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jeg finder aldrig nogen helt som dig

vi sænker paraderne, blotter vores hjerter

satser alt, selvom det er barskt
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Ægteskabsdialog
i Danmark
Tlf.: 23 80 28 00
Mail: info@aegteskabsdialog.dk

Bestyrelse
Mona & Jens Jørgen Holm, Kolding
Helle & Bruno Kristoffersen, Fredericia
Astrid & Niels Jørgen Vase, Ødsted
Bestyrelsen kan kontaktes på
info@aegteskabsdialog.dk

Vær med
Send X-breve til:
Mona & Jens Jørgen Holm
Blochsvej 6, 6000 Kolding
Xletter@aegteskabsdialog.dk

Giv en gave:
Kontonr.: 1551 – 7720777

Du & Jeg
Udkommer to gange årligt og er et blad 
for alle medlemmer. Vi informerer om 
Ægteskabsdialogs arbejde og opmun-
trer til at vokse sammen som ægtepar.

Deadline til næste blad: 15/8 ‘23.
Redaktion: Sara & Stefan Vase.
saraogstefan@rvase.dk

Login til aegteskabsdialog.dk
På Ægteskabsdialogs hjemmeside kan 
I bag et login få inspiration til dialog 
og hente dialogspørgsmål, se kalender, 
hente Du & Jeg og meget, meget mere.
Brugernavn: dialog Kode: 1010

Gør et godt ægteskab bedre



3

Bestyrelsen har igen været sam-
let. Denne gang i Fredericia 
den 15. januar.

Vi glæder os over, at der pt. er 
tilmeldt 12 par til forårets dialog-
weekend. Dejligt, at vi igen kan 
samle en god flok til disse week-
ender. Vi opmuntrer til, at vores 
medlemmer overvejer at være for-
bønspar til denne weekend.

Vi inviterer forbønsparrene til 
at deltage fra lørdag middag, hvor 
der vil være program på for dem, 
sideløbende med dialogkurset. Der 
vil blive en egenbetaling på 1000 
kr. pr par. Brug gerne chancen for 
at møde andre medlemmer og ud-
veksle erfaringer fra cirklerne og 
jeres egen dialog. Husk også gerne 
deltagerne ved at skrive X- breve til 
dem.

29. april er der årsmøde og general-
forsamling i Vejle, læs mere herom 
andet steds i bladet. Her skal kun 

nævnes, at vi desværre må finde 
afløsere for Bente og Ingolf, der på 
grund af sygdom har bedt sig fri fra 
arbejdet i bestyrelsen. Herfra skal 
der lyde en stor tak for jeres store 
arbejde. Vi beder alle omfatte Bente 
og Ingolf med forbøn.

For bestyrelsen betyder det, at vi 
skal have et nyt par valgt ind. Mona 
og Jens Jørgen har haft afløser-
rollerne, men de ønsker ikke at 
fortsætte. Så kom og vær med til 
at vælge nye medlemmer til besty-
relsen.

Der har været møder i det skandi-
naviske samarbejde i november og 
januar. Disse møder foregik virtuelt. 
I år skal der afholdes et møde i Sve-
rige, hvor alle møder op. På møderne 
deler vi erfaringer fra arbejdet i de 
forskellige lande.

Det var alt for denne gang.

Nyt fra bestyrelsen
Tekst: Helle & Bruno Kristoffersen
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Andagt 

Skamfrit ægteskab

Vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kær-
lighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i 
ham. [..] Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed 
fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, 
er ikke fuldendt i kærligheden.  Vi elsker, fordi han elskede os først. 
Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er han en 
løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske 
Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham: Den, der elsker 
Gud, skal også elske sin broder.

