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bange i hvalens bug. Jeg har været til andagt i Helsinge 
Kirke, og så har jeg hørte meditative gregorianske sange 
fra Jørlunde Kirke. Og jeg har fået tilbud fra flere præster 
og frivillige, der vil hjælpe med både indkøb og sjælesorg.
Alt sammen, mens jeg sad i min sofa, enten på mobilen 
eller over min bærbare. For det foregik alt sammen et 
andet sted, end jeg var. Men pga. teknologien, så blev det 
formidlet til mig enten på de sociale medier eller i radi-
oen. Det har været små rørende og bevægende stunder 
fyldt med autenticitet og nærvær.

Så det kan godt være, at selve kirkerummet er lukket 
pga. Covid-19, men folkekirken er spillevende aktiv og 
nærværende. Forkyndelsen er pludselig rykket over i 
andre rum, men den er den i den grad relevant og danner 
ramme om nye fællesskaber, der skaber håb og rører os 
– uden at vi fysisk rører ved hinanden og udsætter os for 
smitte. Vi har mistet noget, men fået noget andet.

Noget af det, vi i Helsingør Stift går glip af, er jubilæ-
umsgudstjenesten og den efterfølgende reception for 
Lise-Lotte Rebels 25 år som biskop. Kirken skal være et 
sikkert og trygt sted at være. Så det er ikke til diskussion. 
Men dog er det en sorg at gå glip af fejringen, helt sikkert 
også for biskoppen selv. 

Omend det at skulle være i centrum for festivitassen, ja, 
det var nok mere for andres end for hendes egen skyld.

For det er kendetegnende ved Lise-Lotte Rebel, at hun 
aldrig har brudt sig om det fokus, der er på hendes per-
son. Jeg tror, det er lettere for en kamel at gå gennem et 
nåleøje end at lykkes med at få taget billeder af Lise-Lot-
te.

“Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det er nødvendigt,” 
sagde hun docerende til mig en dag på vej ud ad døren i 
Hestemøllestræde og sendte mig efterfølgende tre por-
trætbilleder, der var flere år gamle. Men jo. Hun ligner sig 
jo sig selv.

Det samme gjorde sig gældende, da provsterne bestilte 
det portrætmaleri, der kan ses på side 20. Hun så det 
som spild af tid og gik kun modstræbende med til det. ▶ 

25 ÅR: ET LEVENDE OG AKTIVT STIFT 
MED EN LEVENDE OG AKTIV BISKOP

“BLIVER DANMARK NORMAL IGEN?” blev Mette 
Frederiksen spurgt til børnenes pressemøde. “Ja,” lød 
svaret hurtigt og overbevist fra statsministeren, og for 
første gang i mange uger så man et smil på hendes læber. 
“Det gør Danmark. Vi kommer tilbage til det Danmark, 
vi kender. Men jeg tror også, Danmark kommer til at 
være forandret. Vi kommer til at opleve noget af det 
værste i vores liv; mennesker, vi kender, kommer til at 
miste livet. Men vi kommer også til at se det modsatte. 
Vi kommer til at se fællesskab, solidaritet og sammen-
hold. Mennesker, der gerne vil hjælpe hinanden og giver 
hinanden håb. Danmark vil være forandret, men bliver 
normal igen.”

Ja, Danmark er forandret, og det er kirken i Helsingør 
Stift også. Aldrig før i Danmark har vi haft kirkerum, vi 
ikke kan benytte. Aldrig før er hele verden blevet ramt i 
solar plexus. De apokalyptiske forestillinger er inden for 
rækkevide og fylder langt mere end englens Frygt ikke. 
Men vi skal ikke lade frygten overvinde os. 

For midt i sorgen og de dystopiske udsigter, så er det mu-
ligt at glædes over, at Helsingør Stift er fyldt af så mange 
initiativrige, hjælpsomme og kreative kræfter. 

Sjældent har jeg været så meget i kirke på så kort tid over 
hele Helsingør Stift som i den sidste tid. Jeg har været til 
“ro til tro” hos kirkerne i Ishøj, til højmesse i Græsted, 
Blovstrød og Herstedvester. Jeg været med til en “un-
boxing” af Bibelen 2020. Jeg har også været til gudstje-
neste hjemme i stuen hos sognepræsten i Grønnevang 
Kirke, hvor hans svigerforældre var kirkekor. Sammen 
med min seks-årige datter har jeg været til andagt hos 
præsten i Hendriksholm Kirke. Hun talte om at være 
bange, når der er en sygdom, der hedder Corona, og for-
talte historien om Jonas og hvalen. Han havde også været 

SARAH THORNGREEN AUKEN, REDAKTØR
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Og hvorfor så det? Jo, fordi Lise-Lotte er en arbejdende 
biskop. Stræbsomt og ydmygt følger hun sit kald om at 
tjene de mange menigheder, og så nytter det jo ikke at 
sidde der og være uvirksom. For opgaverne er mange 
i Danmarks folkerigeste stift. Det kan du læse om i det 
ti-minutters interview med Malene Bjerre, som biskop-
pen kunne afsætte tid til. 

Men hvis vi kan fejre stiftet, så er det en anden sag. Hen-
des glæde ved de store begivenheder, der fejrer stiftet, 
er åbenlys. Så er Lise-Lotte i sit es og kan sagtens være 
begivenhedernes centrum, for så er der noget at samles 

For midt i sorgen og de dystopiske 
udsigter, så er det muligt at glædes 
over, at Helsingør Stift er fyldt af så 
mange initiativrige, hjælpsomme og 
kreative kræfter

om, som netop ikke bare er hende selv. Det gælder både 
det årlige landemode og de mange jubilæumsgudstjene-
ster, hun prædiker til i hele stiftet.

