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AF BIRGER REUSS SCHMIDT

De 70 børn af LM-missio-
nærer, der gik i skole i Tan-
zania i årene 1987-2009, 
har generelt set haft en rig-
tig god skolegang. 93 pro-
cent af dem siger i dag, at 
de har haft en god opvækst.

Det fremgår af under-
søgelsen ”Børns opvækst 
og trivsel ved Den Danske 
Skole i Tanzania”, fra Center 
for Psykiatri og Eksistens. 
Der er tale om en uafhæn-
gig undersøgelse, som er 
bestilt af Luthersk Mission.

Børnene på Den Danske 
Skole i Iringa har oplevet, at 

Missionærbørn glade for opvækst

de voksne viste omsorg for 
dem. Skolen har været ken-
detegnet af  stor trivsel og 
et højt fagligt niveau.

”Det har overrasket mig, at 
ingen af de 58 personer, der 
svarede på vores spørge-
skema, for eksempel har 
været udsat for mobning. 
Tværtimod har mange ople-
vet relationerne på skolen 
som en stor familie. Det er 
især bemærkelsesværdigt, 
fordi mobning er et stort 
problem for mange børn i 
Danmark,” siger psykolog 
Maria Techow, der har ud-
arbejdet undersøgelsen.

Undersøgelsen viser dog 

undersøgelsen har oplevet 
mistrivsel af forskellig art. 
Det er langt mindre end i en 
tilsvarende norsk under-
søgelse, som blev offent-
liggjort i 2009, og som er 
baggrunden for den aktu-
elle LM-undersøgelse. Men 
det er vigtigt ikke at overse 
denne lille gruppe, mener 
Maria Techow.

”Opgaven er fortsat at 
tage hånd om de børn, 
der oplever mistrivsel. Det 
handler især om at undgå, 
at de går alene med deres 
problemer,” siger hun.
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Vi vil gerne have det, der er nyt. Ny livs-
stil. Ny iPhone. Nye oplevelser. Noget, 
man ikke er blevet træt af. Noget ubrugt. 
Ubrudt. Det nye har muligheder. Det mo-
tiverer os. Vi får ny energi. Fornyet tro og 
håb på det nye.  

Ved vi virkelig, hvad vi snakker om, når 
vi siger ”ny”? En ny iPhone eller bil er teo-
retisk set ikke nye, men en opgradering af 
noget, der har eksisteret før. Det nye bli-
ver gammelt eller viser sig at være noget 
velkendt i forklædning eller omformule-
ring. Og så vil vi have noget nyt igen.

Når Gud siger ”ny”, mener han noget 
helt andet. ”Jeg vil give dem et nyt hjerte, 

så de kan forstå, at jeg er Herren.” Gud 
vil give os et nyt hjerte – ikke bare en op-
gradering af det gamle eller en kunstfær-

hjerte. 
”Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke 

se Guds rige.” Når Gud føder os på ny, er 
det ikke bare en make-over, han foreta-
ger. Er man født på ny af Gud, er man et 
nyt menneske med nyt navn og ny iden-
titet. 

Guds fornyelse slides ikke ned, men er 
evigt ren, frisk og stærk. Altid.

”Se, jeg gør alting nyt.”
Katrine Vigilius

Ny

  Vi har talt om 
i mange år, at vi 
skulle invitere nye 
mennesker med, 
og i år gjorde vi 
det. Det var rig-
tigt dejligt. Her 
ser vi virkelig, at 
LM også kan være 
missional 

Henrik Hadberg
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  Jeg håber, at 
-

delse på alt i mit 
liv. At se Guds op-
ofrende kærlighed 
gør mig ydmyg. 
Jeg har en leder-
opgave for at tjene 
andre

Lars Aagaard
side 11

  Der er velsig-
nelse ved at lade 
Gud være Gud i 
vores liv. Når han 
er det, bliver det 
også naturligt at 
spørge, hvilket fo-
kus, han ønsker, 
der skal være i vo-
res liv

Ellen Esmarch og 
Carsten  Hjorth Pedersen 

side 15

Mange af børnene på Den Danske Skole i Iringa oplevede 
det som at være en del af en stor familie - her er der fælles 
frokostpause i 2007. Skolen lukkede i 2009.

