
København/Svendborg, 6. marts 2018

Til navneredaktionen

Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Svendborg, er valgt som ny formand for 
foreningen Kirke og Film, Han efterfølger sognepræst Otto Lundgaard, Ringsted. 

Wandsøe Kristiansen er født  d. 6. maj 1965 og blev cand. theol. fra Københavns Universitet
1995. Han blev 1996 præst i Fredens sogn, Odense. Herefter var han i syv år præst i 
Marstal på Ærø, og fra 2014 har han været sognepræst i Fredens Sogn, Svendborg. 
 
Lars Peter Wandsøe Kristiansen har skrevet en afhandling om sjælesorg, særligt om 
sjælesorg i et have-miljø og muligheden for sjælesorgs-haver. Denne form for sjælesorg 
indgår også i arbejdet som præst. Derudover har Wandsøe Kristiansen altid været optaget 
af brugen af film i forkyndelse og formidling – i søndagsprædikenen,  ved konfirmand-
undervisning og i filmstudiekredse: 

– Udover natur er film og litteratur vigtige medspillere, når der skal formidles kristendom, 
udtaler han.

Som ny formand for Kirke og Film håber Lars Peter Wandsøe Kristiansen at kunne være 
med til at udbrede den kirkelige interesse for film: 

– Film skal ikke bare ses, de skal også debatteres og granskes for indhold, der har betydning
for hvem vi er som mennesker. Mennesker skaber film, og film skaber mennesker, men 
kristendommen har også en finger med i spillet. Heldigvis skyder kirkebioer og 
filmstudiekredse op rundt omkring, og det skal vi se mere af.  Vi skal udnytte flere af de 
mange muligheder, filmmediet har for at være med til at formidle evangeliet, også for 
lægmænd og for alle aldersgrupper. 

Lars Peter Wandsøe Kistiansen har været medlem af Kirke og Films bestyrelse siden 2009 
og bidrog til foreningens Martin Luther-kursus i 2016 med en tolkning af den svenske film 
"Som i himlen" som udtryk for den lutherske kalds-tanke. Han var medlem af den kirkelige 
filmjury ved De Nordiske Filmdage i Lübeck i 2011. 

Kontakt: Lars Peter Wandsøe Kristiansen – mobil 2912 0324
Vedhæftet foto til fri afbenyttelse
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