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Præstens klumme:  

Kristendom og krig, - i anledning af  krigen i Ukraine 
 
Tre grundholdninger til krig 
Der er groft taget tre grundholdninger til krig: 1) pacifisme, 2) realisme, også kaldet 
politisk realisme eller magtpolitik, og 3) den såkaldte “retfærdig krig” teori og etik. 
Pacifisme: Pacifisten er ubetinget modstander af krig. I de første århundreder efter 
Kr. synes en hel del kristne at være pacifister. I dag træffer vi gennemført pacifisme 
blandt visse kristne, hinduistiske og buddhistiske trosretninger, f.eks. kvækerne og 
den buddhistiske trosretning Soka Gakkai. 
Realisme (magtpolitik): mener, at international politik først og fremmest handler 
om magtforhold mellem stater i et internationalt system. Moral og politik har ikke 
og bør ikke have noget med hinanden at gøre, - kølig magtpolitik er den mest hold-
bare og “realistiske” vej mellem stater. 
Retfærdig krig: Traditionen for retfærdig krig, befinder sig mellem pacifisme og rea-
lisme. Den siger, at det kan være moralsk nødvendigt at gå i krig. Retfærdig krig til-
hængere kan være såvel kristne, medlemmer af andre religioner eller sækulære ide-
alister. Forudsætningerne for deres argumenter hviler overvejende på den kristne 
traditions næsten totusindårige og møjsommeligt udarbejdede principper for retfær-
dig krig. Disse principper blev i øvrigt videreudviklet i sekulariseret udgave i den 
såkaldte “folkeret”, som endelig kan genfindes i dele af FN Pagten. 
 
Retfærdig krig etikken: den eneste forsvarlige 
Lad mig straks bekende kulør: den eneste af de tre positioner, som jeg mener er 
forsvarlig ud fra et kristent synspunkt, er retfærdig krig etikken. En gennemført 
pacifisme ender for mig at se i uansvarlighed, når vi står over for menneskelig 
ondskab udøvet over for andre mennesker, - den kan løbe ud i at blive til gavn for 
ondskaben og uretfærdigheden. Og den såkaldte “realisme” ligger under for det 
kyniske og i en vis forstand urealistiske bedrag, at menneskers forhold til hinanden 
udelukkende hviler på magtmæssig manipulation hvor moral ikke hører hjemme. 
Mit udgangspunkt vil være: Krig er altid ond, men i visse tilfælde kan den på grund 



af næstekærligheden være et nødvendigt onde, d.v.s. et retfærdigt, et moralsk for-
svarligt, onde. Og dét er netop udgangspunktet for den etiske tradition om retfær-
dig krig. 
 
Retfærdig krig: principperne 
Og hvad er så de grundlæggende principper for retfærdig krig etikken? Her vil jeg 
holde mig til begrundelsen for krigen, det man kalder “jus ad bellum”, d.v.s. ret 
begrundelse for at indlede krigen. Der er i det mindste følgende seks: 
1) Retfærdig grund: Krigen skal have en retfærdig grund, såsom selvforsvar, mas -

sive trusler mod uskyldiges liv, folkedrab. 
2) Legitim autoritet: Krigen skal erklæres og gennemføres af en legitim autoritet, 

d.v.s. en kompetent og politisk legitim autoritet. 
3) Ret intention: Krigens hensigt eller mål må være retfærdigt, og det vil over -

ordnet set sige en retfærdig fred. 
4)  Proportionalitet: goderne må mindst opveje de onder i lidelse og ødelæggelse, 

der skønnes at blive resultatet af krigen 
5) Sidste udvej: Alle andre ikke militære muligheder skal være udtømte. 
6) Håb om succes: Der må være et rimeligt håb om en succesfuld gennemførelse. 
 
Ruslands besættelse af Ukraine 
På baggrund af det foregående kan det nok ikke undre dig kære læser, at jeg mener 
at Ukraines krig mod Rusland er en retfærdig krig. Endda en usædvanlig klar udga-
ve af en retfærdig krig.  
Den blev sat i værk som et regulært selvforsvar fra ukrainernes side (jus ad bellum 
= retfærdig grund til krig)  mod et forudgående russisk militært angreb og invasion. 
 
Krig i sig selv er altid uretfærdig og ond, når først den foregår 
Men når det er sagt, så er enhver krig, set ud fra et kristent syn, altid syndig, nemlig 
når den først foregår (jus in bello = retfærdighed i krig), krigen i sig selv er altså altid 
uretfærdig. For når først den er udløst så følger den sine egne destruktive, grusomme 
og meningsløse logik, der dybest set bunder i menneskets fejlbarlighed og ondskab, - 
eller for at sige det teologisk: på grund af menneskets  arvesynd. Det understregede 
allerede kirkefaderen Augustin og siden bl.a. Thomas af Aquinas og Luther. 
 
