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F RE DE RIK S  K IR K E

FEBRUAR – M AJ 2019

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

FEBRUAR
Søndag den 3. Mikkel Wold
Søndag den 10. Mikkel Wold
Søndag den 17. Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 24. Mikkel Wold

MARTS
Søndag den 3. Mikkel Wold
Søndag den 10. Mikkel Wold
Søndag den 17. Claus Harms
Søndag den 24. Bjarne Lenau Henriksen
Søndag den 31. Mikkel Wold

APRIL
Søndag den 7.
Konfirmation Mikkel Wold 
Søndag den 14. 
Palmesøndag Mikkel Wold
Skærtorsdag kl.19.30 Mikkel Wold
Langfredag  
Liturgisk gudstjeneste  Mikkel Wold
Påskedag den 21. Mikkel Wold
2. påskedag Mikkel Wold
Søndag den 28. Bjarne Lenau Henriksen

MAJ
Søndag den 5. Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 12. Bjarne Lenau Henriksen
Store Bededag den 17. Mikkel Wold
Søndag den 19. Mikkel Wold  
Søndag den 26. Mikkel Wold

JUNI
Søndag den 2. Mikkel Wold
Pinsedag den 9. Mikkel Wold
2. pinsedag Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 16. kl. 10 Mikkel Wold
NB Grundet radiotransmission begynder  
gudstjenesten den 16.6. kl. 10.00!
Søndag den 23. Anna Vind

KIRKEKAFFE

Enhver er velkommen til sammenkomst efter gudstje-
nesten den første og tredje søndag i hver måned. Her 
er der mulighed for at drikke en kop kaffe og te med 
de andre kirkegængere.

FOREDRAG

TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 19.30
Professor em. dr. phil. Erik A. Nielsen: 
Emblemer og gåder

TORSDAG DEN 4. APRIL KL. 19.30
Den katolske kirke nu og i fremtiden. 
Sted: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64

TORSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.30
Foredrag ved bioetikeren Mickey Gjerris
Håb i en håbløs tid.  
Om klimaforandringer, etik og håb.

KONCERTER 

BACHS H-MOL MESSE I MARMORKIRKEN
Lørdag den 6. og søndag den 7. april,  
begge dage kl. 16.00

Hvad sker der i kirken
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Metroen står snart færdig, og hvis planerne hol-
der, er dette kirkeblad det sidste inden pladsen 

foran kirken er færdig og stationen klar til at blive taget 
i brug.

Dermed er mange års støj og støv omkring Mar-
morkirken ved at være overstået. I lange perioder 

har støjen været der hele døgnet 
med kirkelige handlinger som 
eneste tidspunkt, hvor der 
var ro. For beboerne omkring 
kirken har det været en særlig 
voldsom oplevelse, og enkelte 
valgte at flytte fra deres bolig. 
Men også for de af os, som har 
vort daglige arbejde i kirken, har 
det været noget af en prøvelse 
med en støj, der til tider har 
gjort det umuligt at føre en sam-
tale i f.eks. præstekontoret.  

Menighedsrådet har fra før-
ste begyndelse – og det er 

så langt tilbage som 2004 - protesteret mod byggeriet, 
ikke mindst ved en lang række møder med Folketin-
gets trafikpolitiske ordførere og med tingets trafik-
udvalg, som til det sidste gav os taletid - tak for det! 
Ved god hjælp fra en række politikere fra forskellige 
partier lykkedes det i de sidste dage op til den endelige 
beslutning at få vedtaget nogle ændringer i forhold til 
den oprindelige plan, hvorved stationen blev rykket 
længere ud fra kirken og placeret dybere end først 
planlagt. Det gjorde sandsynligvis faren ved byggeriet 
mindre, men det har nu hele tiden været menigheds-
rådets (og mange andres) opfattelse, at byggeriet 
befandt sig betænkeligt tæt på kirken. Vi er glade for 
metrolinjerne i København, de er en stor gevinst for 
byen, men vi har aldrig forstået den risikovillighed, der 
for os at se har været ved byggeriet ved Marmorkirken. 