 Tidsskriftet 
Budskabet følger med dette 
nummer af Tro & Mission 
som en smagsprøve til de 
læsere, som ikke i forvejen 
abonnerer på det.
Med smagsprøven følger 
et virkeligt godt tilbud: Få 
Budskabet til halv pris hele 
2012. I alt seks numre for 
kun 120 kroner - og kun 70 
kroner for unge under 30.
Værsgo: Test Budskabet, og 
bestil abonnement.
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AF JENS PETER REJKJÆR 

LANDSFORMAND FOR LM

JPR@DLM.DK

Et årsskifte maner til ef-
tertanke. Både personligt, 
arbejdsmæssigt og organi-
satorisk. 2011 blev et ud-
fordrende år i det danske 
samfund, og i LM oplevede 
vi både glæder og sorger. 
For eksempel glæden over 
vidnesbyrdet om, at nogle 
er kommet til tro på Jesus. 
Og at vi har kunnet indvie og 
udsende 11 nye missionæ-
rer. Men også bekymringer 
om landskassens økonomi, 
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Jens Ole Christensen; Krisetid eller ej. Vi har fået en 
stor kærlighedserklæring fra LM’s venner

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”Vi er meget opmuntrede 
og takker Gud for de mange 
gaver. ”

Det siger resursechef 
Johnny Lindgreen, efter at 
gaveindtægterne til LM’s 
hovedkasse for 2011 er gjort 
op til 16,6 millioner kroner.

Det er en halv million mere 
end budgetteret og hele to 
millioner mere end gaveind-
tægten i 2010 på 14,5 mil-
lioner kroner. Altså en frem-
gang på 14 procent.

Generalsekretær Jens Ole 
Christensen tilslutter sig: 
”Krisetid eller ej. Vi har fået 
en stor kærlighedserklæring 
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Godt nytår
frustrationen over at skulle 
afvikle Soma Biblia Centre i 
Iringa, og at Logos Media – 
tvunget af nødvendigheden 
- nu får en anden status. For 
slet ikke endnu en gang at 
tale om den folkekirkelige 
elendighed.

Ved midnatsgudstjene-
sten den 31. december 2011 
i Holstebro Kirke pegede 
sognepræst Erik Ladegaard 
på nogle centrale kendsger-
ninger om tiden. Han sagde, 
at fortiden er tilgivet, at vi 
i nutiden lever i og af Guds 
omsorg, og at fremtiden er 
båret af Guds løfter. Det blev 
et vidnesbyrd om, at uanset 
om vi tænker fortid, nutid 
eller fremtid, er vi omsluttet 
af ham, vi tilhører. Vi er Her-
rens! Og det bekender vi, når 
vi synger: Vær velkommen 
Herrens år. 2012 er Herrens 
år. Vi er i spændt forvent-

ning. Hvad vil dette år brin-
ge? Det bedste af det hele er, 
at vi får lov til at møde det  
sammen med Jesus – uan-
set hvad vi skal møde!

2011 blev udnævnt til fri-
villighedsår. Fint nok med 
det. Men i LM er hvert år 

tusinde mennesker – på 
den ene eller anden måde 
– er med til at tjene i Guds 
vingård. Hvad ville Guds 
rige være uden den enorme 
frivillige indsats, der bliver 
gjort? Det er helt utroligt 
at tænke på, at mennesker, 
år ud og år ind, har fokus 
på, at Guds rige skal vokse 
gennem børne-, junior- og 
ungdomsarbejde, på mø-
depladser, i kredse og fri-
menigheder, på lejre og så 
videre. For ikke at tale om de 
mange, der hver eneste dag 
beder til Himlens Gud om 

nåde over folk og fædreland 
og lægger arbejdet, vi gør, i 
Herrens hænder. 

