
Nyt fra

F RE DE RIK S  K IR K E

DECEMBER 2020 – APRIL 2021

PR ÆDIKANTLISTEN
Alle gudstjenester begynder kl. 10.30,
medmindre andet er angivet.

DECEMBER
Søndag den 6. Mikkel Wold
Søndag den 13. Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 20. Mikkel Wold
Juleaften kl. 14 Mikkel Wold
Juleaften kl 16 Mikkel Wold

Juledag Bjarne Lenau Henriksen
2. juledag Mikkel Wold
Julesøndag Susanne Freddin Skovhus

JANUAR
Nytårsdag Mikkel Wold
Søndag den 3. Mikkel Wold
Søndag den 10. Helene Reingaard Neumann
Søndag den 17. Mikkel Wold
Søndag den 24. Anna Vind
Søndag den 31. Mikkel Wold

FEBRUAR
Søndag den 7. Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 14. Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 21. Mikkel Wold
Søndag den 28. Mikkel Wold

MARTS
Søndag den 7. Mikkel Wold
Søndag den 14.  Bjarne Lenau Henriksen

Søndag den 21. Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 28. Mikkel Wold

APRIL
Skærtorsdag 19.30 Mikkel Wold
Langfredag Liturgisk tjeneste Mikkel Wold (liturg)
Påskedag Mikkel Wold
2. påskedag Mikkel Wold
Søndag den 11.  Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 18. Mikkel Wold (konfirmation)
Søndag den 25. Mikkel Wold
Fredag den 30. Store Bededag Mikkel Wold

KONCERTER OG FOREDRAG

ONSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 20.00 
Musica Ficta, dir. Bo Holten
Palestrinas julemesse. Entré 150 kr

SØNDAG DEN 13. DECEMBER KL. 16.00 
Universitetskoret Lille MUKO. Gratis adgang

ONSDAG DEN 16. DECEMBER KL. 20.00 
Studentersangforeningens julekoncert.
Udsolgt!

SØNDAG DEN 20. DECEMBER KL. 16.00
Syddansk Musikkonservatoriums 
Kammerorkester. Gratis adgang 
 
JULESALMESANGAFTEN  
DEN 18. DECEMBER KL 19.30

TORSDAG DEN 7. JANUAR KL. 19.30
BØH! - Om det okkulte, healing og videnskab

TORSDAG DEN 14. JANUAR KL. 19.30
En sten for Eva.

TORSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 18.00 – 20.00 
(!) i Sankt Pauls Kirke.  
En dans på æggeskaller 

TORSDAG DEN 18. MARTS KL. 19.30
Påskelatteren

Hvad sker der i kirken
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Ved gudstjenesterne er der begrænset antal 
pladser. Ved de to gudstjenester den 24.12. skal 
man tilmelde sig SENEST DEN 20.12.! Tidlig 
tilmelding tilrådes. Man kan tilmelde op til 10 
personer. NB Man kan først betragte sig som 
tilmeldt, når man har modtaget en bekræftelse!
Tilmelding til gudstjenesten den 24.12. kl. 14 på 
14@marmorkirken.dk
Tilmelding til gudstjenesten den 24.12. kl. 16 på 
16@marmorkirken.dk
Har man ingen adgang til mail, kan man sende et 
brev til kirken.



JULEKONCERTER

ONSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 20.00 
Musica Ficta, dir. Bo Holten
Palestrinas julemesse Entré 150kr

SØNDAG DEN 13.DECEMBER KL. 16.00 
Universitetskoret Lille MUKO.  Gratis adgang

ONSDAG DEN 16.DECEMBER KL. 20.00 
Studentersangforeningens julekoncert. 
Dir. Jørgen Fuglebæk.  Udsolgt!

SØNDAG DEN 20. DECEMBER KL. 16.00
Syddansk Musikkonservatoriums Kammerorkester. 
Dir. Arne Balk Møller.  Gratis adgang

JULESALMESANGAFTEN  
DEN 18. DECEMBER KL 19.30
Traditionen tro afholder vi julesalmesangaften i 
Marmorkirken tæt på jul. I år finder aftenen sted i 
kirkerummet, så vi ikke smitter hinanden. Vel mødt til 
julesalmerne.

