ofte med begivenheder på Alternativmesser som 
Krop-Sind-Ånd , samt med begreber som astrologi , healing  og reinkarnation. Også 
blandt forskere er der bred enighed om, at disse begivenheder og begreber kan as-
socieres med det udefi nerbare new age. Samtidig forholder det sig sådan, at disse 
messer og begreber i mange tilfælde har en tilknytning til forskellige alternative 
behandling styper. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at alle alternative behandlere er tilknyttet 
new age , eller at alle har en spirituel tilgang i deres virke. Resultaterne af en norsk 
undersøgelse fra 1999 indikerer dog, at der fi ndes en sammenhæng mellem new age 
og alternativ behandling . Næsten halvdelen af abonnenterne på Norges modstykke 
til Nyt Aspekt (det ældste ’new age’-tidsskrift i Danmark) viste sig nemlig at be-
skæftige sig med en eller anden form for alternativ behandling. Dette er et tydeligt 
tegn på, at en del af den alternative behandling sverden samtidig er en del af new 
age-miljøet. 

Det må imidlertid understreges, at new age  ikke begrænser sig til den alternative 
behandling sverden eller de tidligere nævnte grupper. Som kulturel strømning eksi-
sterer new age også helt andre steder i samfundet, og eksempelvis har det gennem de 
sidste år vist sig, at der også inden for erhvervslivet trækkes på new age-ideer, frem 
for alt i forbindelse med ledelseskurser. 

Vi har valgt at afgrænse os til at afdække den alternative behandling sverden med 
det formål at sætte tal på, hvor mange alternative behandlere der har en spirituel7

tilgang i deres arbejde som terapeut. Hvor nogle behandlere åbenlyst opererer med 
en sådan tilgang, er der andre, som eksempelvis beskæftiger sig med massage, 
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akupunktur , zoneterapi, som kan have en sådan tilgang. Samtidig fi ndes der tilsy-
neladende også nogle behandlere helt uden en sådan tilgang, som blot benytter en 
bestemt alternativ teknik rent instrumentelt. For at afdække omfanget af den rolle, 
spiritualitet  angiveligt har inden for den alternative behandlingsverden, udformede 
vi et spørgeskema, som blev sendt til de alternative behandlere, vi fandt frem til i 
Århus Kommune.

En anden vigtig begrundelse for at udforske netop dette område er, at mange 
danskere benytter sig af alternativ behandling . Den seneste undersøgelse fra Statens 

Irisanalyse, Krop-sind-ånd messen 2003
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Institut for Folkesundhed viser, at 21 % af alle voksne danskere i 2001 opsøgte 
alternative behandlere, mens i alt 41 % har benyttet alternativ behandling på et 
eller andet tidspunkt. Hvis man overfører disse tal til Århus, under antagelsen af, 
at der fi ndes 200.000 voksne i byen, betyder det, at 80.000 århusianere i mindst ét 
tilfælde har været i kontakt med den alternative behandling sverden. Hvis det kan 
påvises, at disse alternative behandlere har en spirituel tilgang til deres praksis, må 
den alternative behandlingsverden anses for at være en vigtig faktor i spredningen af 
ikke-traditionelle trosforestillinger, eller – om man vil – new age-trosforestillinger. 

Undersøgelsen

Et detaljeret spørgeskema blev sendt ud til de alternative behandlere i Århus Kom-
mune, som vi kunne fi nde frem til via offentligt tilgængelige kilder, dvs. 385, hvoraf 
vi fi k respons fra 170 (44 %). Det kan ikke siges med sikkerhed, at de svar, vi har fået, 
er repræsentative for hele gruppen af alternative behandlere i Århus. Det er dog sand-
synligt, at det er tilfældet. For det første er kønsfordelingen den samme blandt de 
personer, vi sendte spørgeskemaet til, og blandt dem, der sendte svar tilbage. For det 
andet synes det indbyrdes forhold mellem de forskellige behandlingstyper at være det 
samme blandt dem, vi fi k svar fra, og dem, vi sendte spørgeskemaet til. (De hyppigste 
behandlingsformer i besvarelserne var zoneterapi  (55 stk.), healing  (52 stk.), massage  
(30 stk.), kranio-sakral terapi (26 stk.) og akupunktur /akupressur (25 stk.)).

I den følgende resultatredegørelsen, vil hver enkelt behandler blive håndteret på 
samme måde, uanset behandlingsform, uddannelse, hvor meget vedkommende ar-
bejder som alternativ behandler, alder, køn m.m. 

Selvforståelse og spirituelle  oplevelser
De alternative behandlere blev bl.a. spurgt om, hvordan de ønskede at betegne sig 
selv. Dvs. at de kunne svare Ja eller Nej i forhold til fi re forskellige betegnelser: 
religiøs, åndeligt søgende, åndeligt afklaret og kristen. Kun fi re procent sagde nej 
til samtlige disse betegnelser, og det store fl ertal sagde Ja til fl ere af dem. Det mest 
almindelige var, at man betragter, sig selv som åndeligt søgende (82 %), mens 
væsentlig færre svarede åndeligt afklaret (59 %). Dette kan sammenlignes med 
et tilfældigt udvalg af den svenske befolkning, som er født efter 2. Verdenskrig 
(undersøgelse fra 1999). Næsten halvdelen af disse siger nej til alle betegnelser, sam-
menlignet med fi re procent her. 

En årsag til, at så mange tillægger sig selv en eller fl ere af de aktuelle betegnelser, 
kan være den, at en meget stor del har erfaringer med spirituelle  oplevelser. Det er 
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nemlig kun 14 %, som direkte siger nej til at have haft en spirituel oplevelse. Yder-
ligere 16 % har kun en enkelt gang haft den type af oplevelser. De resterende 70 % 
har derfor haft spirituelle oplevelser enten fl ere gange, ofte eller meget ofte. For 
den danske befolkning i sin helhed forholder det sig stik modsat. En undersøgelse 
fra 1998 (RAMP) viser, at 76 % af danskerne enten aldrig har haft denne form for 
oplevelser eller blot har haft den en enkelt gang. 