Hebræerbrevets forfat-
ter siger: ”For Gud er ikke 
uretfærdig, så han glemmer 
jeres arbejde og den kær-
lighed, som I har vist hans 
navn, ved at I har tjent og 
stadig tjener de hellige.” Må 
det være med til at give os 
ny energi i tjenesten for ham 
og til at overveje, hvordan vi 
prioriterer i vort liv og med 
vore resurser. Det har jo med 
vort forhold til Gud at gøre. 

Må året, der kommer, 
hjælpe os til at udfordre 
hinanden til at leve et helligt 
liv og levned. I tilbedelse af 
Gud og i tjeneste for vores 
næste. Med en dyb passion 
om, at antallet af dem, der 
engang skal tilbede og lov-
synge på den nye jord, må 
forøges.

essens;

Rekordstor gaveindtægt i 2011

fra LM’s venner!”
En af årsagerne til det 

har givet en ekstragave til 
hovedkassen. På Bornholm 
indsamlede man således 
200.000 kroner, og Nord-
sjællands afdeling har givet 
250.000 kroner.

Det er ikke kun gaveind-
tægterne, der vokser. I gen-
brugsarbejdet er indtæg-
terne steget med en halv 
million kroner til 1,5 millio-
ner kroner i 2011. 

Stadig en stor opgave
På trods af denne udvikling, 
forventer Johnny Lindgreen  
et underskud på omkring 
halvanden million kroner for 

2011. 
”Vi har stadig en stor op-

gave foran os, men indsam-
lingsresultatet i år giver 
optimisme. Vi er kommet et 
godt stykke ad vejen frem 
mod en genopretning af 
LM’s økonomi,” siger han.

på 3,5 millioner, og i 2012 er 
der budgetteret med et un-
derskud på en halv million. 
Men i 2013 skal der være 
balance. Underskuddene 
skyldes især en markant 
nedgang i arveindtægter.

”Vi skal fastholde frem-
gangen i gaver, men vi slip-
per nok heller ikke uden 
om yderligere besparelser,” 
siger resursechefen.

LM undgår ikke underskud, men er godt på vej mod genopretning af økonomien

Missionær fratræder
Missionær Viktoria Skilling, Cambodja, 
har gennem lang tid oplevet en træthed, 
som hun ikke har kunnet komme sig over. 

Da der ikke er udsigt til en væsent-
lig forbedring af situationen inden for 
den resterende ansættelsesperiode, har 
Viktoria valgt at sige sin stilling op med 

hjemrejse fra Cambodja ved udgangen af februar 2012. 
Viktoria blev ansat af LM i 2009 og har siden da arbej-

det dels i Phnom Penh og dels i Siem Reap med sund-
hedsrelaterede opgaver. Hun rejser efter afslutningen i 
Cambodja til Umeå i Sverige. LM ønsker at takke Viktoria 
for samarbejdet og ønsker Guds velsignelse over hendes 
fremtid.

Vi må alle være med til at bede om, at Viktoria får en 
god afslutning herude i Cambodja og får lægedom og en 
god begyndelse i Sverige. 

               Anne Sode Grønbæk

Ny LMU-konsulent
Luthersk Missions Unge (LMU) har ind-
gået aftale med den 28-årige stud. theol. 
Andreas Kammersgaard Ipsen, Køben-
havn, om ansættelse som ungdomskon-
sulent.

Andreas Kammersgaard Ipsen skal af-
løse Casper Bach Kofoed i stillingen som 

vestkonsulent. Fra 1. februar er han ansat på 20 procent, 
indtil han får færdiggjort sin teologiuddannelse. 

hvorefter han vil arbejde på fuld tid i LMU.
Andreas Kammersgaard Ipsen har været brugt som fri-

villig forkynder i Evangelisk Luthersk Mission, og i dag er 
han og familien tilknyttet Københavnerkirken.

