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”Husk, film skal ses i biografen!”
Sådan takkede den daværende, film-
højtelskende anmelder i tv-magasinet 
”Bogart” altid af med en påmindelse om - ja, 
ikke at vi  ses igen, men at film skal ses  og
på rette sted.  På det store lærred. Og med 
os siddende dernede i mørket. Iagttagende 
og på en måde alligevel deltagende i det 
drama, vi var med i. I lyd og billede. Fra 
første scene til sidste indtryk - det, vi altid 
tager med os og bygger videre på.

Noget med ud

Anmelderens påmindelse gav mig altid lyst til 
at tage i biffen. Igen. Måske for at se netop 
én af de film, som var anmeldt i tv-
magasinet. Jeg skrev ”for at se” - hm, jo; 
men det var jo ikke gratis at se. At se var 
forbundet med at ofre ressourcer i form af 
sparsom tid og (ditto) præsteløn. Til gengæld
fik jeg altid noget med ud fra biografen, som 
ingen kunne have fået på mine vegne. 

- og noget at dele med andre

Først og fremmest oplevelser, som jeg gerne 
ville dele med andre - af hvilken grund det 
altid vækker min filmglæde, når jeg befinder 
mig i selskab med andre, der enten vil dele 
fælles filmoplevelser eller dele ud af deres 
anbefalinger af en film, som alle i selskabet 
(endnu) ikke har set.

En oplevelse, der deles med andre, bliver jo 
ikke mindre.  Der går ikke noget fra nogen, 
når en film bliver set med flere sind og flere 
åbne øjne og ører end dem, man selv kan 
stille med.

Nye tiltag i Kirke og Film

Det gør vi her i ”Kirke og Film” noget for at 
fremme - også i det nye år. 

Bestyrelsen har her i foråret taget fat på nye 
tiltag, alle med det formål at dele ud af de 
øjeblikke, hvor filmens verden møder kirkens 
verden på de bedste betingelser, nemlig i 
fællesskabet.  

Filmkurser

Der er nedsat arbejdsgrupper, som 
tilrettelægger filmkurser fra én til flere dages 
varighed. Der ligger allerede fast, at der 
afholdes et ugelangt kursus på Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter den 19. - 23. 
februar næste år; men andre kurser i 2018 
og ’19 er i sigte. 

Månedens film

Endvidere er der kommet godt gang i 
anmeldelserne af Månedens film, som kan 
læses på vores hjemmeside og Facebookside 
- samt i tillæg til indeværende nyhedsbrev. 
14 anmeldere har stillet sig til rådighed, og 
april måneds film er anmeldt af Louise 
Keiniche Rasmussen fra bestyrelsen.  
More to come!

Film skal ses i biografen - men filmoplevelser 
skal deles, også i kirkens verden.

Otto Lundgaard
formand
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Ny formand:
Otto Lundgaard
Efter generalforsamlingen i marts har Kirke 
og Film fået både en ny formand og en ny 
næstformand. 

Louise K. Rasmussen, som har været 
formand siden 2011, ønskede afløsning, og 
næstformand Susanne Knudstorp ville gerne 
’nøjes med’ at være suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig straks 
efter generalforamlingen, og
sognepræst Otto Lundgaard,
Ringsted (billedet foroven),
blev valgt som ny formand,
mens sognepræst Lars Peter
Wandsøe Kristiansen,
Svendborg (billedet t.h.) blev
ny næstformand. 

Arne Kristophersen fortsætter som 
kasserer, Evan Johansen som sekretær og Bo
Torp Pedersen som webmaster m.v..
 Susanne Knudstorp, sognepræst i Lyng 
Sogn ved Fredericia, udtrådte som som 
nævnt som ordinært bestyelsesmedlem. I 
hendes sted nyvalgte generalforsamlingen 
sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen, 
Randers, til bestyrelsen. Der var genvalg til 
Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Arne 
Kristophersen og Louise K. Rasmussen. 
Suppleanter blev sognepræst Poul Martin 
Langdahl, Hoptrup, som nævnt Susanne 
Knudstorp samt Anna Birgit Thyssen, 
sognepræst i Kastrup ved Vordingborg. -BTP

...........................................................

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

Bliv medlem
- støt os
Skal Kirke og Film fortsat kunne virke som 
inspirator i dansk kirkeliv kræver det 
opbakning fra mange medlemmer. 

Derfor skal der lyde en opfordring til at 
tegne et medlemskab. Det koster 250 kr. om 
året for enkeltpersoner, 750 kr. for kirker/ 
sogne og 1.000 kr. for organisationer.

Medlemskab tegnes ved at indbetale 
beløbet til Danske Bank:
reg.nr. 1551, konto nr. 3429 6490 64.
IBAN : DK 81 3000 3429 6490 64
BIC/SWIFT : DABADKKK

Sogne er naturligvis også meget 
velkomne til at indsamle en kollekt til Kirke 
og Film. Mange kilder små…..!  - EKJ

Månedens film
Som et nyt tiltag har bestyrelsen besluttet at 
indføre en månedens film, hvor et anmelder-
korps på skift udvælger månedens film. Den 
første var ”Kongens valg” (ved Jørgen Lund) 
og den anden er ”Skønheden og udyret” (ved
Louise K. Rasmussen). Se hjemmesiden. 

Kursusvirksomhed
Kirke og Film gennemførte i oktober måned 
et velbesøgt kursus på Liselund ved Slagelse 
med temaet med Luther i biografen. Kurset 
gentages fra 19.–23. februar 2018 i 
samarbejde med FUV i Løgumkloster.

Til efteråret 2018 planlægger vi et 
kursus i samarbejde med Filmskolen. Til 2019
forberedes et nyt flerdages kursus. Nærmere 
oplysninger følger.  - EKJ 
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