Spiritualiteten i arbejdet som alternativ behandler
Det fremgår således, at den undersøgte gruppe i vidt omfang har haft spirituelle 
oplevelser. Desuden fi ndes en direkte sammenhæng mellem disse oplevelser og ar-
bejdet som alternativ behandler. Blandt de alternative behandlere, som har haft 
sådanne oplevelser, mener tre ud af fem, at det har en betydning i deres praksis.

Overfører man på nogen måde egne overbevisninger til klienterne? En afklaring 
på dette får man gennem spørgsmålet: ”Foretager du åndelig eller spirituel vejled-
ning af klienterne i forbindelse med din behandling”. Ud fra besvarelserne kan man 
konkludere, at dette er noget, man slet ikke er fremmed over for. Hvor en tredjedel 
siger nej, inddrager de øvrige en sådan vejledning i forskelligt omfang. Det bør dog 
bemærkes, at det ikke er mere end 15 %, som gør det ofte eller altid. Disse tal passer 
godt til behandlernes fornemmelse af, hvordan klienterne betragter behandlingen. 
Kun 13 % mener nemlig, at alle (eller næsten alle) synes, at deres behandling in-
deholder spirituelle elementer, samtidig med at to ud af tre siger, at deres klienter i 
varierende omfang er af samme mening.

Også i tilfælde, hvor der ikke direkte foretages spirituel vejledning, kan spirituali-
teten have betydning i behandlingen. For 40 % af den undersøgte gruppe tillægges 
dette stor eller meget stor betydning, mens kun 15 % svarer benægtende herpå. For 
de resterende har det ikke nogen eller næsten ingen betydning. Spiritualitet er såle-
des af stor betydning inden for den alternative behandling sverden, om end det ikke 
betragtes som en nødvendighed af alle. For en tredjedels vedkommende er spiritua-
liteten dog af så stor betydning, at den absolut ikke kan undværes i behandlingen, 
og for yderligere en fjerdedel er den af så stor betydning, at man helst ikke vil være 
den foruden.

Ritualer 
Omtrent 80 % foretager en bestemt handling både før og efter en behandling. Et 
større antal siger, at de mediterer inden behandlingen, og bagefter ”renser” mange 
deres indre selv og deres aura. På et direkte spørgsmål svarer en tredjedel, at de 
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mediterer, og halvdelen, at de beder inden behandlingen, og nogle svarer, at de gør 
begge dele. Der angives mange forskellige begrundelser herfor. Mht. meditation  
synes en vigtig grund at være ønsket om at komme i kontakt med eller at fokusere 
på energien. At bede er for mange en måde, hvorpå man får hjælp fra gud, hjælpere, 
”kilden” eller forfædrene. 

Anvendte teknikker m.m.
I behandlingen benytter omtrent halvdelen af de adspurgte kanaliserings-8 eller 
visualiseringsteknikker9. Grunden til at benytte kanalisering  siges bl.a. at være, at 
det giver en bedre behandling, at der er hjælp at hente, eller at energien styrker og 
hjælper. Brugen af visualisering  begrundes bl.a. med, at forbindelsen mellem sind 
og krop styrkes, at den gør det nemmere at arbejde med energien og bearbejde un-
derbevidstheden. 

Fire ud af ti bruger fysiske redskaber i behandlingen. Der er tale om meget for-
skellige hjælpemidler, f.eks. akupunkturnåle og krystaller . For endnu fl ere, to ud 
af tre, er energier eller andre ikke-fysiske instrumenter af betydning. Det er tale 
om energier, som defi neres på forskellig vis, såsom: ”de guddommelige healende 
rensende energier”, ”universelle  energier”, ”energier i meridianbaner”, ”energier som 
fordeles via chakraerne ”, ”gudsenergien i sine mange udtryksformer”, ”healingsener-
gier og clairvoyanceenergier”, ”åndelige energier fra min vejleder” m.fl .

Forudsætninger for at være alternativ behandler
På spørgsmålet om hvilket grundlag de benyttede behandlingsmetoder er baseret 
på, er den mest markerede mulighed ”viden om sammenhængen mellem fysiske 
og psykiske processer” (70 %), hvilket kan ses som et udtryk for et holistisk  men-
neskesyn (helhedssyn). Desuden angives intuition i næsten halvdelen (48 %) af be-
svarelserne som udgangspunkt, mens udsagnet ”viden om energier og vibrationer” 
angives af 38 %. Disse tre er de mest almindelige, men en ud af fem nævner også 
det eksplicit spirituelle og mener, at deres udgangspunkt er ”en særlig åndelig eller 
spirituel indsigt”.

Ved spørgsmålet om, hvilke personlige evner behandlingen er baseret på, er en 
tredjedel helt eller delvist enige i udsagnet: ”Min behandling beror på evner, som 
er givet mig af en højere magt eller kraft”. Dette svar giver et tydeligt udtryk for 
afhængighed af noget transcendent. Mest tilslutning er der dog til svarmuligheden: 
”Min behandling beror på medfødte evner, der gradvist er udviklet over længere 
tid”, idet mere end tre af fem er helt eller delvist enige heri. Desuden er halvdelen 
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af behandlerne helt eller delvist enige i, at ”min behandling beror alene på tillærte 
evner”. Det er tydeligt, at der for mange af de adspurgte ikke kun er én evne, men 
fl ere typer af evner, som deres behandling er baseret på.

Et andet spørgsmål berører karakteren af disse evner. I den undersøgte gruppe 
hævder 60 %, at man har at gøre med særlige evner, ud over de almindeligt aner-
kendte fem sanser. Hvis man – i forlængelse heraf – selv mener at have disse evner, 
benyttes de også næsten hundrede procent. De evner, som nævnes hyppigst, er in-
tuition, clairvoyance, klarsyn og kanalisering .