Måske får vi lejlighed til at fejre Lise-Lottes 25-års- 
jubilæum på et senere tidspunkt. For Danmark skal nok 
blive normal igen, og det samme gælder Helsingør Stift. 
Jubilæumsfejring eller ej. Under alle omstændigheder 
skal vi glæde os over alt det, vi har lært om at forkynde 
på helt andre vilkår og platforme, end vi plejer. Ordet 
forkyndes – for igen skal der prædikes næste søndag i 
Helsingør Stift.
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går det med vores byggesag? Og så nytter det ikke, at jeg 
siger: ’Det ved jeg ikke.’ Jeg er nødt til at vide, hvor langt 
vi er.”

TÆT PÅ HVERT SOGN
Og hun er meget tit på besøg i sognene. Hvis hun ikke 
selv har gudstjeneste et sted i stiftet, er hun på visitats. 
Søndag efter søndag. “Altså, der var da engang, hvor jeg 
hostede og måtte melde afbud, men ellers er jeg ude hver 
eneste uge,” fortæller hun. Og det giver hende en tæt 
kontakt til både provstier og sogne – noget, der er meget 
vigtigt, mener hun. “Jeg er godt orienteret i de særlige 
forhold, der er i hvert provsti. På den måde kan jeg hele 
tiden være opmærksom på, hvordan hver eneste præst 
har det. Vi har jo ikke en præstebevilling, der dækker det, 
vi kunne bruge, så der skal prioriteres. Og det kan jeg kun 
gøre, når jeg kender udfordringerne alle steder. Ustand-
selig må jeg tænke på, om jeg kan hjælpe med en vikar et 
sted, mens et andet sogn måske kan undvære. Så jeg føler 
faktisk, at hver eneste præst og hvert eneste menigheds-
råd er tæt på i min bevidsthed.”

En af de opgaver hun virkelig nyder, er samtalerne med 
ansøgere til præstestillinger i stiftet. Hver eneste kandi-
dat, der søger en stilling, inviterer hun til samtale på sit 
kontor. På en gennemsnitlig uge bliver det til omkring 
fem samtaler. “Det er altid spændende. Jeg spørger jo 
ind til kandidaternes faglige niveau, som selvfølgelig skal 
være på plads rent teoretisk. Men lige så vigtigt er det, at 
kandidaterne er i stand til at omsætte den teoretiske vi-
den til et sprog, vi forstår. Noget, der har med liv og død 
at gøre, og som skal føles vigtigt. Og jeg elsker jo teologi, 
så jeg nyder at få lov til at spørge ind til det, de er optaget 
af, og så bliver jeg jo også selv inspireret. Det er en slags 
efteruddannelse for mig, hvor jeg bliver gjort opmærk-
som på noget, jeg skal gå hjem at læse bagefter.”

STØRRE CENTRALISERING
Igennem Lise-Lotte Rebels 25 år i bispekåben er hendes 
opgaver blevet mere centraliserede. Bispemøder, rappor-
ter fra Kirkeministeriet og Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter, krav om centerdannelse på tværs af stifter, 
samarbejde med forskellige udvalg og råd fylder alt sam-
men meget mere i dag end i hendes første år. “Min tid er 
mere båndlagt i dag end dengang; alting er blevet mere 
struktureret, og der er mere vægt på det administrati-
ve. Og det er da også spændende, men jeg holder mest 
af det, der handler om teologi, og hvor jeg får lov til at 
mødes på en god måde med mennesker. Gudstjenesterne 
og de ordinationer, vi heldigvis har vældig mange af her i 
stiftet, er nok mine yndlingsopgaver.”

I januar 2021 fylder Lise-Lotte Rebel 70 og træder tilbage 
som biskop. Så hvordan er det at skulle se frem imod pen-
sionen? “Tjah, det er også lidt svært. Jeg elsker at arbejde 
– og det er ikke bare et arbejde; det er jo mit liv. Men jeg 
frygter nu ikke at komme til at kede mig. Der er både nok 
læsestof at kaste sig over og til at gå til – især inden for 
teologi, selvfølgelig, men også litteratur og kunsthistorie. 
Jeg er lykkelig for de invitationer, jeg løbende har fået 
til at holde forelæsning på universiteter i udlandet, og 
dem kan jeg så tage imod flere af. Og heldigvis er Bent 
Flemming, min mand, allerede gået på pension. Vi deler 
en glødende lidenskab for teologi, og den samtale holder 
aldrig op.”

Den arbejdende biskop: 
“Jeg keder mig ikke”
LISE-LOTTE REBEL LEVER MED I SIT STIFT OG HAR HVER ENESTE PRÆST OG HVERT 
ENESTE MENIGHEDSRÅD TÆT PÅ I BEVIDSTHEDEN. DET GIVER HENDE NOK AT LAVE.

Af Malene Bjerre

“JA, TI MINUTTER KAN vi godt lige tale sammen.” 

Det er ikke helt nemt at få en interviewaftale i stand med 
Lise-Lotte Rebel. Emnet er biskoppens arbejdsopgaver, 
og efter en hæsblæsende gennemgang af, hvad der ligger 
på hendes bord i løbet af en uge, forstår man hvorfor.

