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Kalundborg Folkeblad d. 15. jan. 1977:
Præsten, biokemikeren, sommerfuglesamleren i Føllenslev præstegård.

     Den unge Eivind Palm

    Hvorfor siger man altid han, og aldrig hun om Gud? Spørger Føllenslev-Særslev nye sognepræst.
En biokemiker og en præst – en sådan kan man træffe i præstegården i Føllenslev, og oven i købet i 
en og samme person. Ifølge Gyldendals store opslagsbog er biokemi ”læren om organismernes 
kemiske sammensætning og opbygning og om de kemiske processer deri, bl.a. stofskifte, 
assimilation, enzymers virkning, opbygning og nedbrydning af stofferne i de levende væv”. Hvilken 
nytte kan en præst have af at kende noget til dette?
   - Jeg kan vel ikke ligefrem bruge min uddannelse som biokemiker i mit arbejde som præst, siger 
den 28-årige Eivind Palm, der den 23. januar indsættes som præst i Føllenslev og Særslev kirker og 
den 20. februar i Nekselø kirke, men jeg mener, at man aldrig kan lære for meget. Hver gang man 
lærer noget, dukker der nye spørgsmål op. I mit studium af biokemi har jeg lært, en metode ved 
hjælp af hvilken jeg kan lære et stof ret hurtigt, og den kan jeg anvende ved undersøgelser på andre 
områder.
     Eivind Palm føler ikke, at det at være biokemiker skulle spærre vejen for troen på Gud
.
Kristendom – Videnskab
  - Kristendommen og videnskaben er jo kollideret mange gange, og man kan godt bevise, at f. eks. 
Skabelsesberetningen ikke er foregået, som der står i bibelen, men nogen har villet tage det, der står 
i bibelen fuldstændigt bogstaveligt. Det er ligesom de lignelser, Jesus fortalte, de billeder han 
brugte. Dem måtte han tage ud fra den hverdag, som folk kendte. Havde det været i dag, havde han 
brugt andre ord og billeder, hentet fra vores hverdag. Det er jo slet ikke det, det drejer sig om.
  - Hvad drejer det sig om?
  -Vi skal lære noget om, hvordan vi skal have det indbyrdes med hinanden. Det er galt når nogle 
mennesker bliver herre over andre mennesker. Når vi lærer, hvordan vi skal opføre os over for 
mennesker, lærer vi samtidig at forholde os til Gud.



Han eller hun? 
    Eivind Palm forstår egentlig ikke, hvorfor Gud altid omtales som ”han”.
  - Hvorfor aldrig hun?? siger Føllenslev-Særslevs nye præst og nævner et digt om Gud, som en af 
hans studiekammerater engang skrev: ”Skønhed og friheds moder”.
  - Billedet af moderen er egentlig bedre, finder Eivind Palm. 
    Palm er ikke bange for, at der skal opstå en forståelseskløft mellem menigheden og ham.
  - Hvis man forklarer kristendommen med ord, som man almindeligvis bruger, tror jeg ikke, nogen 
vil få svært ved at forstå det man siger han.

Moderne sprog
    Han har planer om at afslutte konfirmandundervisningen med at lade konfirmanderne selv 
optræde i et kirkespil. Det vil også trække forældrene til. Det er en af måderne at oversætte 
kristendommen til moderne sprog, og ser man handlingen, fatter man også bedre betydningen, 
mener Eivind Palm.
    Eivind Palm har da gjort sig tanker om, hvad han vil gøre for at få også de såkaldte 
kirkefremmede i tale, og det vil bl. a. sige dem, der næsten bogstaveligt talt stejler ved ordet kirke, 
også når det er kædet sammen med f. eks. kirkespil og kirkekoncert. Derfor kunne han tænke sig at 
arrangere noget i samarbejde med bestående foreninger, måske skole eller forsamlingshus.
 - Det er et spørgsmål om at finde på arrangementer, der tiltaler folk mener han.

