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Advent: Kirke og 
Films fremtid 
For nogle år siden havde Kirke og Film flere 
udgifter end indtægter, og vi har derfor i et 
stykke tid måttet koncentrere os om at få 
balance i forhold til økonomi og aktiviteter. 
Nu er økonomien solidt konsolideret, og med 
kurset I biografen med Luther som startskud 
ønsker vi at øge vores aktivitetsniveau - 
særligt så det i højere grad kommer jer 
medlemmer til gode. Så hermed en 
opfordring til at byde ind med, hvad I 
mangler i det kirkelige filmlandskab!  
 Er det flere anmeldelser med en kirkelig 
pædagogisk vinkel? Er det flere kurser, og 
hvad skal de handle om? Er det rådgivning i 
forhold til opstart af filmklub? Er det forslag 
til gode foredragsholdere? Eller er det ....?  
 Send dine forslag eller kommentarer til 
mig på louise@rasmussenfamilien.dk 
inden jul. Så bliver de taget med på vores 
visionsdag i midten af januar.  
 Louise K. Rasmussen, formand 
 

I biffen med Luther 
Det blev tre vellykkede dage i starten af 
oktober, hvor 28 deltagere havde valgt at 
tage med Luther i biografen på Liselund. Fra 
Kirke og Films side var der tilfredshed med 
det store deltagerantal, men også med, at 
deltagere fra Sydslesvig, Norge og Sverige 
havde fundet vej til Liselund, og hele 
Danmark var også repræsenteret.  
 Det vidner om, at der er behov for flere 
kurser af den slags, og det er også et punkt, 
som vi netop har drøftet på det seneste 
bestyrelsesmøde. Dels er det et af Kirke og 
films kernepunkter at give viden og 
inspiration til, hvordan de enkelte sogne i  
højere grad kan implementere film i deres  

 
 
aktiviteter og arrangementer. Dels ser vi det 
som en udvidelse af et andet kernepunkt: at 
støtte op om den internationale forening 
Interfilm, hvis vi i højere grad kan 
samarbejde med de øvrige nordiske lande. 
 Programmet var alsidigt og startede 
med en spændende tværlæsning af de tre 
film: Om mænd og guder, Om mænd og 
høns og Blandt får og mænd, der udsprang 
af en studieorlov, som næstformand i Kirke 
og film: Susanne Knudstorp har haft i løbet af 
sommeren. Men der var også tid til en 
Bergman-film, der blev præsenteret af Otto 
Lundgaard; "Bænken" ved Jes Nysten; "Som i 
himlen" ved Lars Peter Wandsøe Kristiansen 
og en præsentation af den pædagogiske 
metode "Tale tro – tale liv" ved Kirsten 
Senbergs. Der var indlagt god tid til 
diskussion og samtale efter filmene, og den 
fortsatte ved både middagsbordet og 
kaffebordet. 
 Jeg fik en masse med, som jeg kan 
bruge i min filmklub i mit eget sogn, og jeg 
er sikker på, at det gjorde deltagerne også. 
Så herfra skal lyde en tak til alle deltagere og 
foredragsholdere for et godt og inspirerende 
kursus! 
 Louise K. Rasmussen, formand 
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"Urmageren" 
Kirke og Film har et stort arkiv af filmanmel-
delser. Dele af arkivet er endnu ikke gen-
udgivet på den nuværende hjemmeside, men 
det bliver de! De seneste år har vi ikke haft 
kræfter til så mange filmanmeldelser, men 
nogle er der dog, og den 2. juli udkom 
Jørgen Lunds anmeldelse af filmen 
"Urmageren". Filmen handler om Georg Elser, 
der d. 8/11 1939 gennemførte et attentat-
forsøg mod Adolf Hitler og andre nazister i 
München. Hvorfor gjorde han det? - Læs! 
http://www.kirkeogfilm.dk/filmarkiv.htm  
 