(1. Joh. 4, 16-21)

I vores ægteskab har vi i en periode 
haft et begreb, som vi har reflek-
teret over og forsøger at leve efter: 

Skamfrit ægteskab.
Vi har lovet at elske og ære hin-

anden og det indebærer åbenhed 
og inderlighed imellem os, at dele 
vores allerinderste. Alt det som 
skam ødelægger. Skammen rammer 
os, når vi føler at vi er forkerte, når 
der er ting vi ikke ønsker at dele, når 
vi holder hinanden på afstand, så 
den anden ikke får lov til at se den 
side af os, som vi forsøger at skju-
le. Skammen får os til at føle, at vi 
skal skjule os for den anden, fordi vi 
ikke er værd at elske. Når vi alligevel 
formår, at have modet til at blotte 
os, oplever vi det som en befrielse at 
blive set og anerkendt. For med kær-

ligheden finder vi lysten til og vælg-
er at ville kæmpe for vores relation, 
også når vi møder sider af den anden 
eller os selv, som vi ikke bryder os 
om. Det betyder ikke, at alt bliver 
mødt med en accept, men med en 
anerkendelse af den anden, som en 
person som vi både kan og vil elske.

I mødet med skammen kan vores 
relation vokse, for når vi lykkes med 
at møde hinanden med åbenhed og 
kærlighed, så oplever vi, at det bliver 
nemmere at være åben om sin skam 
næste gang, og at vores kendskab og 
tillid til hinanden bliver stærkere.

Selvom Gud elsker fuldkom-
ment, så er vi ikke fuldkomne, og 
skammen kan også ramme vores 
forhold til Gud, så der er ting og si-
der af os, som vi ikke ønsker eller tør 
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vise frem til Gud. Når vi står i den 
situation, kan vi øve os på at åbne 
os for vores ægtefælle og få en kon- 
kret oplevelse af at kunne blive mødt 
med nåde, for når det menneske, vi 
kender bedst og elsker allerhøjest, 
kan elske os med vores skam, så kan 
en fuldkommen, kærlig og nådefuld 
Gud også.

Ægteskabet trives bedst uden 
skam, ligesom vores relation til 
Gud. Skammen undgår vi ikke, men 

vi kan hjælpe hinanden til at over-
komme skammen. Det bedste mid-
del imod skammen er at blive set på 
med kærlige øjne, og at blive mødt 
med en kærlighed til det menneske 
som gemmer sig bag skammen, og 
lad os bare kalde dette nåde. Vi skal 
være nådige imod hinanden, lige-
som Gud er nådig imod os.

Miriam & Jonas Axelsen

Foto: Freestocks.org
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Parforhold i popsange
I moderne popsange bliver der faktisk sagt rigtig mange gode ting 
om parforhold. Vi kommer omkring John Legend, temasangen fra 
en af 90ernes største komedieserier og en lidt ældre sag, sunget af 
en fransk diplomat i 70erne.

Tekst: Sara & Stefan Vase

IÆgteskabsdialog har vi vores egen 
kendingsmelodi, som sætter sig i 
bevidstheden, når man har været 

en del af arbejdet i nogle år:
Jeg behøver være nær dig, i alt som 

møder mig // for jeg finder aldrig no-
gen helt som dig.

Sangen er bearbejdet til dansk 
efter et gammelt 60er-nummer af 
The Seekers, som blandt andet hit-
tede med I’ll never find another you i 
1964. Og det er netop den sang, vi 
kender i Ægteskabsdialog Danmark 
under titlen Vi kan se en verden.

Sangen fik i øvrigt afgørende be-
tydning for gruppens gennembrud i 
1960erne.

Men The Seekers’ nummer er 
langt fra det eneste, som taler endog 
meget stærkt og dybt om tosom-
hed. Uden at forfalde til de trivielle 
hjerte-smerte rim.

Fransk diplomat og
sydafrikansk journalist
Fra The Seekers hopper vi 10 år frem 
til den franske diplomat Charles Az-

navour, som i løbet af sit liv både 
var sanger, digter, skuespiller og - 
som nævnt - diplomat. Han skrev i  
1974 sangen ‘She’ sammen med den 
sydafrikanske journalist Herbert 
Kretzmer.

Sidstnævnte forklarede senere, 
hvordan Aznavour og han sammen 
fik sangen til at falde på plads:

- Det skulle være en sang om en 
kvinde, som en mand ser hende, 
og hvilken mand er bedre til det 
end Charles Aznavour, som synger 
om kærlighed og romantik. Jeg tog 
tankerne med videre til ham, og det 
endte utrolig godt.