Holismebegrebet er af meget stor betydning inden for den alternative behand-
ling sverden. Således mener 85 %, at holisme  spiller en rolle i deres arbejde. Begrebet 
opfattes dog forskelligt, hvilket fremgår af den følgende tabel.

Tabel 3. Hvilket af følgende udsagn dækker bedst din egen forståelse af begrebet ’ holis-
me ’. I procent.

At den fysiske krop og psyken gensidigt påvirker hinanden 20

At det ikke er muligt at skelne mellem krop, sind og ånd 17

At alt er en helhed 35

At mennesket er en helhed som også indeholder oversanselige energier 9

At vi mennesker er en del af verdensaltet 13

Forstår ikke begrebet 2

Andet 4

Sum 100

Tilhørsforhold til spirituelle  (og religiøse) grupper
Som tidligere nævnt er spiritualitet  af betydning for en stor del af de undersøgte 
alternative behandlere, hvilket også afspejles i deres praksis. Er det da muligt at give 
et billede af de alternative behandleres spirituelle  og religiøse ståsted? 

Det viser sig ikke at være nemt. Et karakteristisk træk for tre ud af fi re er dog, at 
de er medlemmer af folkekirken, hvilket er en lidt lavere procentandel end blandt 
befolkningen i Århus som helhed. I øvrigt synes der ikke at være noget stort behov 
for at samles i en forening, hvor man kan dyrke den spiritualitet , som er fremgået af 
svarene. Kun 12 % siger nemlig, at de er medlem af – eller tilknyttet – nogen anden 
religiøs/spirituel gruppe. Disse 12 % (20 personer) er tilmed spredt over forskellige 
grupper, hvoraf Teosofi sk Forening og Den Katolske Kirke nævnes i mere end én 
besvarelse. Ellers er det en bred vifte: forskellige meditationsgrupper, Antroposofi sk 
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Selskab, Kristensamfundet, Bruno Grönings Vennekreds, Den Frie Universelle 
Kirke og Jehovas Vidner. 

Hvis der ikke er så mange, der er medlemmer af religiøse/spirituelle grupper, er der 
til gengæld betydeligt fl ere, som indimellem kommer hos dem uden at være medlem 
eller tættere tilknyttet dem. Det drejer sig om 62 personer eller 38 % af hele gruppen. 
Ikke alle nævner nogen specifi k gruppe, men blandt de behandlere, som gør, er Lyset 
– Den Spiritistiske Forening, Den Frie Universelle Kirke, Den Gyldne Cirkel og Teo-
sofi sk Forening de hyppigst nævnte. Det kan dermed konstateres, at en rimelig stor 
del af disse behandlere er en del af et ’new age’ -miljø i Århus, da, som nævnt tidligere, 
disse grupper ud fra én synsvinkel kan betragtes som en del af new age. 

Der fi ndes tre centre i dette miljø: Det ene – Lysets Hus  – som er hjemsted for 
Lyset – Den Spiritistiske Forening, og Den Frie Universelle Kirke er nævnt af tolv 
personer. Det andet vigtige center er det, der nu kaldes Spirituelt Center  (tidligere 
Teosofi sk Center) som nævnes af ti af de alternative behandlere. Der fi ndes bl.a. 
grupperne Den Gyldne Cirkel og Sirius Center. Fire af de adspurgte nævner både 
Lysets Hus og Spirituelt Center. Af de enkelte foreninger er Teosofi sk Forening mest 
besøgt med syv personer og kan dermed betragtes som det tredje center. Endelig 
er bl.a. Vækstcentret i Nørre Snede, meditationsgrupper og buddhistiske  grupper 
nævnt. 

Hvor vigtigt er dette engagement for den enkelte, målt i den hyppighed, man 
deltager i ”spirituelle aktiviteter” (udenfor  Den Danske Folkekirke)? Det synes ikke 
at have den store betydning, eftersom der ikke er mere end én af seks, som deltager 
mindst en gang om måneden eller oftere. Der er dog yderligere en tredjedel, som 
deltager nogle gange om året. En lige så stor andel deltager aldrig i denne type af 
spirituelle aktiviteter. 

Tidligere er det blevet omtalt, at andelen af medlemmer af folkekirken stort set 
er den samme for gruppen af alternative behandlere som for den gennemsnitlige 
befolkning. Er det alligevel sådan, at de alternative behandlere i større udstrækning 
er proforma-medlemmer end danskerne i almindelighed, eller med andre ord: at de 
i mindre grad besøger kirken til gudstjenester end den danske befolkning generelt. 
Hvis man sammenligner med et tilfældigt udvalg af den danske befolkning i 1998, 
så er der ikke den store forskel. De alternative behandlere synes faktisk i denne hen-
seende at stå nærmere  Den Danske Folkekirke end den øvrige befolkning. Af det 
tilfældige udvalg er der en tredjedel, som aldrig går til gudstjeneste, mens andelen 
af de alternative behandlere kun tegner sig for en fjerdedel. Det kan dog noteres, at 
der er tre gange så mange blandt de alternative behandlere, som deltager i spirituelle 
aktiviteter udenfor folkekirken mindst en gang om måneden, sammenlignet med 
hvor mange der lige så ofte deltager i gudstjenester.
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Tusmelda smykker tilsat lidt mystik, Krop-sind-ånd messen 2003
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Trosforestillinger
Hvad angår trosforestillinger er den undersøgte gruppe ret forskellig fra befolknin-
gen som helhed. Ateister og agnostikere synes at være et næsten ukendt fænomen 
inden for behandlergruppen. Det er kun 2 %, som fuldstændigt benægter eksisten-
sen af en gud og en tilsvarende lille andel giver udtryk for et agnostisk syn, dvs. for-
holder sig indifferent til dette spørgsmål. I befolkningen generelt er de modsvarende 
tal hhv. 13 og 10 %. 