Retfærdig krig kan være nødvendig af kærlighedsgrunde 
Det kan altså efter min bedste overbevisning af næstekærlige grunde være nødven-
digt at drage i krig (jus ad bello). Og heri er mange kristne, formodentlig de fleste, 
jorden rundt enige. Men krigens formål må altid være freden, og alle andre mulig-
heder for en fredelig løsning må være afprøvet.  
Men selv krige, der foregår ud fra en sådan nødret, som Ukraine befinder sig i, vil 
uundgåelig være gennemsyret af meningsløshed, lidelse og ondskab.  

Erling Kristensen  
 

 
 Nyt fra menighedsrådet 

 
Vi mødes i en opvarmet kirke 
Øster Lindet Kirke varmes op med el, som er dyr; men vi lukker ikke varmen eller kir-
ken, men nyder godt af, at strømmen som regel er billig søndag formiddag. Under coro-
naen var der lukket i perioder, og det skal ikke ske igen; så vi mødes i en opvarmet kirke 
og nyder at være sammen. Synes du, det er lidt småkoldt, så ligger der dejlige tæpper at 
tage omkring sig.  
 
Menighedsrådet har tilpasset ordensreglerne på kirkegården 
For kulørte lys henstilles til, at disse ikke blinker, at de placeres i lav højde og ikke på 
hækken omkring gravstedet. Lyskæderne skal være tilsluttet et batteri eller solcelle. 
Lyskæder må kun bruges i december, levende lys må bruges hele året. 
Derudover anlægges gravstedet i harmoni med resten af kirkegården og kun med brug af 
natur materialer. Der må ikke bruges stødende symboler på gravstedet.   



Arrangementer:  
Onsdag den 11. januar kl. 19.30 indbydes til nytårskoncert 
som organisten planlægger. Der vil være orgel- og klavermusik på uhøjtidelig vis; sæd-
vanligvis byder Karsten Hesse på festlig og overraskende musik som et velkommen til 
det nye år. Og som regel finder han også en god ven, der vil medvirke. 
 
Torsdag den 19. januar kl. 19.00 holdes Stillegudstjeneste 
Der inviteres et par gange om året til en helt anderledes kort gudstjeneste, hvor stilhe-
den, bønnen og eftertænksomheden får plads. Lyset dæmpes og roen sænker sig. En 
stemningsfuld god oplevelse, som alle kan være med til. 
 
Minikonfirmanderne starter onsdag den 1. februar kl. 14.30-16.00 
Det er altid en stor fornøjelse at byde 3. kl. elever til at deltage i aktiviteter i menigheds-
lokalerne hver onsdag frem til Palmesøndag sammen med Søren Hansen og præsterne. 
Vi håber på stor tilslutning. 
 
Søndag den 19. februar kl. 10.30 er der Fastelavnsgudstjeneste 
Denne dag vil stå i børnenes og familiernes tegn. Det er fint at komme udklædte i kirken, 
hvor gudstjenesten bliver tilrettelagt for børn. Herefter går vi i Landsbyhuset og synger 
fastelavnssange, slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og drikker saftevand/ kaffe/ te. 
 
Søndag den 12. marts samles ind til Folkekirkens Nødhjælp 
Indsamlere fra sognet vil besøge alle husstande og bede om bidrag til nødhjælpsarbejde. 
Tag godt imod dem. 
 
Påskekoncert onsdag den 29. marts kl. 19.30 
I år får vi besøg af Vojenskoret under kyndig ledelse af Lene Diemer Jakobsen. Vojens-
koret er et firestemmigt kor med 28 sangglade mænd og kvinder. De vil synge påsken ind 
for os. Der vil også være fællessang. Det er tredje gang vi planlægger med Vojenskoret; 
de to gange tidligere gange har været aflyst på grund af corona. Det sker ikke denne 
gang. Alle er meget velkomne. 
 
Palmesøndag 2. april kl. 10.30 er der 5 års dåbsjubilæum og afslutning for minikonfirmander 
ved en gudstjeneste, der tilrettelægges især for børn. Alle andre er også velkomne. Efter 
gudstjenesten inviteres dåbsjubilarer, minikonfirmander og deres familier til frokost. 
 