LMU har samtidig indgået aftale med Casper Bach Ko-

studere på Diakonhøjskolen. om at fortsætte arbejdet i 
LMU på 30 procent, i den periode Andreas er på deltid.  kl

Vicegeneralsekretær Birger Daniel Petersen kunne den 
1. januar fejre, at han har været ansat i LM i 40 år. Det blev 
markeret med en lille fest på LM’s sekretariat i Hillerød 
som indledning på det nye arbejdsår, hvor Birger Daniel 
Petersen og hans kone, Birgit, bød nuværende og tidligere 
kolleger på morgenmad.                     kl

»

Reelt gave be hov 
18 mio. kr.

Oprindeligt 
gavebudget  
16 mio. kr.

Indkomne gaver 
pr. 31. dec. 
ca. 16,6 mio. kr.



Jens Ole Christensen; Det er en stor lettelse og glæde at konstatere, 
at 93 procent af de missionærbørn, der har deltaget i undersøgelsen, 
siger, at de har haft en god opvækst»
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Tilfredshed med skolegang i Iringa
Undersøgelse er en markant anerkendelse af indsatsen på Den Danske Skole  

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”Der var et fantastisk fæl-
lesskab missionærer, volon-
tører og børn imellem. Det 
var fyldt med glæde og an-
erkendelse. Ja, mange dage 
tænker jeg tilbage på som 
en lang fest. Jeg har mange 
gode relationer fra dengang 
og voksne, jeg så op til.”

Sådan mindes en af delta-
gerne i en ny undersøgelse 
sin opvækst på Den danske 
Skole i Iringa, Tanzania.

Ikke alle udsagn i under-
søgelsen er så positive, men 
helt overordnet viser den, 
at der er grund til at være 
stolt af det skoletilbud, som 

-
rioden 1987-2009, som un-
dersøgelsen dækker.

Baggrunden for undersø-
gelsen er en tilsvarende un-
dersøgelse fra Norge i 2009. 
Her kom det frem, at mange 
missionærbørn havde haft 
betydelige trivselsproble-
mer, og der var også tilfælde 
af overgreb i den norske 
undersøgelse, som dog også 
strakte sig 60 år tilbage i 
tiden.

God opvækst   
på dansk skole
”Har vi gjort det godt nok?”
Det var det spørgsmål, som 
den norske undersøgelse 
rejste helt generelt. 

For at få svar på det 
spørgsmål, besluttede LM’s 
Landsstyrelse at iværksæt-
te en tilsvarende undersø-
gelse om missionærbørn i 

Tanzania koncentreret om 
den periode, hvor LM selv 
drev skole.

”Det er en stor lettelse og 
glæde at konstatere, at 93 
procent af de missionær-
børn, der har deltaget i un-
dersøgelsen, siger, at de har 
haft en god opvækst. Det er 
en markant anerkendelse af 
det arbejde, der blev gjort på 
Den danske Skole i Iringa og 
i de decentrale lilleskoler,” 
siger generalsekretær Jens 
Ole Christensen.

Missionærbørn er per de-

Det betyder, at man opar-

kulturer, men uden at have 
fuldstændigt ejerskab til 
nogen af dem. Det vil typisk 
udstyre sådanne børn med 
nye kompetencer, men også 
på andre områder give pro-
blemer.

Tværkulturelle   
på godt og ondt
Børnene i undersøgelsen 

I 2008 byggede skolebørn på Den danske Skole i Iringa en model af Nazaret i trylledej.

giver udtryk for, at det var 
lettere at tilpasse sig de nye 
vilkår i Tanzania, da de rej-
ste ud, end at tilpasse sig de 
danske forhold, da de kom 
hjem. Undersøgelsen viser, 

-
re missionærbørn, der har 
problemer med angst end 
i undersøgelsens danske 
kontrolgruppe.

Et af hovedtemaerne i den 
norske undersøgelse var 
forekomsten af seksuelle 
overgreb. Den danske un-

dersøgelse viser imidlertid, 
at ingen af svarpersonerne 
har været udsat for seksuel-
le krænkelser fra de voksne 
på skolen. Tre af deltagerne 
i undersøgelsen svarer ja til 
at have været udsat for sek-
suelle overgreb, men i ingen 
af tilfældene har der været 
LM-ansatte involveret.