Præsten - og de andre
   Han vil også gøre meget for, at folk skal føle sig velkomne i præstegården. Han vil gerne have 
udryddet den misforståelse, at præsten og hans kone er nogle ophøjede væsener og anderledes end 
andre mennesker

Brug for at tale
 -  Præstegården bør være et sted, hvor man altid er velkommen til at komme at snakke, når man har 
noget på hjerte, og det unge præstepar vil gerne have, at Følleslev præstegård skal blive betragtet på 
denne måde. De ved, at mange, mange mennesker har brug for nogen at tale med. For at det unge 
præstepar kan præsentere sig selv og vise, hvordan de har indrettet sig i præstegården, holder de 
åbent hus søndag d. 13 februar (1977 red.) kl. 15. Fremover vil der jævnligt blive inviteret til 
kirkekaffe, ikke lige efter højmessen søndag formiddag, da det er et dårligt tidspunkt for de fleste, 
men søndag eftermiddag i stedet. Her kan man måske tage prædikenen op fra dagens tekst, og folk 
kan få uddybet, hvis det ønsker det.
   Eivind Palm går absolut ikke ind for den holdning, at forældre skal tvinges til undervisning i den 
kristne tro, når de vil have deres barn døbt – bl.a. fordi han mener, at tvang er den dårligst tænkelige 
motivation til at lære noget.

Dåben
    Derimod kunne han godt tænke sig at benytte lejligheden, når et forældrepar kommer og aftaler 
barnedåb, til over en kop kaffe eller the at snakke lidt om, hvad barnedåb egentlig er.
  -  Hvad er barnedåb?
  -  Ja, rent juridisk sker der jo det, at barnet ved dåben meldes ind i folkekirken, og dåben er et 
symbol , således at man drukner det gamle menneske, og haler det nye menneske op. Det nye 
menneske skal tilhøre Kristus, og det er Kristus og ikke mennesker, der regerer det menneske.
  - Har kristendommen noget at byde mennesker i dag?
  - Ja, hvis den ikke havde det, var det ikke kristendom.

Sommerfuglene
    Lysten til at blive biokemiker stammer egentlig fra en af Palms store fritidsinteresser. Han samler 
på sommerfugle og har en af landets største sommerfuglesamlinger. Han har fra han var 14-15 år 



samlet 30.000 eksemplarer, og han har 80-90 pct. af de 2400 forskellige arter, der findes i Danmark. 
Han startede med sommerfugle, så kiggede han på, hvad der ellers var af insekter, så begyndte han 
at interessere sig for larver og: - efterhånden som man lærer mere og mere at kende, føler man, at 
det hele hænger sammen, siger han, og det gav ham lyst til at studere biologi. Da det imidlertid viste 
sig, at der til 800 studerende kun var 250 stillinger, valgte han biokemien i stedet for. Lidt efter lidt 
opstod lysten til at læse teologi. 
   Eivind Palm blev færdig med sin uddannelse som biolog i 1974, og nu er han altså allerede færdig 
med det teologiske studium. Grunden til, at han har kunnet gennemføre studiet på så kort tid, er at 
man slipper for nogle studieår, hvis man i forvejen har en anden akademisk uddannelse

Bispeeksamen
    Han mangler dog bispeeksamen, som han skal til på mandag den 17. januar. På tirsdag d. 18 jan. 
bliver han ordineret som præst.
   Den skriftlige opgave, han skal besvare til bispeeksamen har titlen: Kristentro og videnskabelig 
erkendelse. Bispeeksamen er en gammel tradition, ved hvilken den vordende præst får en opgave af 
biskoppen. Når den er besvaret, mødes han med biskoppen, opgaven bliver drøftet igennem, og 
biskoppen og den nye præst lærer hinanden at kende.

Hjerteligheden
    Eivind Palm var ikke i tvivl om, at det var på landet, han ville være præst. Det er Palms 
opfattelse, at præsten har bedre kontakt med menigheden på landet end i en by.
   Om grunden til, at det blev Føllenslev-Særslev, siger Eivind Palm:  -  Vi har været kræsne med 
det, vi har valgt.
    Det unge præstepar har talt meget med menighedsrådenes medlemmer.
 -  De mennesker, vi snakkede med, var fantastisk hjertelige, og vi har følt en atmosfære af hjemlig 
hygge. Vi har indtryk af, at det er mennesker, der kan sammen, og vi tror, vi får nemt ved at falde til 
her, siger ægteparret.