FOREDRAG
(Alle foredrag finder sted i kirken)

TORSDAG DEN 7. JANUAR KL. 19.30
BØH! - Om det okkulte, healing og videnskab
Vi får besøg af lægen Ole Hartling og journalisten 
Øjvind Kyrø. Om deres foredrag skriver de: ”Aldrig har 
kendsgerninger været lettere tilgængelige. Allige- 
vel breder uvidenheden sig, og stadig flere tror på 
overnaturlige fænomener – selv kirkens folk står og 
vakler. Virksomhedsledere bruger “erhvervs-clair- 
voyanter” og astrologer, når de skal ansætte medarbej- 
dere. Kærester bliver vraget efter råd fra “krystal-
healere” eller “numerologer”. Hvad er forskellen på tro 
og overtro? Hvad er fup, og hvad er fakta? 

TORSDAG DEN 14. JANUAR KL. 19.30
En sten for Eva.
Foredrag ved forfatterne Lene Ewald Hesel og 
Thomas Harder

28. juli 2020 blev der lagt en snublesten ud for 
Bredgade 51 til minde om Eva Salomonsen, Bredgade 
51.  Se artiklen side 5.

TORSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 19.30
“…Vi beder dig for din kirke her og for din kirke 
ud over hele jorden…” – og glæder os over den!  
Sognepræst Susanne Freddin Skovhus har boet i 
Frederiks sogn i 32 år og har siden hun kom hjem fra 
Den Danske Kirke i London været gæsteprædikant i 
Marmorkirken. Denne aften vil hun blandt andet dele 
nogle af sine erfaringer som tidligere udlandspræst 
for Danske Sømands- og Udlandskirker i London og 
projektleder for The Council of Lutheran Churches in 
Great Britain

TORSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 18.00 – 20.00  
(!) I SANKT PAULS KIRKE
En dans på æggeskaller 
Foredrag ved Christoffer Emil Bruun
I foråret afholdt Asger Baunsbak-Jensen det første 
af to foredrag i anledning af 75-året for befrielsen 
1945. De to foredrag – som er et fælles mødeforløb 
tilrettelagt af Sankt Pauls Kirke og Marmorkirken,  
var oprindeligt sat til maj 2020, men blev udsat på 
grund af nedlukningen. Nu følger så det andet af de 
to foredrag, denne aften med journalist og historiker 
Christoffer Emil Bruun. 

TORSDAG DEN 18. MARTS KL. 19.30
Påskelatteren
Må man le i kirken? Spørgsmålet er mindst lige så 
gammelt som en længst glemt sydtysk tradition for at 
bringe menigheden til højlydt latter påskemorgen. I 
1518 udkom et skrift, hvori fænomenet påskelatter for 
første gang beskrives .
Benny Schuster er lektor ved Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter og udgav i 2018 den 
anmelderroste bog Påskelatteren.
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Nyt i noter Koncerter og foredrag
NYT RÅD
Den 3. november mødtes det nye 
menighedsråd for første gang. På 
mødet blev følgende personer 
konstitueret:
Bente Dahl, formand
Regitze Jensen, næstformand 
Hanne Baumann, kasserer
Anders Jørgensen, kontaktperson 
(sammen med Mikkel Wold)
Jens Vindekilde, kirkeværge
Øvrige medlemmer af rådet er:
Helle Espersen
Kirsten Guldager
Præsten er ‘født’ medlem af rådet. 
Mikkel Wold er 
desuden daglig leder 
og deler således 
kontaktperson-
funktionen med 
Anders Jørgensen. 
Endvidere er 
hjælpepræst Anna 
Vind medlem af rådet.
Suppleanter:
Lea Muldtofte 
Olsen 
Birthe Malmgren
Lars Windfeld-Høeberg
Følgende medlemmer udtræder  
af rådet:
Viggo Nørgaard Nielsen
David Vestergaard
Anne Grethe Rasmussen
Helle Vallø
Bjørn Møller

TAK
I forbindelse med menighedsråds- 
valget for 2020 havde fire med- 
lemmer tilkendegivet, at de ikke 
genopstillede. Der skal herfra lyde 
en stor tak til medlemmerne for 
deres indsats gennem årene. De 
pågældende har på forskellig vis og 

med forskellige vigtige tillidsposter 
lagt et stort arbejde i rådet gennem 
flere år og varetaget en række ofte 
ganske krævende poster.
Tak for indsatsen til Viggo Nørgaard 
Nielsen, David Vestergaard Nielsen, 
Anne Grethe Rasmussen og Helle 
Vallø. 