Sangen blev oprindelig brugt i en 
britisk tv-serie med titlen Seven faces 
of woman. Men den er nok mest 
kendt fra den romantiske komedie 
Notting Hill fra 1999 med Julia 
Roberts og Hugh Grant. Her blev 
den dog ikke sunget af Aznavour, 
men af Elvis Costello.
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hun, som altid ser så glad ud i mængden
hvis øjne kan være så beherskede og stolte

ingen må se dem, når de græder
hun ka’ være kærligheden, som jeg håber på
ka’ komme til mig gennem fortidens skygger

som jeg husker til den dag jeg dør
hun ka’ være grunden til jeg overlever
det “hvorfor” og “derfor” jeg er i live

den jeg holder om gennem de hårdeste og bedste år
jeg tager imod hendes latter og tårer

og gemmer dem som minder
for hvor hun går vil jeg også være

meningen med mit liv er

Hun

(‘She’ - bearbejdet til dansk af Vase)

Charles Aznavour i Holland, 1963. Foto: Hugo van Gelderen
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Titelsangen til
90ernes største tv-serie

Fra ‘She’ hopper vi 20 år frem og 
møder tonerne til det, der senere 
blev 90ernes største tv-serie, nemlig 
Venner med vennerne Rachel, Ross, 
Monica, Chandler, Phoebe og Joey.

De fleste under 50 har levet og 
åndet med ensemblet - grædt og 
grint med vennernes op- og ned-
ture. Og selvom der er et stykke 
fra vennernes skiftende kærester til 
det, som vi beskæftiger os med i 
Ægteskabsdialog, så er der alligevel 
en overraskende tæt forbindelse til 
kendingsmelodien til serien: ‘I’ll be 
there for you’. ‘Jeg er her for dig’.

Selvom ‘Jeg er her for dig’ måske 
er tænkt som en hymne til det gode 
venskab, beskriver den nok bedre 
relationen mellem to i ægteskabet. 
Det bliver ikke mindst tydeligt i 
omkvædet, hvor den indforståethed 
og det tætte kendskab, der gerne 
skulle vokse frem mellem to ægte-
folk, bliver tydeligt malet frem:

det er kun dig, der ved
hvordan det er at være mig
Og senere:
når jeg har det værst
har jeg det bedst
sammen med dig
Man kan helt sikkert godt have 

sådan en relation i et venskab - men 
sandsynligheden er nok større for 
at finde det i et ægteskab, mellem 
kvinden og manden. Det kan man 
i hvert fald ønske - eller arbejde for.
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jeg er her for dig
når regnen står ned
jeg er her for dig
som jeg har været der før
jeg er her for dig
for du er her for mig

ingen andre kender mig
ingen andre ser mig
det er kun dig, der ved
hvordan det er at være mig
det er dig, jeg begynder dagen med
med dig kommer jeg gennem alt
du får mig til at smile igen
når jeg har det værst
har jeg det bedst
sammen med dig

(‘I’ll be there for you’ - bearbejdet til dansk af Vase)

Vennernes cafe Central Perk. Foto: William Warby
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En ærlig sang
om parforholdets yderpoler 

For sidste gang hopper vi cirka 20 
år frem til en sang skrevet af den 
amerikanske sanger og sangskriver 
John Legend.

I 2013 blev han gift med Chris-
sy og skrev i den anledning sangen 
‘All of me’ - en sang til hende og en 
beskrivelse af deres forhold.

Selvom sangen på overfladen 
virker meget triviel, så byder den på 
nogle store lyriske overraskelser.

Eksempelvis:
du er min undergang, du er min 
inspiration // mit værste kaos, min 
tone og sang
Legend beskriver meget ærligt 

yderpolerne i et parforhold.
Og senere:
din fuldendte ufuldkommenhed
Det er ikke just en lyserød 

beskrivelse af sin kæreste, ægtefælle 
- men beskriver med ganske få ord 
det lange stykke virkelighed, der er 
mellem den blinde forelskelse og 
den grå hverdag.

Og så er der det smukke og kost-
bare i sårbarheden:

vi sænker paraderne, blotter vores 
hjerter // satser alt, selvom det er 
barskt
Det med kærligheden er ikke 

bare ligetil. Det kræver et stort mod 
at binde sig til sin ægtefælle - og lade 
paraderne falde. Det kan man bruge 
et helt liv på at lære (at praktisere).