Helt fri holder Lise-Lotte Rebel aldrig. Hun har ingen 
ugentlig fridag, og selv når hun holder en enkelt uges fe-
rie, på skiferie i Norge om vinteren eller i sommerhus ved 
Jammerbugten om sommeren, er iPad’en med, så hun 
kan godkende og underskrive dokumenter og svare på 
mails. Dem kommer der i det hele taget mange af. Hver 
aften, når hun kommer hjem fra møder, er iPad’en i sving. 
Der kommer spørgsmål fra provster og præster, som hun 

skal svare på, og som skal sendes videre til journalisering. 
Og om morgenen, når hun møder op på kontoret, ligger 
postmapperne parat. 

“Det er jo et stort stift, og folk har mange spørgsmål om 
alt fra kirkegårde til brug af kirkerummet, og hvorfor 
sagde præsten nu, som han gjorde. Indimellem bliver det 
også til klager,” fortæller Lise-Lotte Rebel.

Man kunne måske forestille sig, at biskoppen bare skrev 
under på det, som stiftsadministrationen havde behand-
let, men sådan er det ikke, siger hun. “Nej, jeg er nødt til 
at være inde i det hele og diskutere det med juristerne. 
Når jeg kommer ud til gudstjenester i sognene, så kom-
mer folk fra menighedsrådet jo og spørger mig: Hvordan 

Jeg elsker at arbejde – og det er ikke 
bare et arbejde; det er jo mit liv 
Lise-Lotte Rebel

Stiftet i tal 1995-2020

• Den første ordinerede var Agnethe Raahauge 6/8-1995. 
Den sidste Benjamin Sloth Jensen 22/12-2019.

• Lise-Lotte Rebel har ordineret 321 præster i perioden 1995-2019. 
Deriblandt fire af hendes nuværende provster og biskop Marianne Gaarden. 

• I 2020 er der ansat 310 præster i Helsingør Stift.

• Helsingør Stift i tal 1995: 12 provstier, 140 sogne og 161 kirker og 3 distriktsforeninger.
Helsingør Stift i tal 2020: 13 provstier, 147 sogne, 166 kirker og 2 distriktsforeninger.
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1995
Biskop Lise-Lotte 
Rebel bliver indsat 
som Danmarks første 
kvindelige biskop 

For biskoppen er inderst inde altid præst og 
har hele stiftet som sit sogn. Derfor bærer du 
også inde under din bispekåbe en præstekjo-
le, ganske vist i silke og fløjl som tegn på din 
nye værdighed, men umiskendelig en sort 
præstekjole med hvid krave. For at række 
mennesker det livets ord, som har været fra 
begyndelsen og dermed føre dem ind i fælles-
skabet med Gud og hans søn, Jesus Kristus.
– Fra Erik Norman Svendsen ordinationstale 
til Lise-Lotte Rebels bispevielse 2. april 1995

Da jeg blev valgt, havde jeg ikke et mål om, 
at nu skulle jeg sørge for, der kom masser af 
kvindelige præster. Nej, jeg har altid haft fag-
ligheden i højsædet og rådet menighedsrå-
dene til at vælge den bedste. Ikke den bedste 
mand eller bedste kvinde, men den bedste. I 
min optik er vores køn ikke en kvalifikation i 
sig selv. – Ugebladet Søndag 46/2019 

Den nyvalgte biskop bliver efter stemmeoptællingen lykønsket af sin forgænger Johannes Johansen.
Foto: Linda Kastrup/Scanpix RitzauTidligere domprovst Per Rysgård Jensen hjælper Lise-Lotte Rebel i 

bispekåben til bispeindvielsen. Foto: Keld Navntoft/ Ritzau Scanpix

Valgmøde i Skovlunde med seks bispekandidater
Foto:  Linda Kastrup/Scanpix Ritzau Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix
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2000

2001

2002

1996

1997

1998

1999

Domkirken lukker 
pga. omfattende 
restaurering. Alle 
kirkelige handlinger 
bliver rykket til Sct 
Mariæ Kirke

Kirken ved Hvidovre 
Hospital, Maria 
Magdalene Kirken, 
bliver indviet 27. 
februar

Store udgifter og un-
derbudgetteret forbrug 
i Kirkeministeriets 
it-afdeling medfører 
ansættelsesstop i 
Helsingør Stift. Biskop 
Lise-Lotte Rebel er be-
kymret, da der allerede 
mangler en del præster 
i stiftet

Det første stiftsblad 
udkommer med Palle 
Højland som redaktør

Dyssegårdkirkens 
sognegård bliver indviet 
17. november af biskop 
Lise-Lotte Rebel. Og 
det bliver startskuddet 
til en lang række 
sognegårdsindvielser i 
hele stiftet

Vejleå Kirke i Ishøj 
bliver indviet 
30. november, og 
12. december bliver 
det nye kirkerum i 
Nærum udvidet

Islebjerg Kirke, 
Frederikssund bliver 
indviet påskedag 
12. april

Sognepræst Leif Bork Hansen fra Lyngby Kirke (også kaldt “flygtningepræsten”) 
sigtes af politiet, fordi han gemmer udviste asylansøgere, og Lise-Lotte Rebel 
erklærer åbent, at præsten efter hendes skøn ikke havde handlet i strid med sit 
kristne embede

Det er blevet til mange blade og forskellige grafiske udtryk 
Foto: Sarah Auken

Indvielse af Vejleå Kirke Foto: Jakob Boserup/Ritzau Scanpix

Bl.a. kirkeminister Johannes Lebech, biskop Lise-Lotte Rebel og borgmester 
Britta Christensen er med til indvielsen. Foto: Ukendt