TÅRNET
Siden april måned har Marmor- 
kirkens tårn undergået en længe 
ventet og ønsket istandsættelse. De 
gamle forgyldninger var slidt ned 
og nogle reparationsarbejder skulle 

udføres, så derfor 
satte man i løbet af 
de tidlige forårsuger 
et af Københavns 
højeste stilladser op. 
80 meter nåede man, 
og håndværkerne 
gik rundt i højder, 
kun de færreste 
ville kunne klare 
at arbejde i. Vores 
malere har stået for 
den svære kunst at 

forny kirkens gamle forgyldninger, 
og resultatet kan nu nydes enten 
nede fra gaden eller ved en tårntur, 
når vi om kort tid genoptager dem. 
Når det sker, vil det blive annonceret 
på kirkens hjemmeside.

JENS KAAS
er kirkens uforlignelige organist, en 
af landets absolut bedste. Hvad ville 
gudstjenesterne i Marmorkirken 
være uden hans indleven, virtuositet 
og enorme kunnen? Den 1.1. 
2021 har han 40-års jubilæum som 
organist i Folkekirken. Hjerteligt til 
lykke!
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FREDERIKS KIRKE, Marmorkirken
Frederiksgade 4, 1265 København K
Kirken er åben mandag-torsdag samt  
lørdag 10-17, fredag og søndag 12-17
HJEMMESIDE: marmorkirken.dk

PRÆST
Sognepræst Mikkel Wold 

Mikkel Wold træffes telefonisk mandag, 
torsdag og fredag mellem 8 og 9 samt 
torsdag tillige mellem 17.30 til 18.15  
på 33 15 37 63 for aftaler om kirkelige 
handlinger og samtaler.
Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk
Privat 33 12 00 12

Ulønnet hjælpepræst: Anna Vind

KORDEGNEKONTORET
(fælles kontor for Garnison, Kastel  
og Marmorkirken)
Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K
Kordegnekontoret er åbent ma-to 9-13,  
to tillige 16-18, fre 9-12. Tlf. 33 91 27 06
KORDEGN: Sahra Louise Lindeberg,  
sll@km.dk.
KORDEGN: Kim Kornig Frisenette,  
kfr@km.dk

ORGANIST: 
Jens Kaas træffes alle hverdage 8-9  
på tlf. 26 29 18 83

KIRKETJENERE:
Niels Almar
Anna Jørgensen
Dorthe Kathinka Rasmussen (deltid)
Træffetid i kirken ma-to mellem 11 og 12  
på 33 15 01 44

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND: 
Bente Dahl
mail@bentedahl.dk

KIRKEBLADET
redigeres af sognepræst Mikkel Wold
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Korn
“Den del, stor eller lille, som vi har 
i sandhedens erkendelse, har vi 
ikke skaffet os ved egne evner, det 
har Gud tydeligt nok indskærpet 
os ved at vælge dem, der skulle 
vidne om og lære os hans store, 
skjulte tanker, ud af hoben, blandt 
de enfoldige og uvidende.”

Montaigne, fransk filosof

“I de øjeblikke da man adlyder 
Gud, er man passiv; hvilke 
plager der end følger med, 
hvilken tilsyneladende aktivitet, 
der end udvikles, sker der dog 
i sjælen intet, der er i slægt 
med fysisk anstrengelse: Der er 
idel venten, opmærksomhed, 
tavshed, ubevægelighed midt 
i lidelsen og glæden. Kristi 
korsfæstelse er forbilledet for alle 
lydighedshandlinger.”

Simone Weil, fransk filosof

“Gud er sådan, at når han møder 
undertrykkelsen, uretfærdigheden 
og lidelsen, er der ingen vej 
udenom: han tager den fattiges, 
undertryktes og forkuedes parti.”

Desmond Tutu,  
biskop i Sydafrika

“..vi må ikke gå i stå, så at vi mene, 
at vi har hørt [Guds røst]; det 
nytter ikke at have hørt, men at 
høre; thi kun dette at høre og altid 
høre Herren fører til at følge.”