Resultatet af undersø-
gelsen blev præsenteret i 
fredags ved et lukket møde 
i København, hvor alle mis-
sionærbørn fra perioden og 

deres familier, lærere med 
videre var inviteret. Af 250 
inviterede mødte omkring 
30 op til mødet.

-
dersøgelsen, der har haft 
det svært. Det er ikke man-
ge, men vi skal tage dem 400 
procent alvorligt,” siger Jens 
Ole Christensen.

Plads til forbedringer  
i fremtiden
På trods af undersøgelsens 
positive hovedresultat af-
slører den også problemer. 
Der er en række områder, 
som LM på den baggrund 
fremover vil arbejde på at 
forbedre.

”Det er forbundet med 
omkostninger, hvis man 

have fokus på. Det kan for 
eksempel ske ved, at nye 
missionærer går på sprog-
skole der, hvor de senere 
skal arbejde, fremfor i lan-
dets hovedstad. Det bliver 
således tilfældet for Dina 
Burgdorf og Henrik Borch 
Jacobsen, der netop er rejst 
til Cambodja som nye mis-
sionærer,” forklarer Jens Ole 
Christensen.

Andre fokusområder bli-
ver missionærfamiliernes 
hjemkomst til Danmark og 
de problemer, det medfører, 
samt hyppige skift i volon-

missionærbørnene hele ti-
den skal forholde sig til nye 
personer.

Læs rapporten i sin helhed 
på www.dlm.dk.

En barndom fyldt med solskin, fællesskab - og savn

AF HANNAH SVINTH
MISSIONÆRBARN I ETIOPIEN 
FRA 1996-2005

Jeg har altid været, og er 
stadig, meget glad for og 
stolt af min barndom i Jinka, 
i Etiopien. Min barndom har 
været fyldt med solskin, leg 
udenfor, gode venner, en 
masse kæledyr og godt fæl-
lesskab med både missio-
nærer og missionærbørn. 

Jeg har også haft rigtig 
god tid sammen med mine 
forældre, hvilket jeg er me-

get taknemmelig for.  
Jeg synes, at jeg har lært 

en masse af etiopierne om, 
hvad der er vigtigt i livet. De 
glæder sig over små ting. 
Og dem, der glæder sig over 
lidt, har jo meget at glæde 
sig over. 

Min opfattelse er, at de 
ikke i så høj grad går op i de 
ydre ting, som man kan have 
tendens til her i Vesten. 

Desuden er det i Etiopien 
den gængse opfattelse, at 
Gud eksisterer. Samtalerne 
faldt oftere på ens gudsfor-
hold, end de gør her i Dan-

mark. Det at snakke om Gud 
med andre kristne er også 
noget positivt, som jeg tager 
med mig. 

Kntakt til familien
Det negative ved at vokse op 
i Etiopien var afstanden til 
min familie i Danmark. Man 
savnede dem rigtig meget 
og skulle på en lidt anden 
måde end resten af familien 
opbygge forholdet til dem. 

Men kontakten har heldig-
vis været god gennem alle 
årene, og nu glæder jeg mig 
over at kunne se dem oftere.

Hannah Svinth har lært me-
get af etiopierne om glæde 
og gudsforhold.
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1987 Den danske Skole bliver oprettet. Helga og  
 Kurt Nielsen er første skolelederpar
2006 Kostafdelingen lukker
2009 Den danske Skole bliver nedlagt. Sidste  
 skolelederpar er Maibritt og Claus Pihl
2009 Soma Biblia Centre bliver oprettet i 
 bygningerne
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Eva Marie Fredensborg Hansen; Det fedeste ved nytårslejren 
var at få lov til at bruge de sidste minutter og sekunder af året 
sammen med Gud»
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AF BELINDA FREDENSBORG

Så blev den første NYT’års-
lejr skudt i gang med et 
brag. Der var ikke mindre 
end 60 tilmeldte fra hele 
landet, heriblandt også en 
fra Bornholm.  