De alternative behandlere blev endvidere bedt om at fi nde frem til den gudsop-
fattelse, som var nærmest deres egen. Trods denne formulering var der mange der 
markerede mere end ét alternativ. Det hyppigst forekommende svar var, at ”gud er 
til stede overalt i naturen” (42 %). Derefter fulgte svarene ”gud er noget, der snarere 
fi ndes inden i end uden for mennesket” (34 %) og ”en upersonlig højere magt, kraft 
eller energi” (30 %). Endelig havde 22 % en tro på ”en gud, som man kan have en 
personlig relation til”, hvilket vil sige den svarmulighed, som er tættest på et tra-
ditionelt kristent syn. Det skal noteres, at der ikke er de store forskelle i forhold til 
danskerne generelt, hvis man sammenligner med en undersøgelse foretaget 1998. 
Her havde man dog ikke svarmuligheden ”gud er til stede overalt i naturen” (se 
Tabel 1).

Hvis der overordnet set ikke er de store forskelle på behandlergruppen og danskere 
generelt i forhold til gudsopfattelsen, er der til gengæld store forskelle i forhold til 
synet på, hvad der sker efter døden. Blandt de alternative behandlere valgte 3 % det 
”ateistiske” alternativ: ”døden er altings slutning”; blandt danskere generelt valgte 
28 % det samme. Et andet alternativt svar viser endnu større forskelle, idet 43 % af 
behandlergruppen mener, at vi genfødes, hvor kun 9 % af danskere generelt mente 
således.

Behandlergruppen fremviser et meget tolerant syn på religioner og deres sandhed. 
Ikke mindre end fi re ud af fem mener, at ”der fi ndes grundlæggende indsigter i de 
fl este religioner”. Derimod er det mindre end én ud af ti, som mener, at der kun 
fi ndes én sand religion, og en endnu mindre del, at ”der fi ndes ikke nogen vigtige 
indsigter i nogen religion” (3 %). I den sidste besvarelse adskiller de alternative 
behandlere sig tydeligt fra befolkningen generelt. Således er der en dobbelt så stor 
andel, som mener, at der fi ndes én sand religion, og fi re gange så mange, at der ikke 
fi ndes vigtige indsigter i nogen religion. Men også i befolkningen som helhed her-
sker en stor tolerance, idet tre ud af fi re hævder, at der fi ndes vigtige indsigter i alle, 
eller i mange, religioner.
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New age-trosforestillinger
Et vigtigt aspekt at få uddybet i vores undersøgelse er de alternative behandleres 
forhold til new age -spiritualitet. Derfor blev de præsenteret for et antal udsagn med 
synspunkter/trosforestillinger, der associeres med new age. De pågældende udsagn, 
og de reaktioner de affødte, fremgår af tabellen nedenfor. (Til sammenligning op-
gives resultaterne fra et tilfældigt udvalg i Sverige 1999. Sverige er valgt, da der ikke 
er lavet en tilsvarende undersøgelse i Danmark).

Tabel 4. Reaktioner på new age -forestillinger (n = antal svar)

Helt 
enig

Delvist 
enig

Hverken 
enig 
eller 

uenig

Delvist 
uenig

Helt 
uenig

Kan 
ikke 
svare

a) Gennem forudsigelser er 
det muligt at få viden om, 
hvad der vil ske i ens liv 
(n=166)

11 41 12 11 16 8

a) de svenske svar 2 10 19 18 51

b) Et menneskes personlig-
hed er i høj grad bestemt 
af, hvilket stjernetegn det 
er født i (n=167)

8 45 19 11 9 6

b) de svenske svar 2 19 18 19 42

c) Der fi ndes  paranormale 
fænomener som f.eks. tan-
keoverføring og clairvo-
yance (n=167)

71 17 4 3 1 4

c) de svenske svar 14 30 25 13 18

d) Det forekommer, at 
døde mennesker går igen 
(n=165)

50 21 9 2 8 10

d) de svenske svar 8 13 21 14 45

I dette tilfælde er der meget store forskelle mellem behandlergruppen og et tilfældigt 
udvalg af svenskere, som vi på mange måder kan sammenligne os med. Specielt to 
udsagn skiller sig ud fra de øvrige: frem for alt udsagnet om, at der fi ndes  para-
normale fænomener, hvor næsten tre ud af fi re alternative behandlere er helt enige. 
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Det skal sammenlignes med de svenske svar, hvor en af syv er helt enige. Det andet 
udsagn er, at det forekommer, at døde mennesker går igen. Halvdelen af behandler-
gruppen erklærer sig helt enige i dette, mens kun en lille tiendedel af svenskere gør 
det samme. 

Når man betragter tallene for de, som enten er helt enige eller delvist enige, viser 
det sig, at der stort set er samme rangordning mellem udsagnene blandt de alterna-
tive behandlere og det tilfældige udvalg af svenskere, men på to meget forskellige ni-
veauer. I begge grupper er det troen på tilstedeværelsen af  paranormale fænomener, 
som fl est er enige i (88 respektive 44 %), hvorimod udsagnet, de færreste er enige i, 
er spørgsmålet, om det er muligt gennem forudsigelser at få viden om, hvad der vil 
ske i ens liv (52 respektive 12 %).