Otto Møller, dansk teolog

“Evangeliet [er] egentlig ikke .. en 
bog med love og bud, som kræver 
noget, vi skal gøre, men en bog 
med guddommelige forjættelser, 
hvori Gud lover, tilbyder og giver 
os alle sine goder og velgerninger i 
Kristus.” Luther

“Evangeliet er ikke vores vilkår - 
det er på trods af vilkårene. Det er 
at høre nyt fra fængsel og død. Og 
det nye er ikke en idé, et begreb 
eller en drøm, men et menneske.”
 Johannes Møllehave

“Kærlighed kan ikke bevises. 
Hverken ord, kærtegn eller 
forsikringer beviser noget. Tvivler 
man, kan alle ydre kendetegn 
bortforklares. De kan alle være 
falske. Kun troen véd, om de er 
det. Deraf følger ikke at troen er 
usikker. Dens sikkerhed er blot af 
en anden art en den der skyldes 
beviser.”
 Knud Hansen , tidl. forstander  
 for Askov højskole

“Når man sidder i S-toget, i bussen 
eller i bilen, når telefonen er tavs 
et øjeblik, da skulle vi engang 
prøve at lade være med at række 
ud efter avisen eller det nærmeste 
stykke papir. Vi burde i stedet 
prøve at trække vejret dybt og sige: 
Ære være Faderen og Sønnen og 
Helligånden, som i begyndelsen, 
så også nu og altid og i al evighed.”

Helmut Thielicke, tysk teolog

“Overfladisk filosofi leder 
menneskeånden mod ateisme, 
dyb filosofi fører den til religion.”

Francis Bacon, engelsk filosof 

“Gudsfornægtelse turde være det 
skabtes bedste vittighed til dato.”
Jacob Paludan, dansk forfatter

“Billig nåde er at forkynde 
tilgivelse uden bod. Billig nåde 
er dåb uden kirketugt, nadver 
uden syndsbekendelse, tilsigelse 
af syndernes forladelse uden 
personligt skiftemål. Billig nåde 
er nåde uden efterfølgelse, 
nåde uden kors, nåde uden den 
levende, menneskeblevne Jesus 
Kristus.”
 Bonhoeffer, tysk teolog

“Det er ingenlunde nogen fejl ved 
vore gamle salmer og prædikener, 
at de tit er dunkle; thi i vidtløftig 
forstand må al støv-tungens tale 
om åndelige ting nødvendig 
være det, vor prædiken mer’ 
end vor forelæsning, og vor 
salme mest af alt, da den skal 
poetisk levende udtrykke, hvad 
først hisset kan åbenbares; men 
derimod er livløsheden, som end 
ikke måtte findes i de strengest 
videnskabelige arbejder af kristne, 
i en prædiken utålelig og i en 
salme oprørende.” Grundtvig 
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Af Lene Ewald Hesel og Thomas Harder 

T irsdag den 28. juli 2020 blev der lagt en snuble- 
sten ud for Bredgade 51 til minde om Eva 

Salomonsen. Natten mellem den 1. og 2. oktober 
1943 fjernede tyske politifolk – ledsaget af en eller 
flere danske hjælpere – hende fra lejligheden i 
ejendommens stueetage, hvorefter hun blev bragt til 
koncentrationslejren Theresienstadt, hvor hun døde 
kort efter ankomsten.

Evaline blev født i Bogense  
 i 1855 som det yngste 

af manufakturhandler 
David Israel Wagners 
fire børn. I slutningen af 
1860’erne flyttede familien 
til København. Det vides 
ikke, om flytningen skyldtes 
forretningsanliggender, 
bedre ægteskabsmuligheder 
for børnene eller måske et 
ønske om mere samvær med 
trosfæller. (De fleste jødiske 
provinsmenigheder lukkede 
ned i slutningen af 1800-tallet, 
bl.a. fordi det var svært for 
familierne i de små samfund 
at overholde de jødiske 
forskrifter).