Temaet for lejren var Et ér 
nødvendigt! inspireret af tid-
ligere LMH-forstander Hans 
Erik Nissens andagtsbog 
med samme navn. 

LMU-konsulent Casper 
Bach Kofoed og ungdoms-
forkynder Jakob Schmidt 
forkyndte i deres bibeltimer 
dette budskab enkelt og 
klart og brugte også en del 
tid på at inddrage de unge.

På knæ i bøn ind i  
det nye år 
En ting, som var noget helt 
særligt for lejren, og som 
ikke mange havde prøvet før, 

58 elever på LMH
Der er begyndt 58 nye elever på Luthersk Missions Høj-
skoles forårshold. Heraf er der ti udenlandske elever. De 

-
grationselever fra forskellige nationer.                                 do 

Sidste sekunder af 2011
60 unge mellem 13 og 18 år deltog i LMU’s nytårslejr på Sædding Efterskole

Over 20 havde taget imod invitationen fra LM Nordøstfyn

Gæsternes julefest

AF KAJA LAUTERBACH

Naboer, familie, venner, kol-
leger og kunder. LM’erne i 
Nordøstfyn-kredsen havde i 
år inviteret deres relationer 
med til kredsens julefest 
kort før jul.

Afdelingsmissionær Hen-
rik Hadberg fortæller, at 
halvdelen af de 46 deltagere 
i julefesten ikke er vant til 
at komme fast i LM-forsam-

kirkelig baggrund.
-

ressant, at alle gæsterne var 
kommet på baggrund af en 
personlig invitation fra en i 
forsamlingen.

”Og hovedparten vil gerne 
mere end bare komme til en 
julefest …,” siger han.

Glade gæster
Julefesten i LM Nordøstfyn 
er gæsternes julefest. Det 
betyder, ifølge Henrik Had-
berg, at de gør meget ud af 
sikre sig, at den, der taler, 
ved, hvem han taler til, nem-
lig til gæsterne. Og så laver 

de noget, som alle synes, er 
hyggeligt. I år var det en lot-
teriafdeling med stakkevis 
af præmier.

”Gæsterne gav udtryk 
for, at de var glade for at 
være med. En af dem, der 
var mest ny for mig, kom 
og sagde, at hun gerne ville 
have en invitation til næste 

arrangement,” siger han.

Stor opbakning
Henrik Hadberg glæder sig 
også over den store opbak-
ning fra dem, der normalt 
kommer i LM Nordøstfyn.

Han oplever, at alle er 
rigtig gode til at tage imod 
gæsterne og sætte sig, så de 

Der var også tid til snak og hygge på LMU’s nytårslejr.

sidder sammen med men-
nesker, der ikke er vant til at 
komme i kredsen.

”Vi har talt om i mange år, 
at vi skulle invitere nye men-
nesker med, og i år gjorde 
vi det. Der var rigtig dejligt,” 
siger han.

”Her ser vi virkelig, at LM 
også kan være missional.”

Mange nye med til julefest
Tæt ved 20 mennesker, der normalt ikke kommer i LM, 
var med til julefesten i Hillerød Frimenighed.

Mange fra menigheden havde inviteret naboer eller 
kolleger, og blandt andre en muslimsk, kurdisk familie 
havde taget imod indbydelsen. Desuden kom en familie, 
der havde set en omtale af arrangementet i den lokale 
ugeavis.

Ideen til en udadrettet julefest kom ved menighedens 
generalforsamling for knap et år siden, hvor en spurgte: 
”Julefesten er årets hyggeligste dag. Hvorfor skal vi holde 

kl

Lokalradio til hele verden
-

der det.
Årsagen til, at lokalradioen i Esbjerg nu kan høres på 

enhver computer, er, at rækkevidden på deres FM-anten-
ne blev beskåret, fortæller daglig leder Bent Larsen.

”Nogle af vores trofaste lyttere var meget kede af, at de 
ikke længere kunne modtage signalet,” siger han.