Helsingør Domkirke. Foto: Sarah Auken

Det nytter ikke, at vi kan varetage EDB-
opgaver, hvis vi ikke kan varetage kirkens 
primære opgaver, som er forkyndelse og 
sjælesorg.
– Lise-Lotte Rebel 27. maj 2002 i Jyllandsposten
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rd om

 Lisse-L
otte R

ebel

2003 Journalist Pernille Steensgaard fra Weekendavisen interviewer præsten 
fra Tårbæk, Thorkild Grosbøll. Sagen får meget mediedækning i den 
nationale presse

2004

2005

Kristeligt Dagblad bringer en aprilsnar i avisens spalter: “Tove Fergo vil bruge 
500.000 kroner på at invitere biskopperne på luksuskrydstogt. Kirkeministeren 
vil rette op på sit anstrengte forhold til netop biskopperne.” Det falder mange 
for brystet og Lise-Lotte Rebel modtager i den anledning mange vrede breve 
over sløserier, nu da Helsingør Stift mangler præster pga. grund af det hidtidige 
ansættelsesstop

Alle landets biskopper 
går sammen om at 
få lavet en ny fælles 
hjemmeside: 
www.folkekirken.dk

Foto: Stine Larsen/Ritzau Scanpix

 15. august 2000 blev jeg og 
mine to medordinander Niels 
Vincens Grunnet og Jørgen 
Degn Bjerrum ordineret. Vi var 
3 håbefulde og idérige yngre 
kandidater. Ved den efterfølgen-
de middag efter ordinationen holdt biskoppen en 
tale og udtalte i den forbindelse til den fremmødte 
forsamling, at hun “aldrig har haft en bispeeksamen 
med så snakkesalige folk som disse tre herrer!” Ak 
ja, de to af dem blev senere provster og den tredje 
næstformand i Den Danske Præsteforening! 
Snakketøjet fejler stadig ikke noget. 
– Ove Kollerup, provst i Glostrup Provsti

 Når Lise-Lotte Rebel går i procession, har 
hun en særlig evne til at være nærværende: 
Med små nik får hun hilst på alle de menig-
hedsrådsmedlemmer, som hun har mødt i 
årenes løb, og med sit blik siger hun høfligt: 
Tak for sidst, jeg kan godt huske dig.

 Man siger, at “da de mistede målet af syne, for-
dobledes deres anstrengelser.” Uagtet mængden 
af administrative opgaver, møder i kirkeministe-
riet og med menighedsråd, præster eller med alle 
mulige andre, der ønsker biskoppens opmærk-
somhed, så har Lise-Lotte Rebel altid sit mål for 
øje – og det er teologien. Man er aldrig i tvivl om, 
hverken som kollega eller ansat, at hun er for-
ankret i teologien, og hendes teologiske ståsted 
er konsistent. Det er det prisme, hvorigennem 
verdenen er blevet betragtet igennem Lise-Lottes 
25 år som biskop.
– Marianne Gaarden, 
biskop over Lolland-Falsters Stift

 Vi har en ældre dame i sognet, Bodil, som jævnligt 
fortæller mig om en gang, hvor biskoppen var til 
gudstjeneste i kirken: Bodil fortalte, at hun kommer 
og trøster sig i kirken, efter hendes mand er død, 
og biskoppens tog hendes hånd og sagde: “Bliv De 
ved med det!” Det betød noget for Bodil, der nu har 
båret den historie med sig i mange år.

 Da jeg i december 2019 
blev ordineret, var der 
efterfølgende indbudt til 
reception i Vor Frue Kloster. 
Receptionen var berygtet 
blandt mine venner, der tidligere var blevet ordi-
neret af Lise-Lotte Rebel. Der var angiveligt ingen 
forudsigelighed, når det kom til forplejningen. Nogle 
gange havde der været små pindemadder; lækre, 
men små. Andre havde bare fået en sandwich, der 
var pakket ind i husholdningsfilm. Så spændingen 
var stor, da jeg troppede op sammen med medordi-
nander og familiemedlemmer. Men denne gang var 
der ingen smalle steder: En lækker italiensk buffet og 
en storsmilende biskop stod klar og ventede på os. 
Biskoppen elskede tydeligvis at være værtinde ved 
ordinationen: Hun holdt senere en tale til ordinan-
derne, hvor hun morsomt og personligt fortalte om 
ordinanderne og sluttede med en opfordring til, at vi 
endelig også skulle nå at smage tiramisuen!
– Rasmus Jensen, nyordineret sognepræst og stiftsvikar

 Som biskop gennem 25 år har Lise-Lotte 
Rebel naturligvis sat et enormt aftryk på hele 
stiftet. Hun har klare og markante holdnin-
ger, så man aldrig er i tvivl om, hvor man har 
hende, og det sætter jeg enorm stor pris på 
– ligesom jeg sætter meget stor pris på vores 
samarbejde.
– Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør
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2006

2007

2008

Betænkning 1477 om 
opgaver i sogn, provsti 
og stift 

Et nyt provsti 
bliver til. Fra 1. 
januar er Rudersdal 
Provsti dannet af 
sogne fra Kongens 
Lyngby Provsti og 
Fredensborg Provsti

28. september bliver 
Grønnevang Kirke i 
Hillerød indviet.