Alle fire søskende blev gift i København – Eva som  
   den sidste i 1878 med grosserer Frederik Nikolaj 

Salomonsen. Eva og Nikolaj var meget forelskede og fik 
hurtigt sønnen David. Familien boede på Amagertorv 
og var en del af Københavns velhavende jødiske 
borgerskab. Eva og Frederik fik kun syv år sammen: 
Frederik døde i 1885, 46 år gammel. Eva giftede sig 
aldrig igen, men forblev enke i næsten 60 år.

Den 1. november 1913 flyttede Eva ind i Bredgade  
 51. Da var ejendommen lidt over 30 år gammel, 

og det var kun 20 år siden, at naboen Frederiks Kirke 
– Marmorkirken – omsider var blevet færdig. Eva 
handlede i Magasin du Nord og gik i det nyopførte Kgl. 

Teater og promenerede i den travle Østergade. Om 
sommeren boede hun på pensionater og badehoteller 
i Taarbæk og Tisvildeleje, om vinteren boede hun af 
og til på det elegante Hotel Cosmopolite på hjørnet af 
Gothersgade og Store Kongensgade.

Eva Salomonsen var blandt de privilegerede i  
 København, men hverken fra Amagertorv 

eller Bredgade var der ret langt til de kvarterer – for 
eksempel Læderstræde, 
Vognmagergade, Adelgade 
og Borgergade – hvor 
byens fattigste levede under 
elendige forhold. Her boede 
en stor del af de jødiske 
indvandrere, der var kommet 
til Danmark fra Rusland 
og Østeuropa o. 1900. Eva 
Salomonsen bidrog generøst 
til indsamlinger, som blandt 
andet hjalp fattige – jødiske 
og ikke-jødiske – mødre med 
brændsel og tøj og til det 
Jødiske Sygeplejeselskab, som 
var vigtige institutioner i det 
jødiske samfundsliv.

I 1918 giftede sønnen David 
 sig og fik i de følgende år 

døtrene Annelise og Tove.

Under besættelsen blev flere ejendomme omkring 
Marmorkirken og ned ad Frederiksgade 

mod Amalienborg overtaget af forskellige tyske 
myndigheder, og der stod tyske skildvagter foran flere 
af opgangene på “Marmorpladsen”, som rundingen 
omkring kirken dengang blev kaldt. I kirkens krypt blev 
der indrettet beskyttelsesrum, hvor folk søgte tilflugt i 
tilfælde af luftalarm. Det samme skete i kælderen under 
Bredgade 49 og flere andre ejendomme i området.

I       løbet af besættelsesårene blev Evas helbred stadig  
  dårligere; hun havde i flere år haft problemer med 

benene, og nu svigtede øjnene også, så hun var helt

En sten for Eva 

fortsættes på næste side
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 afhængig af hjælp. Den 1. oktober 1943 flyttede en 
hjemmesygeplejerske derfor ind hos hende. 

Samme aften, efter sabbattens begyndelse, blev  
 Eva – 88 år gammel og meget syg og uklar – 

brutalt slæbt ud af lejligheden og kørt til synagogen 
i Krystalgade, som var et af flere opsamlingssteder 
i København under aktionen. Næste morgen, ved 
5.30-tiden, blev Eva sammen med de øvrige jøder 
kørt ned til Langelinie, hvor troppetransportskibet 
Wartheland ventede. Jøderne blev sejlet til Swine- 
münde og derfra i kreaturvogne fragtet videre til 
Theresienstadt, hvor Eva døde få dage senere.

Den 5. oktober lykkedes det David, 64 år gammel,  
 at flygte til Sverige sammen med Annelise og Tove, 

skjult i kulrummet på fragtskibet Delaware, der sejlede 
fra Larsens Plads, få hundrede meter fra Evas hjem.

Det meste af Evas familie er begravet på den gamle  
 jødiske begravelsesplads i Møllegade eller på 

Mosaisk Vestre Begravelsesplads, men selvom Eva står 
nævnt på Frederik Nikolajs gravsten i Møllegade og på 
mindesmærket på Mosaisk Vestre Begravelsesplads, 
har hun ikke selv en grav: Hendes aske blev – ligesom 
tusinder af andre ofres aske – smidt i floden Eger 
ved Theresienstadt. Hvor stenene i Møllegade og på 
Mosaisk Vestre Begravelsesplads minder om, at Eva 
døde, minder snublestenen foran Bredgade 51 ikke 
bare om, at hun døde, men også om, at hun levede, et 
menneske blandt andre mennesker.