Kom kirken så til skade? Svaret er, at det gjorde 
den rent faktisk. Ikke så den er ved at styrte sam-

men, men alvorligt nok til at det bør nævnes. Ved en 
episode tilbage i den første byggefase kom man ved 
en fejl ved en udgravning til at opgrave dele af det 
siden 1750’erne urørte fundament til de to tårne, der 
var den oprindelige del af arkitekten Eigtveds store 

projekt. Ved de arkæologiske 
udgravninger inden byggeriet 
begyndte stod stenene så smukt 
og helstøbt, som havde de været 
anbragt for et par år siden, men 
noget tid senere skulle metrosel-
skabet foretage et gravearbejde, 
og da en gravemaskine blev ved 
med at få gamle mursten med 
op i grabben, blev man klar over, 
at noget var galt; man havde 
sat grabben lige ned i Eigtveds 
1700tals fundamenter. Skaden 
blev repareret, men fra nu af 
kan man datere fundamenterne 
til de to tårne til ca. 1750/51 og 

2011, sidstnævnte dog for en lille dels vedkommende, 
bevares. 

Endnu værre er dog den vandindtrængning i kirken, 
som de sidste 4 år har betydet, at der i kælderen er 

vand i ikke ubetydelige mængder. Der er til dato ikke 
opnået enighed om, hvad årsagen er. Det ligger fast, at 
vandindtrængningen først begyndte efter at metro-
byggeriet startede. Selv ved det store skybrud tilbage 
i sommeren 2011, hvor de stod adskillige centimeter 
vand i gaderne omkring kirken, var kælderen under 
kirken knastør. 

Vandindtrængningen indebærer tilbagevendende 
fugtskader og store reparationsarbejder med der-

til hørende udgifter for at sikre murene i kælderen. 
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Nyt i noter Det var voldsomt!
KIRKEHØJSKOLEN
har stadig ledige pladser. Hold 
jer ikke tilbage! Selv om mange af 
underviserne er lærde folk, er de 
også fremragende formidlere og 
tilmed ganske venlige, så meld jer 
gerne! Er det prisen, der afskrækker, 
er der i et vist omfang mulighed for 
at give tilskud til kursusgebyret. Se 
nærmere inde i bladet.

TIRSDAG 
den 5. marts er 
der i sakristiet 
en reception 
i forbindelse 
med Mikkel 
Wolds 25-års 
jubilæum 
ved kirken. 
Velkommen 
skal man være 
fra kl. 15-17. 
Receptionen 
finder sted 
i sakristiet, 
indgang 
til den tid 
forhåbentlig via Store Kongensgade-
indgangen, ellers må man ind via 
hovedindgangen til kirken.

BJARNE
Lenau Henriksen er tidligere chef 
for Kirkens Korshær og nu bl.a. 
gæsteprædikant ved Marmorkirken. 
Han er forfatter til artiklen på side 6 
og 7 i dette nummer af bladet.

TR ÆFFETIDEN
udvides forsøgsvis med en sen træf-
fetid oven i de morgentider, der har 

været gældende de senere år. Det 
bliver torsdage mellem 17.30 (kon-
firmanderne skal lige hjem først) 
og 18.15. Som hidtil er det kun 
telefonisk træffetid, og den benyttes 
til at lave aftaler om kirkelige hand-
linger og de før omtalte personlige 
samtaler.

OVER 700.000!
Så mange turister besøgte Marmor-
kirken i 2018. På de store sommer-

dage besøger 
op mod 4.000 
turister kirken, 
og selv i den 
mørkeste 
vintertid 
kommer tallet 
kun sjældent 
under 1000 
besøgende på 
en dag.

KIRKE-
BLADET
har enkelte 

steder ikke været puttet ind ad 
brevsprækkerne, men ved en misfor-
ståelse blevet lagt i opgangene, de 
steder, hvor der – ved f.eks. fredede 
bygninger – ikke er opsat postkas-
ser. Misforståelsen er forhåbentlig 
rettet nu, vi beklager ulejligheden.