Helsingør Stift får sit 
eget våbenskjold 

Folkekirken får formuleret et formål: “Fol-
kekirkens mission som kristen kirke er at 
forkynde Kristus som hele verdens frelser.” 
Lise-Lotte Rebel skriver i Stiftsbladet: “Nu 
har jeg set en del betænkninger og cirkulæ-
rer og vedtægter i min tid i folkekirken. Som 
regel er underholdningsværdien ret begræn-
set og læselysten er heller ikke tårnhøj. Men 
jeg må indrømme, at det er noget andet med 
den her. Den går lige til sagen uden så mange 
dikkedarer. Og det er værd at lægge mærke 
til, hvordan ledelse forstås i betænkningen 
som en bestræbelse på at vise veje og mulig-
heder frem mod det ene mål, som kirken har 
for øje, nemlig Evangeliets forkyndelse. Den 
form for ledelse er præst og menighedsråd 
sammen forpligtet på i et samvirke.”
– Lise-Lotte Rebel i Stiftsbladet

Teologisk oprustning og videreuddannelse 
i betydningen dannelse og dueliggørelse 
af præster og provster har høj prioritet i 
Helsingør Stift. Vi tilbyder allerede udvidet 
efteruddannelse på stiftsplan og opfordrer 
præsterne til fortsatte studier. Det er ikke en 
hvilken som helt kompetence, der prioriteres 
lige højt. Jeg lægger især vægt på, at stiftes 
præster fordyber sig i teologiens helt centrale 
fag såsom eksegese, dogmatik og praktisk 
teologi, idet jeg finder både basal viden og 
kommunikativ bevidsthed nødvendig for at 
kunne tale livsnært om den kristne tro. Tra-
ditionstab og sekularisering betyder, at der 
i dag spørges elementært til kristen identi-
tet og praksis. Sådanne på overfladen enkle 
spørgsmål kræver til stadighed en fornyet 
besindelse, for at forkyndelsen ikke skal san-
de til i stereotyper. Det er altid en udfordring 
for teologer, der færdes hjemmevant i fagter-
minologien at tale enkelt og autentisk om de 
centrale kristne sandheder. Men det er be-
tydningsfuldt for folkekirkens fortsatte solide 
forankring i det danske folk, at det sker.
– Uddrag af Lise-Lotte Rebels høringssvar til 
Kirkeministeriet

2009

2010

2011

Betænkning 1503 
om uddannelse og 
efteruddannelse af 
præster 

Ny overenskomst for 
kirkefunktionærer 
betyder, at de går fra 
6-dages til 5-dages 
arbejdsuge

Helsingør Stift fejrer 
50-års-jubilæum. 
Årbogen afskaffes 
og det nye magasin 
folk&kirke ser dagens 
lys. For første gang 
står landets biskopper 
sammen om en samlet 
appel, hvor de opfor-
drer danskerne til at 
hjælpe sultofrene på 
Afrikas Horn

Foto: Maj-Britt Boa

Stiftets 50 års-jubilæum. Foto: Michael Bothager
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2012

2013

2014

Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk blev indviet 28. oktober

Biskopperne vedtog 
en forsøgsordning om 
udendørsvielser, der 
senere er blevet gjort 
permanent. Den første 
Stiftsinitiativpris på 
10.000 kroner blev 
tildelt Lindehøj Kirke 
for kirkens sociale 
arbejde i Herlev

Lise-Lotte Rebel 
 interviewes til 
Kristeligt Dagblad om 
læsevaner i ferietiden

Som regel smutter der også et bind af 
Karl Barths kirkelige dogmatik med 
i kufferten. Det er et slags værn imod 
teologiske banaliteter.
– Lise-Lotte Rebel 8. august 2014 i Kristeligt Dagblad

#2 O
rd om

 Lisse-L
otte R

ebel

 Til vores bispeeksamen sagde Lise-Lotte Rebel, 
at vi bare skulle tage det roligt. For på et eller andet 
tidspunkt, så ville vi få en klage. Ork jo. Det var 
nærmere reglen end undtagelsen. Der bredte sig en 
lettet stemning blandt alle kandidaterne. Alle kan 
være nervøse for at træde forkert. Og selvom man 
gør sit bedste, så kan man aldrig vide sig sikker. 
Men ved at sige det på den måde, så løftede hun det 
fra et individuelt til et strukturelt niveau og gav os 
tillid til at bruge vores indre teologiske kompas.

 I forbindelse med præsteansættelser har Lise-Lotte 
Rebel været en fantastisk støtte for Glostrup Menig-
hedsråd. Hun har ledt os på vej, når det handlede om 
at vælge netop den kandidat, som ville være bedst 
for os. Jeg ved ikke, hvor mange gange, hun er blevet 
budt på smørrebrød efter orienteringsmøderne, og 
hun har stort set hver gang fortalt, hvor meget hun 
holder af et godt stykke smørrebrød. I menighedsrå-
det er vi enige om, at vi sætter stor pris på Lise-Lotte 
Rebel som vores biskop. Hun er nede på jorden, og vi 
kan mærke, at hun er en af vore egne, og jeg har altid 
været fascineret af hendes evne til at huske navne og 
til at være nærværende. Der har været mange sager, 
som Lise-Lotte Rebel har skullet tage stilling til i de 
seneste 25 år. Og hun har klaret det med bravur – 
også i en bestemt sag med en præst, som tillod sig at 
melde sin meget private mening ud om, at han faktisk 
ikke troede på det, han prædiker. Lise-Lotte Rebel 
blev underkendt af pressen, men ikke af sine menig-
hedsråd og sikkert heller ikke af sine præster og prov-
ster. I den situation stod hun fast, og hun gjorde det 
godt – så godt, at mit menighedsråd forærede hende 
en stor buket blomster for sin måde at takle sagen på. 
– Tommy Carlsen, formand for menighedsrådet i 
Glostrup Sogn og formand for Helsingør Stifts Distrikts-
forening Sydøst