"Louder Than Bombs" 
Gabriel-statuetten er det synlige bevis på den 
kirkelige filmpris i Danmark, som hvert år 
gives til en nordisk film. Bag prisen står 
Landsforeningen af Menighedsråd og en 
række andre kirkelige organisationer, bl.a. 
Kirke og Film, og vor næstformand Susanne 
Knudstorp er medlem af den aktuelle jury. 
Den 11. juni modtog nordmanden Joachim 
Trier Gabriel-statuetten for filmen "Louder 
Than Bombs". Se 
http://www.kirkeogfilm.dk/Gabriel.htm  
 

Fra vor udsendte 
Vi kender "vor udsendte medarbejder" fra 
radio, TV og dagblade. I Kirke og Film har vi 
også "vore udsendte" - nemlig de personer, 
som Kirke og Films bestyrelse indstiller eller 
foreslår til de særlige kirkelige juryer ved 
visse internationale filmfestivaler. Vi får 
invitationerne via INTERFILM. 
 Senest deltog Poul Martin Langdahl i 
de nordiske filmdage i Lübeck d. 2.-6. 
november. Her gav den kirkelige jury sin pris 
til nordmanden Sara Johnsens film 
"Rosemari". Læs pressemeddelelsen og Poul 
Martin Langdals rapport fra Lübeck på: 
http://www.kirkeogfilm.dk/Interfilm.htm  
 Kirke og Films næstformand, Susanne 
Knudstorp, deltog den 1.-9. juli i den 
økumeniske jury ved den internationale 
filmfestival i Karlovy Vary, Tjekkiet 
(Karlsbad). Her gik kirkens pris til den 
italienske film "Le confessioni". Knudstorps 
rapport kan også findes på hjemmesiden 
http://www.kirkeogfilm.dk/Interfilm.htm 
 Den 27. maj - 3. juni deltog Astrid 
Skov-Jakobsen i den økumeniske jury ved 

børne- og ungdomsfilm-festivalen i Zlín 
(Tjekkiet). Her gav juryen sin pris til den 
israelsk børnefilm "Abulele". Læs mere på 
http://www.kirkeogfilm.dk/Interfilm.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 

Der indkaldes til generalforsamling i 
foreningen Kirke og Film mandag 6. 
marts 2017 kl. 16:00 i Det blå værelse, 
Bispegården, Roskilde, med dagsorden 
ifølge lovene 
 På valg til bestyrelsen er Susanne 
Knudstorp, Lars Peter Wandsøe Kristiansen, 
Arne Kristophersen og Louise K. Rasmussen. 
 Stemmeret på generalforsamlingen har 
de medlemmer, som har betalt kontingent for 
år 2017. Enkeltmedlemmer har 1 stemme, 
mens kollektive medlemmer har op til 5 
stemmer. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde. 
 Har du forslag til emner, som skal 
behandles på generalforsamlingen, bedes du 
kontakte formand Louise K. Rasmussen på 
louise@rasmussenfamilien.dk i god tid 
inden generalforsamlingen.  
 Kom og vær med. Vi ses i Roskilde. 
 

Kontingent for 2017 
Kontingent bedes betalt inden 1. marts 
2017.  
* 250 kr. for enkeltpersoner 
* 500 kr. for sogne, kirker og menigheder 
* 1000 kr. for organisationer m.v. 
 Vi gør opmærksom på, at et sogne- 
eller organisationsmedlemsskab kan være en 
stor fordel, især hvis I er flere præster eller 
medarbejdere, der arbejder med film.  
 Kontingent indbetales til Danske Bank 
reg. nr. 3429 - konto nr. 342 964 9064. 
IBAN : DK 81 3000 3429 6490 64 
BIC/SWIFT : DABADKKK 
 På forhånd tak for din støtte til 
Kirke og Films arbejde. 
 
........................................................... 

Nyhedsbrev-redaktion:  
Evan K. Johansen, Bo Torp Pedersen (ansv.) 