SAMTALER
med præsten er gratis og for enhver 
i sognet eller i menigheden, som 
måtte finde det nødvendigt i en svær 
situation at tale med præsten. Ring i 
træffetiden for at høre nærmere. 
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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

PRÆSTERNE
Sognepræst Mikkel Wold 
Anna Vind (Ulønnet hjælpepræst)

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

Øvrige henvendelser: Mikkel Wold:  
Tlf. 33 12 00 12

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:
Aleksandar Hajder (ledende kirketjener)
Niels Almar
Anne Jørgensen (deltid)
Træffetid i kirken ma-to mellem 11 og  
12 på 33 15 01 44

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND: 
Viggo Nørgaard Nielsen
viggon1@hotmail.com

KIRKEBLADET
redigeres af sognepræst Mikkel Wold

FORSIDEFOTO
er fra udstillingen Cherish, hvor  
kunstneren Veronica Hodges’ værk  
med 15.000 kirsebærblomster i papir  
hang ned fra kirkens kuppel.
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ARBEJDET MED STATIONEN VED MARMORKIRKEN ER GÅET IND I SIN SIDSTE FASE, 
OG EFTER PLANEN INDVIES STATIONEN TIL SOMMER. EFTER MANGE ÅR MED STØJ 
OG STØV!
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Koncert, foredrag  
og kirkehøjskole

BACHS H-MOL MESSE  
I MARMORKIRKEN

Lørdag den 6. og søndag den 7. april, begge dage  
kl. 16.00

Kammerkoret Euphonia, musikere fra  
Det Kgl Kapel og solister.
Billetter fås (225 kr, 135 kr for studerende) via Ticket- 
master.

FOREDRAG

TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 19.30
Professor em. dr. phil. Erik A. Nielsen: 
Emblemer og gåder

Ganske ufortjent er den billedform, der kaldes em-
blemer, gået i glemmebogen. I to-tre århundreder fra 
1530’erne var emblemet højeste europæiske mode og 
kan findes snart sagt overalt. En række danske kirker er 
f. eks. udsmykket med emblemer.
Emblemer er kristne gåder, nogle lette at gætte, andre 
indviklede, snørklede, gådefulde. Emblemer er i det 
hele udformet som gåder, der vil gættes, og de sam-
menkæder som regel et “mærkværdigt” billede med 
såvel er overskrift som en indskrift, der stammer fra 
Bibelen. Den, der arbejder med at gætte disse gåder, 
bliver ført ind i en vigtig fase af den kristne tænkning 
og billedsprog. 

TORSDAG DEN 4. APRIL KL. 19.30
Den katolske kirke nu og i fremtiden
Ved sognepræst Daniel Nørgaard.  
Mødested: Den katolske kirke, Bredgade 64.

Med pave Frans har den katolske kirke fået en leder 
med en markant profil og med en hidtil uset popu-
laritet hos en lang række folk, der normalt ikke ville 
drømme om at lytte til hvad nogen som helst kirke 

ville sige. Men den katolske kirke er meget mere end 
paven. Hvordan har kirken det i dag, og hvor kunne 
den tænkes at bevæge sig hen? Vi møder præsten ved 
vores nabokirke, Daniel Nørgaard, og mødet begyn-
der i Ansgar kirke, Bredgade 64. 

TORSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.30
Foredrag ved bioetikeren Mickey Gjerris
Håb i en håbløs tid.  
Om klimaforandringer, etik og håb.

KIRKEHØJSKOLE  
MANDAG DEN 18. –  
FREDAG DEN 22. FEBRUAR

Kristendom og samfund.

Tidligere overvismand Niels Kærgård udtalte i 2015 i 
et interview: “Vi tror ikke længere på, at nogen af egen 
fri vilje laver det, de skal. Og da slet ikke på grund af 
et kald eller en etisk grundholdning. Så nu skal der 
'incitamenter' til. Det er den rene markedsmekanisme, 
der taler. Det er egeninteresser og profitbegær, der ap-
pelleres til. Og ikke etik eller kristen barmhjertighed” 
– “Næsten ingen siger noget. Ikke engang kirken eller 
Kristeligt Dagblad siger fra. Men nogen må altså give 
økonomerne noget modspil.” 