 I 1987 begyndte jeg konfirmand-
undervisningen i Helsingør Dom-
kirke. Vores præst gik desværre 
bort pludseligt. Den nye præst 
var Lise-Lotte Rebel. I december 
måned spurgte Lise-Lotte, om 
jeg ville læse juleevangeliet højt 
til en børnegudstjeneste. Jeg var så stolt og nervøs. 
Juleevangeliet blev vist læst lidt for hurtigt. Men 
oplevelsen sad dybt i mig. Den er en af årsagerne til 
at jeg blev uddannet præst. Jeg blev konfirmeret af 
Lise-Lotte i Helsingør Domkirke i foråret 1988, og 24 
år efter knælede jeg på samme plads ved knæfaldet, 
hvor Lise-Lotte ordinerede mig.
– Rachel Wille Christoffersen, sognepræst På et udmattet tidspunkt kom jeg kørende på 

cykel, og jeg stoppede for at sige hej – der sagde 
hun “Du skal tillade dig selv tørre perioder, ikke 
presse dig selv til at være dygtig hele tiden.” 
Det hjalp.

 Biskop Rebel er trods sin lattermildhed et alvorligt 
menneske. Den respekt, hvormed hun har æret sit 
bispeembede, har højnet samtlige præster i Helsingør 
Stift. I Rebels bispetid er det blevet ligeså uomgæn-
geligt som Ritualbogen, at teologisk kundskab vægtes 
højt i stiftet. Ihærdigt har hun opmuntret sine præ-
sters faglighed, det skylder både præster og menighe-
der hende stor tak for.
Dertil kommer Rebels biskoppelige omsorg, som vi 
er mange, der har nydt godt af. Særlig husker jeg en 
opringning midt i min skilsmisses værste måneder. Vi 
havde kun hilst på hinanden overfladisk et par gange, 
lidt nervøs blev jeg derfor, da biskoppen ringede, og 
sagde: “Jeg hører, at du skal skilles.” Da jeg bekræf-
tede dette, sagde hun noget i retning af: “Det kan 
være vanskeligt at følges ad i et parforhold, når den 
ene er præst. Som præst taler man dybt med mange 
mennesker, det udvikler en, og man risikerer over år 
at fjerne sig fra sin ægtefælle, der måske ikke arbejder 
med emner, der på samme måde forandrer et sind.” I 
de ord var der stor trøst. Og sandhed. Og alvor.
– Kathrine Lilleør, sognepræst og ph.d.

Lise-Lotet Rebel kan siges at have ordineret hele sit eget stift. 
Foto: Kåre Gade
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2015

2016

2017

Helsingør Stifts 
magasin folk&kirke 
vinder en pris for 
specialmedier: “Et 
smukt, læseværdigt, 
fordomsfrit og 
reflekteret magasin,” 
lød en del af juryens 
begrundelse for 
tildelingen af Anders 
Bordings Pris

Debatten om 
åremålsansættelser for 
biskopper bliver endnu 
debatteret, og Lise-
Lotte Rebel er imod 
idéen

500-års-jubilæum for 
Reformationen blev 
fejret i hele stiftet. 
Årets landemode 
bliver samtidigåret 
reformationsfejring 
og samler næsten 180 
præster fra stiftet

Helsingør Stift er landets største, og det 
tager lang tid at opbygge et tillidsforhold til 
så mange præster og menighedsrådsmed-
lemmer. Derudover ser jeg også mit embede 
som en tjeneste i kirken, som jeg er kaldet 
til. Det tager jeg meget alvorligt, og det be-
tyder meget for mig. Så længe jeg er frisk og 
hver søndag glæder mig til at komme et nyt 
sted hen og besøge et sogn i stiftet, så vil jeg 
fortsætte min tjeneste for kirken.
– Lise-Lotte Rebel 29. september 2016 i Kristeligt Dagblad

#3 O
rd om

 Lisse-L
otte R

ebel

 Da jeg blev ordineret i januar 2009, var vi fire 
ordinander – tre af os var præstebørn fra stiftet. 
Biskoppens kommentar til at 
skulle ordinere tre præstebørn: 
“Når bare de er sunde og raske!”
Søren Isak Nolsøe, provst i Høje 
Taastrup Provsti

 Som det går for enhver redaktør, så kan 
det ske, at artikler bliver for mange – eller for 
lange. Og hvis hele bladet kun er bogstaver 
spalte op og spalte ned, så ligner det en ørken, 
og ingen gider læse bladet. Sådan gik det også 
for mig. I min kattepine bad jeg om lov til 
at forkorte biskoppens indlæg. Jeg sendte et 
forslag. Men der gik grænsen! Det var tæt på, 
at svaret var, at hvad jeg skrev, det skrev jeg! 
Altså en biskop, der tænker før hun skriver – 
og står ved det. Tillykke med jubilæet! 
– Palle Højland, pens. sognepræst og første redaktør 
af stiftsbladet