Der er stadig meget, vi ikke ved om Eva Salomon- 
 sen, og hvis der blandt læserne er nogen, der kan 

bidrage til billedet af hende og/eller hendes familie, 
hører vi meget gerne fra dem. Man kan skrive til os på 
lene@ewaldhesel.dk og th@thomasharder.dk

Lene Ewald Hesel & Thomas Harder, der bor i 
Bredgade 51, er i fællesskab ved at skrive en bog 
om deres “nabo” Eva Salomonsen, som i 1943 
blev deporteret til Theresienstadt. Torsdag den 14. 
januar 2021 fortæller de i kirken om deres arbejde 
med bogen og om Eva Salomonsens historie.  
Læs evt. mere på snublesten.org

Gå med fred EN STEN FOR EVA  fortsat 

Oktober udkom bogen GÅ MED FRED, en 
samtalebog med Bodil Jørgensen og Mikkel 
Wold. Fra bogen bringer vi et uddrag fra 
slutningen af kapitlet om håb:

HÅBET OM EVIGHEDEN  
GIVER MOD TIL NUET

MIKKEL: Når man taler om det store håb, det him- 
melske håb, minder det én om, at det himmelske er et 
hjem. Det er et billede, mange benytter, når de taler 
om det himmelske. Man er vendt hjem til Gud. Man 
er ikke bare kommet op til Gud, men man er kommet 
hjem. Det er meget godt sagt.   
BODIL: Det, jeg synes er så smukt ved kristendom- 
men, og som er grunden til, at jeg er kristen, det er, 
at man med Jesu fødsel bliver mindet om, at der er 
et håb for os. For os alle. Vi får lov at se Kristus, et 
menneske, vi kan spejle os i, som går foran, og som vi 
kan følge – og som til sidst går ind ad den port, vi alle 
skal ind ad. For at se Guds milde ansigt. Det håb kan 
holde mig i live. Det er langt over andre former for 
håb, og det er et håb, jeg tror, at min datter får brug 
for en dag, eller mine sønner. Det får vi alle brug for 
en dag. Når vi er på det yderste. At vi går der sammen 
og er fælles om at træde ind.
MIKKEL: Det er meget rigtigt sagt. Meget smukt. 
For det er netop det med, at man også bliver ledsaget 
derind, hvor man ikke selv kan bane vejen.
BODIL: Ja, lige præcis! Kristus er en banebryder.
MIKKEL: Banebryder, ja, det hedder det vel 
egentlig. Det er det store og dybeste håb, som også 
for mit vedkommende er det, der bærer vores liv. 
Evighedshåbet er det underliggende. Men vi kan have 
forskellige former for håb. Der er også det håb, som 
er knyttet til hverdagen. Vi kender godt det store håb 
fra det lille håb. Nogle gange, når man som præst 
snakker med folk, handler det om at få inddraget det 
store håb i stedet for at knytte alt sit håb på noget, som 
er jordisk. Den syge håber at blive rask, jeg håber, at 
mine kære trives 
og har det godt, 
men om det også 
sker, om håbet 
indfries, er ikke 