Kurset tager tråden op og stiller en række spørgsmål 
om kirken og samfundet. Hvorledes skal man for-
holde sig teologisk til spørgsmålet om samfund og 
økonomi? Hvad sagde Luther om det, mente han ikke, 
man netop skulle adskille det kristne og det samfunds-
mæssige? 

Kurset er tilrettelagt, så man kan følge det uden 
forkundskaber, og underviserne er en række teologer, 
økonomer og samfundstænkere, der er kendt for at 
være gode formidlere. 

fortsættelse af artikelen på side 3 
”Det var voldsomt”

Metroselskabet har ladet udarbejde en  
  rapport om forholdet, og denne rap-

port frikender dem for ansvar i sagen, men det 
skal ikke være nogen hemmelighed, at menig-
hedsrådet er uenig med metroselskabet om 
årsag og virkning i dén sag, som endnu ikke er 
endelig afgjort.

Det skal dog også siges, at i den periode,  
  hvor byggeriet har stået på, har der været 

hyppige orienteringsmøder mellem metrosel-
skabets repræsentanter, repræsentanter for kir-
ken og kirkens arkitekt. De møder er foregået i 
en god og fordragelig tone, hvor en lang række 
problemer er blevet løst, og hvor der har været 
en åben debat om tingene. Vi har kunnet ringe 
til pladsledelsen stort set altid om store og små 
udfordringer, og de er blevet løst hurtigt, så vidt 
det har været muligt. Vores holdning har været, 
at når det nu ikke var de lokale folk på pladsen, 
der havde tvunget beslutningen igennem, at sta-
tionen lige skulle ligge dér, hvor den kom, var 
der jo ingen grund til at bebrejde dem noget. 
Efter at boringerne er afsluttet, og byggeriet 
omkring kirken er indtrådt i den sidste fase, 
er møderne med metroselskabet ikke længere 
aktuelle, men vi har været glade for de møder, 
vi i den periode har haft med pladsens ledelse. 

Mikkel Wold

I UGEN VIL MAN MØDE:  
Professor em. Jørn Henrik Pedersen:  
Luthers syn på økonomi og politik 

Tidl. overvismand og professor em. Niels Kærgård: 
Økonomi og kristendom I + II 

Professor em Ove Korsgaard:  
Grundtvig og det politiske

Professor em. Martin Schwarz Lausten: 
Teologi og økonomi hos Luther  
og de danske reformatorer
 
Professor Bent Flemming Nielsen:  
Beten und Kanonen Kaufen.  
Karl Barth og to-regimentelæren

Tidl. økonomiminister Marianne Jelved, MF  
og tidl undervisningsdirektør og præst  
Asger Baunsbak-Jensen:  
Kristendom og politik

Mikkel Wold:  
Paven og pengene.  
Om den katolske kirkes samfundskritik

Kursusleder: Mikkel Wold

Pris for hele kurset inkl. frokost (minus drikkevarer til 
frokost) 2.500 kr. Der kan søges om nedsat kursus- 
afgift ved henvendelse til Mikkel Wold.

Kurset finder sted fra mandag d. 18.2. til fredag d. 
22.2., hver dag fra 09.15 til 16.00 i lokalerne i Vartov 
tæt på Københavns rådhus. Evt. indkvartering har vi 
ikke mulighed for at hjælpe med.