 Da jeg som suppleant blev 
indkaldt til at indtræde i Di-
striktsforeningens bestyrelse 
i januar 1990, mødte jeg for 
første gang Lise-Lotte Rebel. 
Hun var på det tidspunkt 
medlem af distriktsforenin-
gens bestyrelse. Alle møderne blev dengang holdt på 
Missionshotellet i Hillerød, og traktementet var altid 
kaffe og teboller med kødpølse. Formanden sad for 
bordenden med protokollen opslået. Den var ind-
bundet i voksdug for ikke at blive fedtet. Lise-Lotte 
havde dagen forinden været på indkøb og havde købt 
to meget elegante strikkjoler. Indkøbene stod i to 
poser under bordet. Jeg ville lige beundre dem, og vi 
to kiggede på dem med dukkede hoveder. Formanden 
rømmede sig kraftigt og da vi kiggede op over bord-
kanten, lød det: “Hvis de to damer snart er færdige 
med at se på tøjkøb, kan vi måske alle gå i gang med 
mødet!” Vi har ofte siden talt om den lille episode. Ef-
ter at Lise-Lotte fem år senere blev vor biskop, har vi 
mødtes utallige gange. Ved gudstjenester i hele stiftet, 
ved distriktsforeningens generalforsamlinger og ved 
utallige indvielser af nybyggerier. Med særlig glæde 
husker jeg Bibelselskabets store festgudstjeneste i Fre-
deriksborg Slotskirke og det årlige og altid velbesøgte 
Landemode. Det er også godt at mærke, at vor biskop 
har sin egen helt faste mening om mange spørgsmål 
i den kirkelige debat og ikke bare mener det samme, 
som de andre bisper.
– Grethe Bahne Madsen, formand for Frederiksborg 
Distriktsforening af Menighedsråd

 Jeg blev ordineret af Lise-Lotte Rebel i april 1996. 
Allerede fra første samtale oplevede jeg mig mødt og 
taget alvorligt som teolog og kommende præst. Ved 
min ordination prædikede Lise-Lotte over sætnin-
gen fra 1. korinterbrev: Hos jer ville jeg ikke vide af 
noget andet end Jesus Kristus, og det som korsfæ-
stet. De ord har fulgt mig. I de 24 år, som siden er 
gået, har det været oplevelsen, at Lise-Lotte igen og 
igen har formanet og opmuntret til at søge ind mod 
kernen og centrum: mod Kristus. Og altid har ople-
velsen været der: hun kender sine præster og følger 
med i, hvordan det går os og vores sogne og menig-
heder. Jeg er taknemmelig for, at jeg fik så mange år 
med hende som min biskop.
– Ole Backer Mogensen, sognepræst i Græsted

 Københavns Vestegn er stiftets udkantsområde. Men 
med den store flid, hvormed biskoppen har vareta-
get sine mange opgaver, mærkes det ikke. Jeg husker 
prædikener med stærk forkyndelse, der vidner om dyb 
teologisk indsigt og taler, der har demonstreret biskop-
pens grundige kendskab til sogne og mennesker. Flere 
søndage har jeg mødt Lise-Lotte Rebel og ægtefæl-
len, professor Bent Flemming Nielsen, ved ordinære 
højmesser. Jeg takker ikke mindst for den flid og alvor, 
hvormed Lise-Lotte har udøvet sin tilsynsgerning ved 
bestandig at være til stede blandt præst og menighed.
– Birthe Rønn Hornbech, tidl. kirkeminister, 
Brøndby Strand

Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, formand for stiftsrådet Søren Ødum 
Nielsen og biskop Lise-Lotte Rebel Foto: Miklos Szabo

Luther lagkage. Foto: Kåre Gade

Foto: Kåre Gade
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2018

2019

2020

Hornbæk Kirke i 
Helsingør Stift slår 
dørene op til Danmarks 
første drop in-vielser. 
Ti par sagde ja til 
hinanden. De vinder 
efterfølgende stiftes 
initiativpris

Kirkerum på Herlev 
Hospital i Center for 
Fordybelse og Tro 
indvies. 

For første gang i over 
1000 år er gudstjene-
ster aflyst i Danmark. 
Covid-19-epidemien 
medfører, at stort set 
alle aktiviteter i de 
fysiske kirker sættes i 
bero. På få dage etable-
rer stiftets præster flere 
tiltag på både hjemme-
sider, mails, sms og ikke 
mindst de sociale medi-
er. Radiotransmissionen 
og jubilæumsgudstje-
nesten for Lise-Lotte 
Rebels 25 år som biskop 
bliver aflyst

Jeg håber, at kirkens forkyndelse kan nå ud 
på andre måde end den normale i denne 
svære tid. Evangeliet har et ord i alle livets 
situationer, også når vi er ængstelige og fryg-
ter for det ukendte. Det er vigtigt, at vi giver 
det trøstende budskab videre. Og jeg ved jo 
heldigvis, at vi har nogle meget dygtige folk 
i kirkerne i Helsingør Stift, både ansatte og 
frivillige, som vil hjælpe med at få det bedste 
ud af situationen.
– Lise-Lotte Rebel 12. marts 2020

Men det var altså ikke min ide, at der overhovedet skulle laves et portræt. Jeg synes både, 
det var mange penge og meget tid at bruge på det. Så skulle jeg sidde der og være helt 
uvirksom! Men provsterne syntes altså, det skulle være, så jeg måtte give mig. Og det var en 
stor fornøjelse at være sammen med Mikael Melbye. Han er en meget vidende mand, og vi 
havde sådan nogle spændende samtaler. Så kunne det bedre gå med al den opmærksomhed.
– Lise-Lotte Rebel 27/11-2018

Biskoppens årlige beretning til landemodet. Foto: Sarah Auken

Initiativtager var tidligere hospitalspræst Tom Kjær Andersen.
Foto: Torben Ulrik Nissen
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Lad os begynde med at trække en linje mellem det, 
der sker på overfladen og så det, der går i dybden. 
Ikke for at underkende alt det, som sker i det synlige, 

det, der kan skrives om i aviserne. Men når vi taler om 
folkekirkens nutid, fortid og fremtid, så er det vigtigste 
spørgsmål, om kirken nu også virkelig er – kirke! Altså 
om kirken stadig er det sted, hvortil den åndelige søgen, 
tørsten efter mening retter sig. Er den danske folkekir-
ke det? Her er der nok sket et og andet de sidste ti år. 
Anlægger man et markedssynspunkt, ja så er der kommet 
synlige konkurrenter på markedet. Alligevel tror jeg, at 
rygterne om folkekirkens endeligt er vildt overdrevne.