11

hvor mange gange skal jeg fortælle dig?
selv når du græder, er du smuk
livet slår dig ned, men jeg er her gennem enhver følelse
du er min undergang, du er min inspiration
mit værste kaos, min tone og sang
jeg kan ikke lade være med at synge for dig,
 det runger i mit hoved

vi sænker paraderne, blotter vores hjerter
satser alt, selvom det er barskt

for

alt, jeg er
elsker alt ved dig
elsker dine kurver og kanter
din fuldendte ufuldkommenhed
giv dig til mig
jeg giver mig til dig

(‘All of me - bearbejdet til dansk af Vase)

John Legend ved en koncert i 2010. Foto: PopTech, Camden
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Forslag til
vedtægtsændringer
Bestyrelsen ønsker at ændre §6 og 11 i foreningens vedtægter. For-
slaget bringes til afstemning på årsmødet den 29. april 2023.

§6 Bestyrelse
1. Bestyrelsen består af tre ægtepar. 

Valgbare er ægtepar, som er ak-
tive medlemmer og som så vidt 
muligt har en opgave som enten 
præsentationspar på Ægteskabs-
dialogweekender eller som ans-
varspar. Det normale er, at der 
er to præsentationspar (et læg-
par og et præstepar) og et ans-
varspar i bestyrelsen. Der skal 
så vidt muligt  være mindst et 
præsentationspar i bestyrelsen. 
Der skal vælges suppleantpar 
til bestyrelsen. 

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges 
for tre år. Der er ét par på valg 
hvert år.  (Genvalg kan kun i 
særlige tilfælde finde sted.)  

3. Bestyrelsen forestår i fællesskab 
den daglige ledelse af og det 
økonomiske ansvar for forenin-
gen og fastsætter selv sin forret-
ningsorden. 

4. Teamet af præsentationspar 

under ledelse af ansvarspar for 
præsentationspar har ansvaret 
for at ÆgteskabsDialogweek-
enderne følger gældende out-
line. Teamet refererer til besty-
relsen og kan fremsende forslag 
vedr. weekendens indhold, 
form og rekruttering af nye 
præsentationspar og øvrige me-
darbejdere, kaldet ansvarspar, til 
beslutning i bestyrelsen. 

5. Medarbejdere i ÆD skal være 
medlemmer af foreningen 

6. Ansvarspar kan normalt kun 
varetage samme opgave i tre 
år. 

7. Bestyrelsen varetager opgav-
erne som hhv læglederpar og 
præstelederpar i henhold til 
de internationale relationer. 

6. De opgaver, der i de andre 
medlemslande varetages af et 
læglederpar og et præstepar, 
varetages i Danmark af besty-
relsen.

Det, der er markeret med blåt, skal indsættes, mens det, der er markeret 
med rødt, skal fjernes.
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Hvis der er opbakning til ændring-
erne, vil §6 herefter se således ud:

1. Bestyrelsen består af tre ægtepar. 
Valgbare er ægtepar, som er ak-
tive medlemmer og som så vidt 
muligt har en opgave som enten 
præsentationspar på Ægteskabs-
dialogweekender eller som ans-
varspar. Det normale er, at der 
er to præsentationspar (et læg-
par og et præstepar) og et ans-
varspar i bestyrelsen. Der skal 
så vidt muligt være mindst et 
præsentationspar i bestyrelsen. 
Der skal vælges suppleantpar til 
bestyrelsen. 

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges 
for tre år. Der er ét par på valg 
hvert år

3. Bestyrelsen forestår i fællesskab 
den daglige ledelse af og det 
økonomiske ansvar for forenin-
gen og fastsætter selv sin forret-
ningsorden. 

4. Teamet af præsentationspar 
under ledelse af ansvarspar for 
præsentationspar har ansvaret 
for at Ægteskabsdialogweek-
enderne følger gældende out-
line. Teamet refererer til besty-
relsen og kan fremsende forslag 
vedr. weekendens indhold, 
form og rekruttering af nye 
præsentationspar og øvrige me-
darbejdere, kaldet ansvarspar, til 
beslutning i bestyrelsen. 