Tilmelding til hojskole@marmorkirken.dk eller ved at 
sende et brev til Marmorkirken, Frederiksgade 4,  
1265 K. Der kan ikke til højskolekurset foretages  
telefonisk tilmelding. Tilmeldingen skal bekræftes,  
før man er optaget.
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”Det er mange år siden, jeg fandt ud af, at jeg 
ikke skal stole på nogen. Jeg var dårlig nok 
konfirmeret, da det gik op for mig, at tillid er et 
flygtigt fænomen. Folk svigter ud over en kant, de 
er ikke optaget af andet end sig selv. Selv dem der 
er tæt på én. Det er slemt nok, at de andre ikke er 
til at stole på. Så føler man sig alene i verden. Det 
er ikke rart. Det allerværste er, når man finder ud 
af, at man heller ikke kan stole på sig selv! Så er 
man for alvor på den. Hvor skal man så gå hen 
med sit rodede liv. Her gik man ellers og troede, 
at man selv var den sidste bastion mod håbløs-
heden, at man dog selv kunne holde sin egen 
lille fane højt og have lidt styr på sit liv. Alligevel 
tager man sig selv i at rende rundt og svigte både 
Gud og hvermand, og ikke mindst sig selv. Så er 
man ensom.” 

DEN GR ÆNSELØSE UDELUKKELSE
Når man ikke engang kan stole på sig selv, er man 
langt ude i ensomhedens mørke. Han, som italesatte 
ovenstående, opfattede ensomheden som sit eget 
personlige anliggende. Der var megen personlig skam 
og skyld i hans oplevelse af den hårde ensomhed, hvor 
mennesker ikke tager hinanden alvorligt, Ja, hvor han 
ikke engang tog sit eget liv alvorligt. 

Ensomheden er med til at karakterisere én som men-
neske. Den gør noget ved én, som ikke er godt, og den 
siger noget om én, som ikke er godt. Ensomheden er 
en livsfjendsk identitetsskaber. Ensomhed er lavstatus, 
udelukkelse og fravær af selvværd og selvtillid. Men 
den er ikke kun en personlig og selvforskyldt oplevel-
se. Ensomheden skal ses i et større perspektiv. 

Det moderne samfunds ensomhed kender ikke græn-
ser. Der er intet menneskeliv, der er den fremmed. 
Aktuelle undersøgelser fortæller om børn og unges 
oplevelse af ensomhed, fordi deres voksne ikke har tid 
til eller overskud til at lytte til deres problemer. Ældre 
mennesker isoleres i deres lejligheder, indtil de kom-
mer på plejehjem, når de er så dårlige, at de ikke er i 
stand til at registrere, hvor godt plejehjemmet og dets 
personale faktisk er. Ensomheden stortrives blandt 

udstødte mennesker, psykisk syge, misbrugere, fat-
tigdomsramte, sære og anderledes. Men ensomheden 
følger også lystigt med i normaldanskernes forsøg på 
at realisere deres velfærdsramte liv.

TIDEN OG LIGEGYLDIGHEDEN
Ensomheden danner par med tiden. De to står godt 
til hinanden, når de går hånd i hånd ned gennem men-
neskelivet for at alliere sig med ligegyldigheden. 

Når de tre mødes, sker der noget: Tiden taber ikke en 
brøkdel af et sekund af sig selv, mens den suser af sted 
i én endeløs uendelighed. Intet menneske kan se tiden, 
for den er væk, før den er kommet. Sådan er det hele 
tiden.  Man kan hverken se den eller høre den. Man 
mærker udelukkende den tomhed, tiden efterlader sig. 
Det kan ligegyldigheden godt lide. For med den fart 
tiden har på, bliver det enkelte menneskes liv hurtigt 
uinteressant. Livet er noget, der skal overstås. Tidens 
utrolige hast hindrer menneskene i at stoppe op og 
være grundigt til stede i hinandens liv. Ligegyldighe-
den glæder sig over, at dagens vækstsamfund forhin-
drer menneskers mulighed for at se, høre og forstå 
hinanden.

Tiden tillader kun mennesket at være flygtigt sam-
men med sig selv. Andet er der ikke tid til. Og det er 
der heller ikke engang. Tiden fjerner også mennesket 
fra sig selv. Mennesket får ikke tid til at gå langsomt 
i dybden med livet. For det moderne samfunds men-
neske trues af tidens kroniske krav om at følge med. 
Det er ikke altid ganske klart, hvad der skal følges med 
i.  Men konsekvensen er klar: der er ikke tid til at leve 
med, lide med, sørge med, glædes med de mennesker, 
der ligger lige foran os, og som vi reelt kunne snuble 
over, hvis altså ikke det var fordi tiden får os til at flyve 
ligegyldigt hen over dem.