Søndag den 16. april er der gudstjeneste med konfirmation 
Som afslutning på et helt års undervisning sluttes forløbet med en festgudstjeneste, hvor 
konfirmanderne er i centrum. Der er i år kun få konfirmander, så der er god plads i kir-
ken også til alle andre interesserede. 
 
Sognepræster og kirkekontor: 
Sognepræst og begravelsesmyndighed Mail: Tlf.:     
Joanna Pedersen, Søndergyden 10, Rødding     jop@km.dk 2040 8234 
Sognepræst Erling Kristensen    erlkr@km.dk 2040 8236 
Kirkekontor Søndergyden 10, 6630 Rødding 
Sekretær Camilla B. Hansen  
(træffes bedst tirsdag og torsdag formiddag) 7484 1156 
 
Kirkens ansatte:  
Graver og kirketjener Helle Mikkelsen graverosterlindet@gmail.com 7484 6559 
Gravermedhjælper Hanni Lund graverosterlindet@gmail.com 7484 6559 
Organist Karsten Hesse karstenhesseh@netscape.net 2917 5464 
Kirkesanger Ellinor Jensen jensen.ellinor@gmail.com 2276 6129 
 
Menighedsråd:  
Henning Jensen (formand) henningjensen812@gmail.com 4017 5277 
Ellinor Jensen (kontaktperson, næstformand) jensen.ellinor@gmail.com 2276 6129 
Ib Clemmensen (kirkeværge) ibclemme@gmail.com 4158 6009 
Allan Jensen (kasserer) allanjensen_69@hotmail.com 5356 2803 
Lene K.H. Bennedsen (sekretær) lenehb@hotmail.com 4016 0348 
Fakturaer og mails til menighedsråd sendes til 8953@sogn.dk 
 
 
 
 



Gudstjenester og arrangementer i Øster Lindet Sogn 
 

Dato: Tid: 
Januar                   
Søndag 08. 10.30 JP Gudstjeneste 
Onsdag 11. 19.30 Nytårskoncert – se omtale 
Søndag 15. 09.00 EK Gudstjeneste 
Torsdag 19. 19.00 JP Stillegudstjeneste – se omtale 
Søndag 22. 09.00 JP Gudstjeneste 
 
Februar  
Onsdag 01. 14.30 Minikonfirmander starter – se omtale 
Søndag 05. 09.00 JP Sanggudstjeneste 
Søndag 19. 10.30 EK Fastelavnsgudstjeneste – se omtale  
Søndag 26. 09.00 KB Gudstjeneste 
 
Marts  
Søndag 05. 09.00 JP Sanggudstjeneste 
Søndag 12. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – se omtale 
Søndag 19. 10.30 EK Gudstjeneste 
Søndag 26. 09.00 KB Gudstjeneste 
Onsdag 29. 19.30 Påskekoncert med Vojenskoret – se omtale 
 
April  
Søndag 02. 10.30 JP Børnegudstjeneste - Palmesøndag, 5 års dåbs- 

jubilarer og afslutning for minikonfirmander  
– se omtale 

Torsdag 06. 19.00 EK Gudstjeneste – Skærtordag 
Fredag 07. 09.00 JP Gudstjeneste – Langfredag 
Søndag 09. 10.30 EK Gudstjeneste – Påskedag 
Søndag 16. 10.30 JP Gudstjeneste med konfirmation – se omtale 
Søndag 30. 09.00 KB Gudstjeneste    
JP: Joanna Pedersen - EK: Erling Kristensen - KB: Kim Bach  

Redigeret af menighedsrådet · Tryk: Rødding Bogtrykkeri ApS

Menighedsrådsmøder:  
(Menighedslokalet, Øster Lindet Præstegårdsvej 18, Øster Lindet, 6630 Rødding)   
Onsdag den 25. januar kl. 16.30 
Onsdag den 22. februar kl. 16.30 
Onsdag den 15. marts kl. 16.30 
Onsdag den 26. april kl. 16.30 
  
Kirkebil: 
Det er til enhver gudstjeneste muligt for handicappede og ikke mobile pensio -
nister at blive kørt til gudstjeneste (omkostningsfrit). Ring til Solveigs Taxa på 
tlf. 7484 1668 senest kl. 12.00 dagen før.  
Se også kirkens hjemmeside www.sogn.dk/oesterlindet.  
Samtale med præsten 
Husk, det er altid en mulighed at tale med præsten om alt mellem himmel og 
jord. Samtalerne er fortrolige. 
Kontakt: Joanna Pedersen tlf. 20 40 82 34 - Erling Kristensen tlf. 20 40 82 36 