”Og eftersom det er gratis at streamme radioudsendel-
ser på nettet, samtidig med at man sender på FM-bån-

-
radioen bliver brugt, fordi de får respons også fra lyttere, 
der bor uden for FM-båndets rækkevidde.

-
do

Både gæster og faste deltagere i LM Nordøstfyn hyggede sig ved julefesten
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var, at vi alle efter at have 
hørt en sang knælede i bøn 
kl. 23.55 afsluttet med fa-
dervor og rådhusklokker. 

Denne måde at komme 
ind i det nye år på gjorde 
tydeligt et stort indtryk på 

mange af de unge. Flere 
havde tårer i øjnene. At 
komme ud og skyde raket-
ter af var pludselig ikke så 
vigtigt.

”Det fedeste ved nytårs-
lejren, synes jeg, var at få lov 

at knæle i bøn ind i det nye 
år, at få lov til at bruge de 
sidste minutter og sekunder 
af året sammen med Gud,” 
siger Eva Marie Fredensborg 
Hansen, som er 15 år og fra 
Christiansfeld.

Fest, fyrværkeri   
og fællesskab
Der foregik også en masse 

pudekamp, fodboldturne-
ring, underholdning, festaf-
ten og fyrværkeri. 

”Det var en fantastisk lejr. 
Det var godt at lære nye at 
kende. Og tale med dem, 
man kendte, men ikke ser 
så tit,” synes 14-årige Eike 
Sonne Sørensen fra Rønne.

Hvis nogle vil give os en 
hjælpende hånd næste år 
med at bage, være køkken-
tante, leder eller andet, så 

com/nytarlejr.

Under overskriften ”Ta’ bladet fra munden” sætter  
Luthersk Missions Unge (LMU) i samarbejde med Evange-
lisk-luthersk Missions Unge (ELU) fokus på kampen mod 

Læs på lmu.dk blandt andet om ”7 gode råd til kampen 



Grillfest i kirken i Quequeña
Antallet af deltagere i gudstjenesten var mere end tredoblet første juledag

AF FLEMMING STIDSEN
MISSIONÆR I AREQUIPA, PERU

”Vi har inviteret 50 menne-
sker, men så mange kommer 
der nu nok ikke!” Bemærk-
ningen faldt, mens vi gik og 
satte stole frem til det åbent 
hus-arrangement, som me-
nigheden i Quequeña lidt 
uden for storbyen Arequipa i 
det sydlige Peru havde plan-
lagt til første juledag.

 Det kunne da også være 
relevant nok med lidt pes-
simisme netop her, efter-
som menigheden kun ejer 
25 stole. Og nu havde man 
altså inviteret alle kirkens 
naboer til grillfest selveste 
juledag ved middagstid. 

Ikke i selve kirken, men på 
en ubebygget grund, som 
kirkens præst ejer i nærhe-
den. 

Normalt er vi omkring 15-
20 mennesker til gudstje-
neste. Og den trofaste kerne 

samt nogle mennesker inde 
fra selve Arequipa, som 
støtter op om den lille me-

nighed herude i ørkenen.

-
ste havde knap nok været i 

seng om natten. Her begyn-
der julefejringen først ved 
midnatstid den 24. decem-
ber og bliver ved noget læn-
gere end til ”de små timer”. 

Langt over 50 mennesker deltog juledag i kirkens grillfest og friluftsgudstjenste i Queqeña.

Ville de virkelig komme? 
Men altså, stolene blev 

sat op, grillen var tændt, 

gryde over åben ild – mens 
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kristne sange drønede fra 
højttalerne. 

Alarmen gik i gang
Og så myldrede de pludselig 

til! Først til spisning, deref-
ter til friluftsgudstjeneste 
og endelig til varm choko-
lade med julekage. 

Løseligt anslået var der 
45-50 voksne - ud over me-
nighedens faste medlem-
mer, vel at mærke - plus en 
helt uoverskuelig mængde 
af børn. 

Og mærkelig nok blev der 
både siddepladser og mad 
nok til alle. 