Kalundborg Folkeblad d. 19. jan. 1977 
efter ordinationen i Føllenslev Kirke d. 18. januar

Tro kan man ikke lære – den er Guds gave
Pastor Eivind Palm ordineret i Føllenslev kirke under medvirken af mange præster og 
provster

   I Føllenslev kirke, udvendigt festligt projektørbelyst og indvendigt smukt pyntet med masser af 
røde tulipaner, blev Eivind Palm tirsdag aften ordineret som sognepræst for Føllenslev, Særslev og 
Nekselø menigheder.
    Da alle var samlet i den helt fyldte kirke, kom i procession op ad midtergangen følgende: Biskop 
Hans Kvist, Roskilde, Eivind Palm, sognepræst Georg Thaarup, Asnæs, provst Bertil Wiberg, 
Fårevejle, sognepræsterne Johs. Lindblom, Grevinge, og H. Taggatz, Sengeløse. Så fulgte 
formændene for menighedsrådene Gerhard Jørgensen, Føllenslev, og Ejner Hansen, Særslev. Fem 
sognepræster fra provstiet, Povl Callesen, Viskinge, Mogens Müller, lumsås, J. Koudal, Bregninge, 
A.D. Koch, Højby, C. Kaas Johansen, Vig og provst Petersen, Vig, sluttede processionen. 
   Efter salmen ”Nu beder vi den Helligånd” læste Bertil Wiberg en epistel og trosbekendelsen.
   Biskop Hans Kvist sagde: - Vi er samlet for at ordinere en ny præst, og jeg er glad for, at vi kan 
fejre det i menighedens midte. Vi vil hjælpe den ny præst i hans gerning. .Jesus sendte engang 70 
mand ud for at forkynde Guds rige, og de kom glade hjem og sagde, at også de onde ånder var dem 
lydige og priste Gud. Men Jesus sagde til dem, at det ikke gælder om, at andre er jer lydige, men 



om at jeres navne bliver indskrevet i himlen. Derfor gælder det om at blive indskrevet i livets bog. 
Det er Jesus, der har lukket himmerigs port op. Tro kan man ikke lære, den er en Guds gave. Så 
ønsker vi da for Eivind Palm frimodighed og glæde over den gerning, som han nu går ind til.
    Præsterne B. Wiberg, G Thaarup, Johs. Lindblom og H. Taggatz læste hver et skriftsted, og 
knælende modtog Eivind Palm håndspålæggelse fra samtlige embedsbrødre og fik derefter 
overdraget embedet af Hans Kvist.
    Højtideligheden sluttede med altergang og kollekt.
    Bagefter samledes en del af menigheden i Gimle, hvor Gerhard Jørgensen bød velkommen og 
udtalte, at der stort set var enighed i menighedsådene om at vælge Eivind Palm:
  - Der er masser af opgaver her, og skuffelser undgår du ikke. Prøv at forene de nye idéer med de 
gamle traditioner. Vi lægger ikke skjul på, at vi venter os meget af vort nye præstepar, men vil fra 
menighedens side støtte jer så meget som muligt. - Må jeres gerning blive til velsignelse.
  - En lang række talere havde ordet. Vi kan nævne Georg Thaarup, Asnæs, lærer Svend Jørgensen, 
Særslev. Bent Wiberg, Hans Kvist, Ejner Hansen, Chr. Lauritsen, Føllenslev, Bente Friis Nielsen, 
Brokøb m. fl. og for alles vedkommende var det et til lykke med håbet om, at gerningen fremover 
måtte blive til velsignelse.
    En taler benyttede lejligheden til at nævne, at Palm samlede på sommerfugle, og mon ikke der i 
dag også var ”sommerfugle i maven”. Men det er nu ikke så galt endda. Det, som bærer en præst, er 
det ord, han er sat til at forkynde.
   Til slut takkede Eivind Palm for de mange pæne ord. Tak for den hjertevarme, vi allerede har 
mødt her på egnen. Der er et ord, som hedder anneks (Særslev sogn). Det ord kan jeg ikke lide, og 
jeg vil gøre, hvad jeg kan for at dele sol og vind lige. Tak alle.
    Med en salme sluttede den stemningsfulde aften.

Se de to billeder fra ordinationen:

                               En lang række af provster og præster deltog i ordinationen



  
   Pastor Eivind Palm og biskop Hans Kvist i spidsen for processionen op gennem Føllenslev Kirke