5. Medarbejdere i ÆD skal være 
medlemmer af foreningen 

6. De opgaver, der i de andre 
medlemslande varetages af et 
læglederpar og et præstepar, 
varetages i Danmark af besty-
relsen.
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Forslag til
vedtægtsændringer (fortsat)

§11 Vedtægtsændringer
og opløsning
1. Vedtægtsændringer kan ske 

ved 2/3 flertal på to hinanden 
følgende generalforsamlinger. 
Vedtægtsændringer kan kun 
finde sted ved en generalfor-
samling, hvor ændringsfor-
slagene har været udsendt i 
forvejen til alle medlemmer 
og når 2/3 af de fremmødte 
medlemmer stemmer herfor.

2. Foreningen kan opløses på en 
ekstraordinær generalforsam-
ling, der er indkaldt med dette 
som eneste punkt på dagsor-
denen. Opløsning kræver 2/3 
flertal. Ved opløsning tilfalder 
foreningens aktiver European 
Region af International Luther-
an Marriage Encounter.

Hvis der er opbakning til ændring-
erne, vil §11 herefter se således ud:

1. Vedtægtsændringer kan kun 
finde sted ved en generalforsam-
ling, hvor ændringsforslagene 
har været udsendt i forvejen 
til alle medlemmer og når 2/3 
af de fremmødte medlemmer 
stemmer herfor.

2. Foreningen kan opløses på en 
ekstraordinær generalforsam-
ling, der er indkaldt med dette 
som eneste punkt på dagsor-
denen. Opløsning kræver 2/3 
flertal. Ved opløsning tilfalder 
foreningens aktiver European 
Region af International Luther-
an Marriage Encounter.

Det, der er markeret med blåt, skal indsættes, mens det, der er markeret 
med rødt, skal fjernes.
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Kalender
10.-12.3. Åsljunga, Sverige
17.-19.3. Dialogweekend, Virksund Kursuscenter
24.-26.3 Arendal, Norge

29.4. Generalforsamling i Ægteskabsdialog Danmark
20.-22.10. Skillingaryd, Sverige

15.-17.3.2024 Dialogweekend, Virksund Kursuscenter

Hvis du ønsker at give en gave til Ægteskabs-
dialog i Danmark, kan det gøres på

KONTO NR. 1551 – 7720777

Send X-breve til de nordiske lande
Norge:    annette.b.ogaard@gmail.com - hakoga@gmail.com   
Sverige:   agneta@franze.se - hans-joachim@franze.se
Finland: harri.helle@kotinet.com
Island:   kvedjur@hjonahelgi.is

Hus og Gods er Arv fra Fædre
en klog Hustru er fra Herren



Du & Jeg - 1/2023

Årsmøde
Lørdag den 29. april 2023

Kirkehuset ved Vor Frelsers Kirke
Strandgade 2A, 7100 Vejle

(Gode p-muligheder i p-huset Trondúr tæt ved kirken)

11.00 - 11.30: Ankomst

11.30: “Potluck” (fællesspisning) - medbring frokostret til ca. 4 personer

12.45: Når livet byder på ekstra udfordringer

Hvad gør det ved ens ægteskab, 
når forældreskabet bliver særlig udfordret med et handikappet barn

Oplæg med afsæt i egne oplevelser og erfaringer ved Irene og Peer Aarestrup. Vejle

Herefter dialog og delerunde

15.00 Kaffe

15.45 Generalforsamling

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent

2. Årsberetning fra bestyrelsen
3. Vedtægtsændringer

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingentets størrelse 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 200 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Astrid og Niels Jørgen er på valg og modtager genvalg

Bente & Ingolf Mørch ønsker pga sygdom at træde ud af bestyrelsen, 
derfor nyvalg af et par for 2 år

7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag

9. Evt.
Herefter: Forbønssamling og selvbetalt pizza
og mulighed for hygge med sang og musik

Tilmelding til Helle Kristoffersen senest d. 31. marts
(hellekristoff11@gmail.com el. tlf. 2651 8129)