Trods kampagne fra ateistisk trossamfund og trods 
indvandring er opslutningen til folkekirken stor. Og 
historien om de tomme kirker er ikke slet så sand, som 
mediebilledet ofte søger at tegne. Trods de fortsatte 
diskussioner fx om skolernes juleafslutning (dem havde 
vi også, da jeg begyndte som sognepræst for mere end 40 
år siden) og alt det andet, så tror jeg stadig, at folkekirken 
har en uerstattelig plads i det danske folks liv og hjerter. 
Hvis der er noget om det, så skyldes det den utrættelige 
indsats i sognene for at være til stede i menneskers liv. At 
være der, hvor smerten bider, hvor skylden nager og hvor 
tabet er tungt. Men også der, hvor livet ganske enkelt 
leves. Hvor det leves med stille glæde, med respekt og 
værdighed. Men disse ting har ikke fyldt medierne. Og 
dog, måske er der en ændring på vej. En af de store lands-
dækkende aviser kører for øjeblikket en serie med gode 
samtaler med mennesker om troen.

Måske er en ny erkendelse ved at brede sig. Måske er vi 
– eller mange af os – ved at nå en slags grænse. Grænsen 
for, hvad vi selv formår. Vi har brug for en aflastning. 
Brug for at sættes ind i en anden sammenhæng, hvor vi 
ikke selv skal bære det hele.   

Måske ved vi danskere alligevel godt, at det bliver lidt for 
småt, lidt for fattigt, hvis vi kun har vores egen lille hi-
storie om os selv at fortælle. Der kan melde sig et behov 
for, at der fortælles en anden, en anderledes historie om 
os. Vi ved det godt, når vi samles ved en båre med en kær 
afdød. Alle gode fortjenester ufortalt, så skal der ved den 
lejlighed dog også siges noget andet. Det så smerteligt 
begrænsede menneskeliv skal også indtegnes i en helt 
anderledes og større sammenhæng. Derfor skal vi ved 
den lejlighed også høre om Kristus, om opstandelsen 
og syndernes forladelse og om velsignelsen. Vi ved det 
også, når vi samles om en lille nyfødt. Vi ved ingenting 
om, hvordan det barns historie skal blive. Men vi ved, at 
det er altafgørende, at dets liv indhentes i og omsluttes 
af en anden og større historie, end den, som barnet selv 

kan skabe sig. Nemlig Guds historie med verden. Derfor 
døber vi, derfor siger vi, at barnet skal tilhøre den kors-
fæstede og opstandne Kristus. For vi har ikke nok i vores 
egen lille historie. Vi har derimod brug for at høre, at vi 
hører hjemme i den store historie – Guds historie. 
Først der får vi den plads, som lader os leve og ånde frit. 
Denne besindelse, tror jeg, og håber jeg, vil komme til at 
fylde mere i det nye årti, vi lige er gået ind i. 

Hvor går vi hen i folkekirken 
– hvad sker der? 
Af biskop Lise-Lotte Rebel

For vi har ikke nok i vores egen lille 
historie. Vi har derimod brug for at 
høre, at vi hører hjemme i den store 
historie – Guds historie
Lise-Lotte Rebel
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VI LEVER I EN TID, der hylder forestillingen om, at vi selv 
vælger, hvilket liv vi vil have. Vores uddannelse, vores helbred, 
vores partner, vores fremtid. Til gengæld står vi også selv med 
ansvaret, hvis det ikke falder heldigt ud. 

Derfor har folk&kirke 2020 kastet sig over fænomenet valg. For 
hvor frit vælger vi, når det kommer til stykket, og 

skal man gå efter fornuft eller mavefornemmel-
se, når man tager sine beslutninger? Vi har 
talt med forskellige fagfolk om, hvad valg 
overhovedet er, og hvordan man træffer 

gode valg. Og vi har mødt mennesker, der 
er blevet ramt af noget, de på ingen måde 

selv har valgt, og andre, der har truffet store 
valg, og som skal leve med konsekvenserne bagefter.

Magsinet henvender sig til danskere, der ikke kommer så ofte i kirken. Vi vil sende folk&kirke ud 
til alle sogne og håber, at I vil hjælpe os med at få dem ud til denne målgruppe:

• Tilbyd magasinet i forbindelse med samtaler 
• Læg et eksemplar hos frisøren eller i venteværelset hos lægen
• Læg nogle eksemplarer i forsamlingshuset eller på pizzeriaet
• Brug magasinet som inspiration til foredrag eller studiekredse om valg. 
 Hent forslag i folk&kirkes ressourcebank på hjemmesiden: 
 www.folkekirken.dk/magasinet-folk-og-kirke/brug-folk-kirke

I kan få flere eksemplarer ved henvendelse til stiftsadministrationen. 
Følg også Facebooksiden folk&kirke.
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