Et andet bemærkelsesværdigt resultat er, at der blandt behandlerne er næsten 
90 %, som giver udtryk for en tro, helt eller delvist, på, at der fi ndes  paranormale 
fænomener, ligesom der er over 70 %, som hævder, at det kan forekomme, at døde 
mennesker går igen. Derimod er det kun halvdelen, som giver udtryk for, at stjer-
netegn har en betydning for personligheden, og at det gennem forudsigelser er 
muligt at få viden om, hvad der vil ske. Dette indebærer, at der er fl ere, som har 
en tro på  paranormale fænomener generelt end på astrologi  og clairvoyance (som 
er en specifi k type af  paranormale fænomener). Da new age i offentligheden oftere 
associeres med de to sidstnævnte fænomener end med  paranormale fænomener 
generelt, kan dette resultat virke noget overraskende. Det kan dog fortolkes ud fra 
den kendsgerning, at der i dag inden for new age fi ndes dem, som distancerer sig 
fra de mere ’folkelige’ og kommercielle aspekter, og som i stedet for fokuserer på 
det, som må betragtes som mere videnskabeligt, hvilket muligvis gælder  paranor-
male fænomener, idet der i dag fi ndes professorater i parapsykologi på anerkendte 
universiteter i USA.

Afslutning

Ud fra de resultater, som er præsenteret i dette kapitel, får man klare indikationer af, 
at der fi ndes en spiritualitet hos mange, om end ikke hos alle, som er beskæftigede 
inden for den alternative behandling sverden. Dette må tilskrives stor betydning, 
fordi mange kommer – eller har været – i kontakt med alternativ behandling . 

Samtidig må man være klar over, at et yderligere antal almindelige danskere 
sandsynligvis kommer i kontakt med en lignende type af spiritualitet i helt andre 
sammenhænge. Gennem de senere år er det blevet tydeligt, at dette f.eks. gælder for 
mange af de personaleudviklings- og ledelseskurser, som tilbydes både i det private 
erhvervsliv og i den offentlige forvaltning, men det samme gælder med stor sand-
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synlighed også for andre sektorer i samfundet. Dette er dog ikke noget, som vi har 
haft mulighed for at undersøge i denne sammenhæng. 

Vi vil betone vigtigheden af, at der udenfor alle organiserede religiøse rammer 
fi ndes områder, ikke mindst den alternative behandling sverden, som udfylder en 
funktion, der består i at formidle ikke-traditionelle trosforestillinger. At formidle 
sådanne trosforestillinger, uanset om disse skal benævnes new age eller noget andet, 
er måske ikke det vigtigste. Den vigtigste funktion, som den alternative behand-
lingsverden – i det mindste store dele af den – har, er måske at give rum for alterna-
tive spirituelle overbevisninger og at være et sted, hvor mennesker kan få en støtte 
i deres egen private form for spiritualitet . Det er en spiritualitet, som hovedsageligt 
ikke rummes inden for en bestemt organisations rammer, men som er at betragte 
som en del af en bred kulturel strømning. Denne strømning breder sig med stor 
sandsynlighed mere og mere i vores senmoderne  samfund. Denne udvikling er helt 
naturlig, fordi den passer godt til de behov, det senmoderne menneske har, og til 
den måde, dette menneske betragter sig selv på. Nemlig som et autonomt individ, 

Kristne statuetter til salg, Krop-sind-ånd messen 2003
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der stoler på sig selv og sine evner til at skabe sin egen identitet og dermed også sin 
egen religiøsitet.
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Links

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet (LNS) http://www.l-n-s.dk. En decen-
tral landsdækkende paraplyorganisation.

Sammenslutningen for Alternative Behandlere i Danmark (SAB) http://
www.alternativ-behandling.dk. En tværfaglig forening med mere end 85 forskellige 
behandlingsformer.

SundhedsRådet http://www.sundhedsraadet.dk/sr/sr.htm. Paraplyorganisation for 
alternative behandlere, skoler, brugere og erhverv i Danmark.
Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling  http://www.sst.dk/tilsyn/
alternativ_behandling.aspx?lang=da 

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling  (VIFAB) http://
www.vifab.dk/ 
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Noter

1 Tal er indhentet på www.sogn.dk under feltet sogneoplysninger under de enkelte 
sognepræsentationer (sept. 2003).

2 Tallene for antal statsborgere og efterkommere fra Statistisk Kontor, Århus Kom-
mune placerer palæstinensere under kategorien ’libanesisk statsborgerskab’, og vi 
kan derfor ikke skelne mellem palæstinensere og libanesere. 

3 Danmarks Statistik ophørte fra 2002 med at medtage trossamfund. Tallene var 
baseret på gruppernes egne oplysninger, der ofte var omtrentlige.

4 Tallet er baseret på antagelsen af, at der er ca. 50 % buddhister blandt de herbo-
ende 12.000 vietnamesere og 90 % af de herboende ca. 6000 thaier. 

5 Oftest bruges der begreber som medlemmer, tilhængere og menighed om de folk, 
der benytter sig af eller er tilknyttet en given gruppes tilbud og fællesskab. Som 
det vil blive uddybet senere, er tilhørsforholdet til de nye spirituelle  og religiøse 
grupper ofte ikke så formaliseret, som det er hos fl ere af de ’gamle’ religioner. I 
denne introduktion omtales derfor de folk, der i et eller andet omfang benytter 
sig af eller er tilknyttet en given ny spirituel eller religiøs gruppe, som brugere.

6 Tal fra den danske del af et internationalt projekt Religious And Moral Plura-
lism, der omfatter tolv europæiske lande. Formålet er at sammenligne graden af 
pluralisme  i borgernes religiøse og moralske holdninger. Tallene er fra 1998.

7 I det følgende undlades betegnelsen ”religiøs”, fordi man inden for den alterna-
tive behandlingsverden tager afstand fra begreber som religion og religiøs, mens 
betegnelsen ”spiritualitet ” benyttes alment i betydningen ”åndelighed”.

8 Kontakt med en ikke-materiel personlighed eller energikilde. 
9 En bestemt måde at ordne og styre sin indre virkelighed på ud fra den overbe-

visning, at såvel ens ydre som indre virkelighed kan påvirkes ved denne tekniks 
særlige kraft.

10 Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, der er god-
kendt i henhold til ligningslovens § 8 A som berettigede til at modtage gaver mv. 
med fradragsret for giveren. I tilfælde af, at referencen er i parentes, er det igen-
nem den i parentesen nævnte forening, at den pågældende gruppe er registreret.