det, jeg hæfter hele min eksistens op på. Under håbet 
om, at de dagligdags ting må klares, ligger det dybeste 
håb, som er knyttet til Guds barmhjertighed. Håbet er 
ikke til i kraft af min forestillingsevne. Hvis jeg lægger 
mig fuldstændig fladt ned og ikke kan noget, så er jeg 
i Guds arme, og det er ham, der bærer mig igennem. 
Grundtvig skriver i en prædiken fra maj måned i 1844 
noget meget fint om det med håb: “Ja til Faderhuset 
går jeg, til Guds børns hjem, ja, der går jeg hen, men går 
kun som de små, der bæres frem at lægges for Herrens 
arme, som velsigner dem og vidner himmeriges rige 
hører sådanne til. Ja således går jeg, båret af ham, 
som bar vore synder, drevet af hans ånd, svøbt i hans 
retfærdighed, ombæltet med hans kærlighed”. 
BODIL: Og det er vel kærlighedsasylet, som vi der har 
fundet.
MIKKEL: Ja, det er det nemlig. I det 19. århundrede 
oprettede man asyler for børn, som havde haft en 
rigtig skidt start på livet. De ligger stadig rundt om i 
København. For eksempel et på Bjelkes Allé. 
BODIL: Ja, lige præcis. Det gik jeg forbi hver dag, alle 
de år jeg boede på Nørrebro.
MIKKEL: På bygningerne står der “Asyl for børn”. 
H.C. Andersen kom nogle gange og læste for 
børnene. Det er til dem, Weyse og Ingemann skrev 
nogle af de berømte morgensalmer. 
BODIL: Hvis ikke, jeg havde det indre billede af et 
kærlighedsasyl, hvor vi alle kommer som børn igen, 
så ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Så ville jeg være 
fortabt, tror jeg.
MIKKEL: Sådan har jeg det også. Måske har det noget 
at gøre med, at man har mærket den betydning, det 
tilhørsforhold har, så vil man ikke undvære Vorherres 
kærlighed for noget i verden. Det bliver et livsgrundlag 
for én. 
BODIL: Det er også et godt billede på, at der dybt i os 
findes billeder på håb. Og så tænker jeg, hvordan er 
det nu med tro, håb og kærlighed. Er det håbet, der er 
ankeret?
MIKKEL: Ja, og korset er for 
troen, og hjertet for kærligheden.
BODIL: Det er jo interessant. 
For et anker er skjult for øjet. Det 
holder os på plads, men hvis vi 
tager det op, så sejler vi. Så sejler 

det! I vores egen sø! Men ankeret holder os på plads.
MIKKEL: Ankeret holder os også på plads i uvejr.
BODIL: I uvejr ja. Håbet holder os på plads. Når man 
bruger det, så er det faktisk skjult i dybet, og i det 
øjeblik, vi hiver det op, så virker det ikke længere. Det 
er meget smukt, at det er et anker, som symboliserer 
håb, tænker jeg. Men det kan ikke forhindre havet i 
at blive oprørt, ankeret. Man kan ikke rigtig tage det 
op og holde det i hænderne. Altså, man kan ikke få 
det tættere på, end at vi er nødt til at tale om det. Jeg 
tror, det er Arthur Rimbaud, der siger, at evigheden er 
havet, der blander sig med himlen. Håbet om evighed, 
den tynde fine streg, vi kalder horisonten.
MIKKEL: Det er godt sagt. Men det er også der, hvor 
alt går ud i en tilsyneladende intethed, som dog ikke 
er en intethed, men det er bare noget, vi ikke kan 
gennemskue. 
BODIL: Nogle gange forestiller jeg mig det her møde 
med Guds milde ansigt. Det må jo være et møde ansigt 
til ansigt, for vi er skabt i Hans billede. Og tanken om 
 det møde er min største trøst i alting, og at han 
genkender mig.
MIKKEL: “Guds milde ansigt skal vi se.” Det er fra 
Grundtvigs julesalme Et barn er født i Bethlehem. 
Det er en sprogbrug, man godt turde bruge dengang 
i romantikken. På et tidspunkt var det i 1970erne og 
80erne meget almindeligt at hakke på Ingemann, fordi 
man syntes, hans sprog er for sødladent. 
BODIL: Det er jo ikke sødladent, det er alvor.
MIKKEL: Det er igen det med at blive modtagelig – at 
blive som barn. Ikke barnagtig men modtagelig i den 
totale tiltro til Jesus. Det er vanskeligt, for vi vil gerne 
have en vished, før vi kaster os ud i troen. Men i det 
jordiske ser vi troens mysterier som i en tåge. “Endnu 
ser vi som i et spejl i en gåde,” siger Paulus. Men 
engang skal vi se “ansigt til ansigt”, fortsætter han. Et 
spejl dengang var en blankpoleret metalplade, derfor 
er spejlbilledet uklart. Du kan ikke rigtig se det. Du 
kan godt se, at der er noget, men detaljen kan du ikke 
se. Så derfor er det som i et spejl, gådefuldt. Men der 
kommer et tidspunkt, hvor det gådefulde forsvinder. I 
evigheden. 
BODIL: Og håb er også at vente. Håb er forventnin- 
gen. Hvor længe kan man egentlig vente? Man kan 
vente ret længe.


