
15 år efter: Sådan ser de ELN 
 På ELN’s stiftende møde i Odense var der inviteret 30 deltagere. 16 havde mulighed for at 

være med og har fået en opfordring tii at svare på tre spørgsmål. Læs med her:  

Børge Haahr Andersen, 
rektor på Dansk Bibel-
Institut og pastoral  
vejleder i ELN. 

Hvad lykkedes i ELN i de før-
ste 15 år? 
”Vi fik tegnet en vedvarende 
streg i sandet. Ikke alene, 
men sammen med gode folk 
fra de gamle vækkelsesbevægelser. Der er menighe-
der og forsamlinger rundt om i landet, hvor menne-
sker elsker Guds ord så højt, at det er deres oriente-
ringspunkt uafhængigt at tidens strømninger. Så læn-
ge der er det, er der håb for kirken i Danmark.” 

Hvor tog ELN en anden drejning end ventet? 
”Det blev færre folkekirker og flere fri- og valgmenig-
heder, der fik brug for at knytte til ved ELN-
netværket, end jeg havde troet, da vi startede ELN. 
Jeg synes stadig, det er os, der er en del af folkekir-
ken, som har mest brug for kirkens røst, åndelig vej-
ledning og inspiration fra det bibeltro lutherske Dan-
mark. Men det er faktisk valg- og frimenigheder, der 
mest har efterspurgt det. Og det har vi så indrettet os 
efter. 

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
”Der må en ny ungdomsgeneration til, som enkelt og 
klart vil fremholde Guds ord ind i tiden og samfundet. 
Det kan være enklere at starte noget nyt end at vedli-
geholde noget etableret. Ikke desto mindre er det 
opgaven.” 

Robert Bladt, forstander  
på Indre Missions Bibel-
skole i Børkop 

Hvad lykkedes i ELN i de første 
15 år? 
”At give netværket krop, så 
lokale menigheder har fået en 
fælles identitet rodfæstet i et 
ønske om at være troværdige 
og relevante menigheder på bekendelsens grundlag.” 

Hvor tog ELN en anden drejning end ventet? 
”ELN er blevet mere selvstændig og med stærkere organi-
sationsidentitet end jeg havde troet fra start.”  

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
”At ELN med Guds hjælp bliver en endnu stærkere inspira-
tionskilde til lokale menigheders diakonale og missionale 
tjeneste for vores folk.” 

Flemming Baatz  
Kristensen, sognepræst 

Hvad lykkedes i ELN i de før-
ste 15 år? 
”At lyse op i tågen og sætte en 
klarhed. En Kirkens røst. En 
udfordring. En vigtig spiller i 
debatten. 

En vigtig rådgiver ikke mindst 
for valg – frimenigheder og fællesskaber, og sognekonfe-
rencerne er virkelig gode, relevante og inspirerende. 

Børge har været en gave med sine analyser og afbalancere-
de vejledning. 

Hvor tog ELN en anden drejning end ventet? 
”Egentlig ikke.” 

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
”At ELN vil fortsætte som nu. Sige det der bør siges, som 
biskopperne ikke siger eller kun siger mangelfuldt. 
Være en vejledende og opmuntrende for Guds folk. Få det 
ud så det ses og høres. Betone mere Kirkens JA end dets 
Nej uden at undgå Nej’et. 

Prioritere sunde og trygge rammer for valgmenigheder – 
og frimenigheder og deres præster. 

Anders Møberg,  
sognepræst 

Hvad lykkedes i ELN i de før-
ste 15 år? 
”Det lykkedes at skabe sam-
ling om Odenseerklæringen, 
og den har vist sig brugbar i 
dansk kirkeliv og inspireret 
andre steder i verden.” 

Hvor tog ELN en anden drejning end ventet? 
”Jeg havde håbet, at ELN i større grad havde kunnet forene 
nye menighedsdannelser med rod i IM og LM, end det har 
været muligt. Det var en vision, at de kunne virke under 
ELN som en art organisatorisk paraply, men i dag er det 
mere opdelt, end jeg havde håbet. 