11 Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, der er god-
kendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til at modtage løbende ydelser med fra-
dragsret for giveren. I tilfælde af, at referencen er i parentes, er det igennem den 
i parentesen nævnte forening, at den pågældende gruppe er registreret.
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Appendix 1

Anerkendte og godkendte trossamfund i Århus

Af Lene Kühle og René Dybdal Pedersen

I Danmark er det muligt for religiøse og spirituelle grupper at opnå to typer af 
privilegier i forhold til den danske stat – retslige og økonomiske. Hvor den første 
type bevilges til trossamfund, der er anerkendt eller godkendt af Kirkeministeriet , 
bevilges den anden type af Skatteministeriet. 

Trossamfund ifølge Kirkeministeriet 

I den danske lovgivning opereres der ikke med en generel anerkendelse af en reli-
gion i den forstand, at nogle religioner opfattes som mere respektable end andre. 
Lovgivning og forvaltnings-praksis tilskriver dog visse religiøse organisationer en 
særstilling. Det drejer sig for det første om folkekirken, som ifølge grundloven  har 
en særstatus, og hvis økonomiske og forvaltningsmæssige forhold er så sammenvæ-
vede med statens, at folkekirken er blevet betegnet som ”et statsligt departement”. 
Dermed anses kirken for en del af staten. Derudover drejer det sig om de såkaldte 
anerkendte trossamfund, som omfatter de trossamfund, der er blevet anerkendt ved 
kongelig resolution. Disse trossamfund har ret til at forrette vielser med borgerlig 
gyldighed samt at føre egne kirkebøger. 

Da man indførte ægteskabsloven i 1969, ophørte man med at anerkende ved kon-
gelig resolution. Til gengæld indførtes det, at enkeltpersoner (præster) eller religiøse 
menigheder efter ansøgning kunne opnå bemyndigelse til at foretage vielser med 
borgerlig gyldighed (ægteskabsloven § 16, stk. 1, nr. 3). Disse religiøse grupper kal-
des godkendte trossamfund. Kirkeministeriet  har udtalt, at der ikke skal gøres forskel 
på anerkendte og godkendte grupper. Af praktiske hensyn har godkendte trossam-
fund dog ikke ret til at føre egne kirkebøger. 

Tidligere benyttede Kirkeministeriet  en præst fra folkekirken som konsulent, når 
man skulle vurdere, om en religiøs gruppe kunne godkendes, men denne praksis 
blev ændret efter kritik af, at én religion skulle vurdere de andre. I 1998 nedsatte 
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Kirkeministeriet derfor et rådgivende udvalg, som i dag består af en religionshisto-
riker, en religionssociolog, en teolog og en jurist. 

Kriterierne for at blive godkendt som trossamfund er ifølge udvalget:

Gudsdyrkelsen foregår på basis af en nærmere udformet lære, dvs.:
a. At der må foreligge en trosbekendelse  eller anden tekst, som opsummerer og henviser 

til religionens centrale tekster eller traditioner, og som er grundlag for medlemska-
bet.

b. At der må være tale om en fælles tro, som giver retningslinjer for menneskets hand-
linger, dvs. etik og moral.

c. At der må være tale om en fælles tro, som udtrykkes gennem vielses- og/eller andre 
ritualer.

d. At der må foreligge en forskrift for eller en beskrivelse af de væsentligste ritualer.
e. At vielsesritualet må opfylde kravene i dansk ægteskabslovgivning (jf. ovennævnte 

bekendtgørelse).
…

Begrebet ’religionssamfund’ forstås således:
a.  At samfundet har en sådan organisatorisk struktur, at det kan danne et tilgængeligt 

grundlag for offentlig kontrol og godkendelse. Der skal foreligge vedtægter, som kan 
gøres til genstand for vurdering efter dansk retsopfattelse.

b. At der er tale om vedtægtsmæssigt udpegede repræsentanter, som kan stå til ansvar 
over for myndighederne.

c. At der er tale om formelt medlemskab med retningslinjer for såvel optagelse af med-
lemmer som for ophør af medlemskab (uddrag fra Vejledende retningslinjer udarbej-
det af det rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund, 2. rev. udgave, januar 2002)

Ud over de nævnte rettigheder har et anerkendt eller godkendt trossamfund også 
en række muligheder og rettigheder på andre områder. Bl.a. kan opholdstilladelse 
gives på lempeligere vilkår til anerkendte eller godkendte trossamfunds religiøse/
spirituelle  specialister såsom præster og imamer. Ligeledes kan præster fra aner-
kendte eller godkendte trossamfund, på linje med advokater og læger, ifølge retsple-
jelovens § 170 ikke afkræves vidneforklaring. 

Trossamfund ifølge Skatteministeriet

Som nævnt vil religiøse og spirituelle grupper også kunne opnå økonomiske pri-
vilegier, såfremt de bliver godkendt hertil af Skatteministeriet. Godkendelsen vil i 
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så fald blive tildelt en gruppe, enten med status som forening, institution mv., hvis 
aktiviteter og formål kan betegnes som almennyttige eller velgørende, eller som 
trossamfund, hvis primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære. 
Er der tvivlsspørgsmål i forhold til sidstnævnte mulighed, kan Skatteministeriet 
rådspørge sig med Kirkeministeriet . I begge tilfælde vil en gruppe kunne modtage 
gaver efter ”løbende ydelser” efter ligningslovens § 12, stk. 3. eller ligningslovens § 
8A. En godkendelse efter § 12 betyder, at bidragydere, der skriftligt forpligter sig til 
at yde et bidrag til et trossamfund i en periode på mindst ti år, kan fratrække disse 
bidrag på selvangivelsen. Bidraget må dog højst udgøre 15 % af yderens personlige 
indkomst. Med en godkendelse efter § 8A opnås den skattemæssige fordel, at bidrag 
mellem 500 kr. og 5000 kr. kan fratrækkes på selvangivelsen. Religiøse grupper, 
som er berettiget til at modtage gaver efter § 8A og § 12, er også fritaget for Boafgift 
jf. Boafgiftsloven § 3 stk. 1. Dermed kan arv modtages, uden at der skal betales bo-
afgift. Ud over skattefordelene kan religiøse grupper ansøge om tilskud fra Tips- og 
Lottomidlerne, såfremt de modtager personlige gaver i henhold til ligningslovens § 
8 A.

