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PORTRÆT:
Elisabeth Dons Christensen vurderes at være klædt godt på til bispejobbet med sin
kombination af myndighed og moderlighed
Naboerne til præstegården i Søllerød kan i bogstavelig forstand bevidne, at Elisabeth
Dons Christensen ikke kommer sovende til sine prædikener. Allerede kl. 3 søndag
morgen bliver lyset tændt i hendes arbejdsværelse, for nu skal den
prædikenperfektionistiske præst have puslet de sidste ord på plads til dagens
gudstjeneste.
Også på andre områder er det en omhyggelig og nærmest perfektionistisk kvinde, som
bliver den næste biskop i Ribe Stift. Elisabeth Dons Christensen gør for eksempel
meget ud af sit udseende og beskriver spøgefuldt sig selv som »forfængelig«. Efter en
travl arbejdsperiode slapper hun da også allerbedst af med en shoppetur rundt i
tøjbutikker for at finde nyt til garderoben.
Men hun stresser også af med rengøring hjemme i præstegården, og det er et
eksempel på det, mange beskriver som det usnobbede hos Elisabeth Dons
Christensen. Et præstejob i det eksklusive Søllerød nord for København bliver i hende
forenet med en hverdag, hvor det har værdi at få orden på vasketøjet og svinge
gulvkluden. Faktisk er snobberi en af få ting, som kan få hendes temperaments ellers
lange lunte til at blive tændt.
Når andre skal beskrive hende, er det ord som nærvær, varme, hjertelighed og
indlevelse, der bliver gentaget mange gange sammen med hendes kombination af
myndighed og moderlighed. Det sidste formulerer flere på den måde, at hun næsten er
»prototypen på en mor« og »en person, man har lyst til at komme til med alt«. Sådan
husker de hende for eksempel i Ribe, hvor hun boede og arbejdede i omkring 30 år
frem til 1997.

På Ribe Statsseminarium fortæller både kolleger og studerende om en pligtopfyldende
og engageret kvinde, som engagerede sig meget i det faglige. Hun viste også stor
personlig interesse for de mennesker, hun var sammen med til hverdag, og mange nød
godt af hendes evne til at være fuldt og helt til stede, når de havde med hende at gøre.
Den vellidte underviser var også deltidsansat præst ved Ribe Domkirke, og det fik
mange studerende og færdiguddannede lærere til at komme til hende, når de skulle
giftes eller have et barn døbt. Det er en af grundene til, at hun af de tre præster ved
domkirken i Ribe havde den største kernemenighed, som kom fast til hendes
gudstjenester.
En anden grund til, at Elisabeth Dons Christensen var en populær præst i Ribe og også
er det i dag i Søllerød, er hendes prædikener. Dem bruger hun ofte henved 10 timer på
at lave, og tilhørere både i Sønderjylland og Nordsjælland fortæller om vedkommende
og varme prædikener, som får folk på kirkebænkene til at føle sig »omsluttet« af
præstens nærvær og indlevelse.
Netop denne folkelige gennemslagskraft vurderes at være en af de væsentligste grunde
til, at hun midt i december kan sætte sig i bispestolen i Ribe Stift.
Menighedsrådsmedlemmer og præster har mødt hendes folkelighed gennem mange år
i både foredrag og prædikener, og nu har de altså valgt hende som deres nye biskop.
Styrke og svaghed
Samtidig er der dog også folk, som undrer sig over, hvorfor det netop blev hende, som
vandt bispevalget. De sammenligner valget med det i Helsingør Stift i 1995, hvor LiseLotte Rebel også overraskende kom fra en forholdsvis anonym tilværelse som
sognepræst til den øverste kirkelige post som biskop.
Elisabeth Dons Christensen styrke i ligefremheden og folkeligheden vurderes da også
samtidig at være en af hendes største svagheder, og der stilles spørgsmålstegn ved,
om hun også vil være i stand til at være chefen, der kan skære igennem og træffe
upopulære beslutninger.
Måske kan noget af svaret på det findes i et omfattende udvalgsarbejde, som hun var
med i for omkring 10 år siden. Efter at den nye folkeskolelov var vedtaget i 1993, blev
der nedsat en række såkaldte læseplansudvalg, som skulle udmønte loven i
læseplaner, og Elisabeth Dons Christensen blev formand for udvalget for fagene
kristendomskundskab, historie og samfundsfag.
Fra dette arbejde fortæller udvalgsmedlemmer, at hun var en myndig og kompetent
formand, som også klarede skærene, da der på et tidspunkt opstod en konflikt mellem
udvalget og et underudvalg for faget historie. Og når det gjaldt de store diskussioner
inden for Elisabeth Dons Christensens eget fagområde, kristendomskundskab, lykkedes
det hende at få sin vilje igennem og sat sit fingeraftryk på stort set alle punkter. Hun
stod især for den holdning, at faget ikke skulle skifte navn til »religion«, og at det
indholdsmæssigt ikke skulle præges for meget af undervisning i andre religioner og
filosofi, men fortsat være domineret af undervisning i kristendommen.
Opera og sejlerliv
Elisabeth Dons Christensen er uddannet cand.mag. i kristendomskundskab og historie,
men blev så glad for at være præst, at hun begyndte at supplere sin uddannelse med

teologiske fag ved Aarhus Universitet. Det skete sideløbende med undervisningen på
Ribe Statsseminarium, deltidsjobbet som præst ved Ribe Domkirke, en omfattende
foredragsvirksomhed, fire børn og ægteskab med Carl Henrik Dons Christensen, der
var amtsdirektør i Ribe Amt.
I 1995 døde han pludseligt, og to år senere valgte Elisabeth Dons Christensen nye
omgivelser ved at blive præst i Søllerød, hvor man i dag gerne ville have beholdt en
afholdt og arbejdsom præst. Både her og de øvrige steder, hun har boet og arbejdet, er
det svært - meget svært endda - at finde folk, som peger på svage sider hos hende.
I 1999 blev hun gift med juristen Thomas V. Bonner, som har egen advokatvirksomhed i
hovedstadsområdet. Den fortsætter han med at drive, så biskoppen og advokaten
kommer indtil videre til at leve i et »weekendægteskab«.
Ægteparret holder meget af at gå til opera sammen, og efterhånden har Thomas V.
Bonner fået lært sin hustru sejlerlivets glæder. I sommerferien sejlede de således rundt i
de danske farvande og hjem til kajpladsen i Vedbæk Havn.
Efter en travl weekend med bryllupper, begravelse og meget tidlig
gudstjenesteforberedelse søndag morgen kan parret også slappe af med en tur til
auktionshusenes eftersyn for at se på møbler, malerier, sølvtøj og smykker. Hvad
møblerne angår, kan der også godt blive brug for et par ekstra indkøb til Ribes
bispegård, som med sine 308 kvadratmeter til privatbolig kan kræve sit, når den nye
biskop rykker ind til december.
Blå bog
Elisabeth Dons Christensen
* 59 år, borgmesterdatter fra Vester Ørum ved Horsens.
* Cand.mag. i historie og kristendomskundskab i 1973.
* 1973-96 gymnasie- og seminarielærer og fra 1985 samtidig deltidsansat præst ved
Ribe Domkirke.
* Paragraf 2-tilladelse til at søge præsteembede i 1984 og cand.theol. i 1993
* Siden 1997 sognepræst i Søllerød nord for København.
* 1967 gift og fik fire børn sammen med amtsdirektør Carl Henrik Dons Christensen,
som døde i 1995.
* I 1999 gift med advokat Thomas V. Bonner