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
”Jeg ønsker, at ELN fokuserer på at være en tydelig teolo-
gisk konservativ stemme ind i dansk kirkeliv, som med klar-
syn og frimodighed formulerer bud på, hvordan vi som 
Guds kirke på tværs af sogne-, valg- og frimenigheder for-
holder os til kirkelige og teologiske strømninger i tiden.” 

Ingolf Henoch Pedersen, 
cand.theol. 

Hvad lykkedes i ELN i de første 
15 år? 
”Jeg tænker bl.a. på de mange 
skriftlige indlæg i KD og andre 
steder i ELN’s navn, som har 
været med til at aktualisere og 
tydeliggøre, hvad der er sand 
bibelsk kristendom.” 

Hvor tog ELN en anden drejning end ventet? 
”Vi havde vel regnet med en større tilslutning af enkeltper-
soner som medlemmer. Til gengæld er der blevet etableret 
et menighedsnetværk, som primært samler en række valg- 
og frimenigheder, som ellers ville stå uden et sådant net-
værk, der er med til at give både identitet og inspiration til 
at være menigheder i mission.” 

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
”Et generationsskifte, hvor vi gamle efterhånden træder til 
side, og en række unge tager ELN til hjerte og videreudvik-
ler det efter deres visioner. Et navneskifte til ”Frimodig 
kirke” (jeg giver mig ikke!) 

Henrik Højlund,  
valgmenighedspræst 

Hvad lykkedes i ELN i de før-
ste 15 år? 
”Blandt mange ting: at kunne 
vedblive at være i folkekirken 
med god samvittighed og fri-
modighed.” 

Hvor tog ELN en anden drej-
ning end ventet? 
”For mig var det uventet, at vi så hurtigt fik oprettet et  
menighedsnetværk. Men også godt.” 

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
”At det i stigende grad bliver et samlende netværk 
for alle gode evangelisk-lutherske kræfter i og omkring  
folkekirken.” 

Birthe Dahl,  
sygeplejerske 

Hvad lykkedes i ELN i de første 
15 år? 
”Meget inspiration og sammen-
hold og hejsen flag for bibeltro-
skab.” 

Hvor tog ELN en anden drej-
ning end ventet? 
”At man kunne være medlem af ELN, var ikke lige min kop 

te, men det er vist godt nok   

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
”Mere rækken ud til indvandrere, menigheder og kirker, 
mere tydelig mission og nød for Folkekirken. Kan I holde 
KFS, MF og DBI lidt i ørerne? Jeg tror, de trænger.” 

Jens Ole Christensen,  
sognepræst 

Hvad lykkedes i ELN i de første 
15 år? 
”To ting: Især er det lykkedes at 
være en stemme – og en lidt 
alternativ stemme - i den 
offentlige og kirkelige debat.  
Og at være et inspirationsfo-
rum for menigheder. 

Hvor tog ELN en anden drejning end ventet? 
Igen to ting: 
Det ærgrer mig stadig, at vi ikke fandt en model, hvor de 
gamle missionsbevægelser kunne være med. 
Der er færre folkekirkemenigheder repræsenteret, end jeg 
havde håbet. 
I begge tilfælde tror jeg, årsagen er mere psykologi og kir-
kepolitik end teologi. 

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
Husk Guds løfter og hold snuden i sporet! 
Og så et ord fra Zakarias 8,6: ”Dette siger Hærskarers Her-
re: Fordi dette folks rest i de dage finder det umuligt, skulle 
jeg så også finde det umuligt?” 

Kurt Dalsgaard, næstfmd.  
i ELN og tidl. lands-
sekretær på DBI  

Hvad lykkedes i ELN i de første 
15 år? 
”Mange bibeltro, lutherske 
menigheder og enkeltpersoner 
har fået øjnene op for, at vi kan 
samarbejde og inspirere hinan-
den, selvom vi organiserer os på forskellig måde.” 

Hvor tog ELN en anden drejning end ventet? 
”Organisationerne, IM og LM, har i højere grad end forven-
tet været tilbageholdende vedr. fællesskab med ELN.” 

Hvad vil du ønske for ELN de næste 5, 10 eller 15 år? 
”At IM, LM og ELN i højere grad kan inspirere hinanden og 
at mange flere folkekirker ser værdien af at være med i  
ELN-fællesskabet.” 

 