Selvom grupper, der har opnået anerkendelse eller godkendelse i det ene mini-
sterium, i de fl este tilfælde også har det i det andet, er det dog ikke altid tilfældet 
(se oversigten nederst i dokumentet). Dvs. at fordi en gruppe er anerkendt eller 
godkendt som trossamfund af Kirkeministeriet , er det ikke givet, at gruppens med-
lemmer har mulighed for at give fradragsberettiget støtte til gruppen ifølge lignings-
lovens § 8 eller § 12 A. Derimod er kirkeministerielle anerkendte og godkendte tros-
samfund undtaget fra ejendomsvurdering, jf. VUL § 7, stk. 1, nr. 1., og er således 
fritaget for at skulle betale ejendomsskat af bygninger eller lokaler, der benyttes til 
”kirkelige handlinger”.

Religiøse og spirituelle  grupper i Århus med statslig 
anerkendelse/godkendelse

De i henhold til Kgl. Resolution anerkendte trossamfund

Den Anglikanske Kirke (Den til St. Alban’s English Church i København hørende 
menighed10,11 )
Den Romersk-katolske Kirke, Vor Frue Kirke (Den Katolske Kirke i Danmark, 
Ansgarstiftelsen 10,11 )
Metodistkirken, Betlehemskirken (Metodistkirken i Danmark10,11 )
Århus Baptistmenighed, Immanuelskirken (Det Danske Baptistsamfund10,11 )
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De efter 1969 (efter indførelsen af ægteskabsloven § 16, stk. 1, 
nr. 3) godkendte trossamfund

Apostolsk Kirke i Århus (Den Apostolske Kirke i Danmark)
Bahá’í (Det Nationale Åndelige Råd for BAHAI i Danmark10,11 )
Brahma Kumaris (Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet10,11 )
Frikirken ved Runddelen (Den Apostolske Kirke i Danmark)
Den Russiske Ortodokse Kirke (Moskvapatriarkatet)10,11

Frelsens Hær10,11

Gratiakirken (De evangelisk -lutherske frimenigheder10,11 )
Højbjerg Frikirke (Guds menighed)10,11

ISKCON (Krishnabevægelsen Iskcon i Dk10,11 )
Islamisk Trossamfund (Det Islamiske Trossamfund i Danmark10,11 )
Jehovas Vidner (Jehovas Vidners Rigssalsforening-Danmark10,11 )
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormonkirken)10,11

Karma-Kagjyu Skolen (Karma- Kagjyu Skolen for tibetansk buddhisme/
Lamafonden10,11 )
Kristent Centrum10,11

Kristensamfundet (Kristensamfundet i Danmark10,11 )
Pinsekirken (Menigheder inden for Pinsebevægelsen10,11 )
Sai Baba (Sathya Sai Baba, Landsforeningen (SSBL)10 )
Saronkirken (Det Danske Missionsforbund10,11 )
Østens Assyriske Kirke (Den assyriske østkirke i Danmark)
Århus Adventkirke (Syvende Dags Adventistsamfund, Danmark)10,11 )

Religiøse/spirituelle  grupper der ikke er anerkendt eller godkendt 
som trossamfund, men som er godkendt efter ligningslovens § 8A 
og/eller § 12, stk. 3

Den Frie Universelle Kirke10,11

I Mesterens Lys10,11

Kristen Videnskabs Kirke i Århus10,11

Quang Huong (Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening  i Danmark10,11 )
Sri Ram Chandra Mission10

Summit Lighthouse (Kirkesamfundet Summit Lighthouse10,11 )
Transcendental Meditation (Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ Intel-
ligens og Transcendental Meditation10 )
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Den Danske Folkekirke
Astrup Sogn
Beder Sogn
Bering Valgmenighed
Borum Sogn
Brabrand Sogn
Bykirken
Christians Sogn
Egå Sogn
Elev Sogn
Ellevang Sogn
Elsted Sogn
Framlev Sogn
Fredens Sogn
Fårup Sogn
Gellerup Sogn
Harlev Sogn
Hasle Sogn
Helligånds Sogn
Hjortshøj Sogn
Holme Sogn
Hvilsted Sogn
Kasted Sogn
Kolt Sogn
Langenæs Sogn
Lisbjerg Sogn
Lyngby Sogn
Lystrup Sogn
Malling Sogn
Mejlby Sogn
Møllevang Sogn
Mårslet Sogn
Ormslev Sogn
Ravnsbjerg Sogn
Risskov Sogn
Sabro Sogn
Sct. Johannes Sogn
Sct. Lukas Sogn
Sct. Markus Sogn
Sct. Pauls Sogn
Skejby Sogn
Skelager Sogn
Skjoldhøj Sogn
Skæring Sogn
Skødstrup Sogn
Skåde Sogn
Spørring Sogn
Sønder Årslev Sogn
Tilst Sogn
Tiset Sogn
Todbjerg Sogn
Tranbjerg Sogn
Trige Sogn
Tulstrup Sogn
Vejlby Sogn
Viby Sogn
Vor Frue Sogn, Klosterkirken

Vor Frue Sogn, Sankt Nikolai
Vor Frue Sogn, Vor Frue Kirke
Ølsted Sogn
Åby Sogn, Gammel Åby Kirke
Åby Sogn, Åbyhøj Kirke
Århus Domsogn
Århus Valgmenighed