TIDENS ENSOMME MENNESKESYN
Det moderne samfunds ensomhed lever højt på tidens 
menneskesyn: mennesket skal fungere hurtigt, effektivt 
og problemløst.  Det må ikke ligge nogen til byrde. 
Andre mennesker har primært gyldighed, når de gavner 

Udelukkende ensomhed
mit liv. Det moderne samfunds ensomhed lever højt 
på, at mennesket mere er en funktion end en person. 

Det funktionalistiske menneskesyn fremmer den 
snævre individualisme og giver sig ikke tid til de vær-
dier, et forpligtende og gensidigt fællesskab bygger på. 
Derfor blomstrer ensomheden i det danske effektive 
og resultatorienterede samfund. Den har masser af tid 
til det.

Men når mennesket skal være uafhængigt og selvstæn-
digt, når mennesket i alle livets forhold skal klare sig 
selv, fremmes fremmedgørelsen og ensomheden.  Den 
radikale individualisme underminerer fællesskabet på 
alle niveauer.  Solidariteten, både med dem der er nær 
på os og dem der er fjernt fra os, taber værdi.  Solida-
riteten i betydningen forbundethed, fælles skæbne, 
gensidig ansvarlighed og fællesskab er paradoksalt 
smuldret i et samfund, hvor velstand og overskud 
burde fremme fællesskabet. 

Ensomheden er generalist. Dens faglighed er almen. 
Den kan lidt af hvert eller rettere meget af alt. Men 
den har sine foretrukne specialer: når den arbejder 
sammen med uvidenheden og angsten, kan den kvali-
tetsdokumentere sin dybdegående effektivitet.

Ensomheden elsker de “fremmede”, især fattigdoms-
migranterne og flygtningene. De er de mest uønskede 
og isolerede menneskegrupper i det danske samfund. 
Ingen vil have dem boende ved siden af sig. Men de 
må paradoksalt nok ikke bo sammen med hinanden i 
såkaldte ghettoer, hvor de ellers kan komme ensomhe-
den til livs sammen.

Danmark er i gang med en stabil udvikling, hvor de 
stærke styrkes og de svage svækkes. Der bygges tykke 
mure op mellem den støt stigende gruppe af velstil-
lede og velfærdselskende middelstandsdanskere og 
så de dårligst stillede, som er anderledes, utilpassede 
og angstprovokerende, og som derfor overlades til sig 
selv og deres egen ensomhed. 

De velstillede danskere beklager sig generelt over, at 
de ikke har tid. Den tid, de altså ikke har, går ud over 

de nære relationer: familie, ægtefælle, børn og venner. 
Det er en markant erfaring fra den aktive, hårdtarbej-
dende middelklasse, at fritiden skrumper, så familie- 
livet ikke hænger sammen.  

NABOOVERVÅGNING
Samtidig mister lokalsamfundet betydning for det 
enkelte menneske. Det er ikke dér, danskerne henter 
identitet og fællesskab længere. Det gør de derimod 
på arbejdspladsen. Naboskabet risikerer at bære præg 
af uforpligtethed og overfladiskhed.  

Naboskabssolidariteten er en”stand by solidaritet”, 
som kulminerer i små klistermærker på vinduer og 
døre om, at “her har vi naboovervågning”. Det er vores 
tætteste fællesskab: at vi kigger ind til hinanden, når vi 
ikke er hjemme.

Ensomhed handler om gensidigt fravær. Ultimativt 
handler ensomhed om udelukkelse fra fællesskabet. 
Det er vigtigt at holde fast i, at ensomhed ikke kun er 
en privat følelsesmæssig sag for det enkelte menneske, 
men også er et fælles socialt ansvar. Ensomheden er 
en følge af et samfunds grundlæggende værdier, dets 
indretning og formål. Ensomhed kan udelukkende 
imødegås i et tillidsfyldt fællesskab. Det burde kunne 
lade sig gøre i “verdens lykkeligste land”?
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