Andre kristne grupper
Apostolsk Kirke Århus
Den Anglikanske Kirke
Den Etiopisk Ortodokse Kirke
Den Romersk-katolske Kirke
Den Russisk Ortodokse Kirke
Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund
Frelsens Hær
Frikirken ved Runddelen
Gratiakirken, Evangelisk Luthersk Frikirke
Højbjerg Frikirke
I Mesterens Lys
Jehovas Vidner
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Katolsk Apostolsk Kirke (er ikke beskrevet)
Kristen Videnskab
Kristensamfundet
Kristent Centrum
Kvækerne - Vennernes Religiøse Samfund
Levende Ord Bibel Center
Maran-Ata Menigheden (er ikke beskrevet)
Metodistmenigheden
Pinsekirken
Det Danske Missionsforbund
Østens Assyriske Kirke
Østens Assyriske Kirke
Østens Gamle Kirke
Århus Adventkirke
Århus Baptistmenighed

Islam
Aleviforeningen i Århus
Den Arabiske Kulturforening
Den Somaliske Familieforening
Islamisk Kulturcenter
Islamisk Menighed i Århus
Lighed og Broderskabsforeningen
M.T.O. Shahmaghsoudi
Tyrkisk Indvandrerforening
Tyrkisk Kulturforening

Hinduisme
Ashtanga Yoga Shala
Brahma Kumaris
Skandinavisk Yoga og Meditation
Sri Ram Chandra Mission
Transcendental Meditation

Buddhisme
Dharma Center Norbu Ling (Karna Tegchok Norbu Ling)
Karma Kagyu Skolen
Quang Huong
Soka Gakkai

Nye spirituelle og religiøsegrupper
Antroposofisk Selskab
Bruno Grønnings Vennekreds
Den Frie Universelle Kirke
Den Gyldne Cirkel
Den Keltiske Druide Orden, Order Terra
Falun Gong
Lyset
Martinus Kosmologi
Scientologi Kirken Jylland
Sirius Center 
Summit Lighthouse
Teosofisk Forening Århus

Grupper der mødes privat, eller som ikke 
ønsker at oplyse kontaktadresse. Få 
yderligere oplysninger under de enkelte 
gruppepræsentationer.
Bahá'í
Crimson Circle
Den Forenede Gamle Druide Orden, logen Jotar
Hekselogen Isikaja
Irakisk Kulturforening Al-Zahra
ISKCON ( Hare Krishna )
Jødedom i Århus
Katolsk Apostolsk Kirke
Kundalini Netværket og Information
Mandæisme (subbi)
Rangjung Yeshe Århus
Sai Baba
Satanisk Forum
Sotozengruppen i Århus
Wicca-hekse i Århus
Yezidi
Aarhus Blótlaug

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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Stikordsregister

A
akupunktur, 476, 477
al-Mahdi, 199
alevi, 181, 188-193, 239, 242-245
alevisme, 181, 188-193, 236, 239, 244
Ali, 179, 181, 188-192, 199, 202, 264
Allah, 176
Allehelgensaften, 420, 421, 423
alphakursus, 36, 104
alternativ behandling, 10, 16, 335, 366, 394, 

475-478, 480, 485-487
aranyakaerne, 271
ariere, 271
ase, 437, 466
ashrama, 268
Ashura, 201
astrologi, 375, 475, 485
auditering, 439, 440, 442, 443
auditor, 440, 443
Aurobindo Ghoose, 278
Avalokiteshvara, 326, 340

B
barnedåb, 35, 39, 60, 64, 92, 104, 125, 144, 

158
bayram, 186
bede, se bøn
bederetning, 182
begravelse, 28, 29, 44, 73, 99, 118, 120, 123, 

144, 186, 197, 228, 229, 260, 261, 
338, 351, 428, 443

Bhagavadgita, 271, 290, 291, 316
bhakti, 271, 290
Bibel, 15, 25, 36, 55, 60, 62, 68, 70, 73, 80, 

83, 88, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 
113, 114, 116-120, 123, 127, 128, 
139, 141, 145, 148, 150-155, 160-162, 
170, 249, 251, 401, 449

blót, 467, 468, 469
Bodhidharma, 347, 363
bodhisattva, 331, 350
bogens folk, 240, 255
brahman, 268, 269, 271, 272, 317, 318
Broen til Fuldkommen Frihed, 442, 443
bruger, 15
bryllup, 22, 28, 29, 44, 64, 118, 120, 122, 

147, 153, 186, 197, 198, 213, 229, 
232, 256, 423, 428

Buddha, 268, 283, 324-327, 375, 401, 418, 
444, 445, 449, 454

buddhisme, 106, 324-368, 370, 374-377, 
416, 444, 454, 481

Buddhistisk Forum, 334, 336, 338, 341, 367
bøn, 32, 42, 44, 57, 67, 73, 82, 86, 92, 93, 

95, 99, 104, 105, 108, 112, 113, 117-
119, 122, 123, 142, 143, 147, 148, 
151, 153, 162, 166, 182, 184, 185, 
191, 196, 200, 204, 209, 213, 218, 
224, 229, 232, 262, 271, 326, 330, 
331, 390, 403, 408, 421, 427, 432, 
452

C
Cem, 192
chakra, 296, 310, 464, 479
chakralære, 269
chart, 452
Chökyi Nyima Rinpoche, 353, 354, 356
Clear, 439, 443

D
daimoku, 361
Daisaku Ikeda, 358
Dalai Lama, 327, 335
Damcho Palmo Lama, 338, 340
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Dansk Oase, 32, 104
darshana, 271
De fem søjler, 181
dede, 190
Den augsburgske bekendelse, 26, 97
Den Danske Folkekirke, 8, 13, 14, 16, 24, 

25-54, 186, 339, 343, 428, 472, 481
den fjerde tilflugt, 356
den store invokation, 458
Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening, 

324, 332, 333, 493
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