Det hjalp selvfølgelig også, 
at alarmen pludselig gik i 
gang på nabohuset, hvor et 
af de trofaste par, Marga-
rita og Sergio, bor. Om det 
var et uheld, eller om Sergio 
selv satte den i gang, står 

ikke mindst børnene til at 
strømme til. 

Evangeliet blev forkyndt
Men de kom, de hørte evan-
geliet forkyndt, og de mødte 
den lutherske menighed, 
som nu gennem halvandet 
år har holdt gudstjeneste i 
området. 

Og det var jo ikke så ringe 
endda!

AF FLEMMING STIDSEN

Vi var midt i forberedelserne 
til det store åbent hus-ar-
rangement, som den lille 
menighed i Quequeña uden 
for Arequipa havde planlagt 
til første juledag. Grillen var 
tændt, stolene sat frem, og 
de første naboer kunne snart 

pludselig begyndte vores 
præst, Fidel Mamani Ito, at 
kalde folk sammen. Alle, som 
kunne undværes i forbere-
delserne, skulle med hen til 
et hus i nærheden – for at 
dele julens budskab med en 
familie i sorg.

Sagen var den, at nøjagtig 
en uge i forvejen var manden 
i huset død, 62 år gammel. 
Selve begravelsen var for 

sted én, højst to dage efter 
dødsfaldet, men i hele den 
følgende uge er der en slags 
åbent hus i hjemmet, hvor 
familie, naboer og venner 
holder sorg over den afdøde. 

På ugedagen er der så en 
slags afslutning på sørge-
ugen. Og det var det, vi nu 
skulle deltage i.

Folkekatolsk  
verdensbillede
Det var lidt mærkeligt, for 
manden var faktisk slet ikke 
en del af vores lutherske me-
nighed. Men han var bror til 
en kvinde, som engang imel-
lem kommer til gudstjeneste 
hos os. Og mens han lå syg, 
havde familien et par gange 
bedt vores præst om at be-
søge ham, læse i Bibelen og 
bede en bøn. Og på sygehu-
set, kort før han døde, havde 
manden selv bedt familien 
sende bud efter den luther-
ske præst, for at han kunne 
bede for ham.

Det førte så også til, at 
man bad pastor Fidel om at 
prædike, både i forbindelse 
med dødemessen og siden 
ved graven. En mulighed, 
som han med glæde tog 
imod, selv om han da også 
godt kan spørge sig selv, om 

det er helt uden problemer 
at indgå i den sammenhæng. 
Alt foregik jo stadig efter de 
katolske ritualer og inden for 
det folkekatolske verdens-
billede.

Og nu havde familien bedt 
hele menigheden om at 
komme og synge og forkynde 
på selve ugedagen. Vi blev 
modtaget af den nærmeste 
familie og budt indenfor i et 
rum, hvor en del menneske 
var samlet for at spise og 
drikke. I den ene ende var der 
noget, der kunne minde om 
et alter - et bord med lys og 
blomster og en hel del føde-
varer, både mad og drikke, og 
på væggen bagved et billede 
af afdøde. 

Foran dette ”alter” sang vi 
så en række sange, og pastor 
Fidel prædikede. Og hele ti-
den sad alle disse mennesker 
bare andægtigt og lyttede! 

Hurtigere ud af   
skærsilden
Egentlig er det noget mær-
keligt noget! For os er det 

Når kulturen giver mulighed for at forkynde om Jesus

Flemming Stidsen; Pludselig myldrede de til. Og mærkeligt 
nok blev der siddepladser og mad nok til alle»
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en mulighed for at forkynde 
livets budskab, og den gri-
ber vi selvfølgelig. Men for 
disse mennesker handler 
det sandsynligvis mest om 
at hjælpe afdøde et par trin 
på vejen ud af skærsilden og 
frem mod Himlen. 

Mamani mig, da vi er tilbage 
på kirkens område. Han er 
studerende på Den lutherske 
Kirkes præsteseminarium 
SETELA og har tilbragt en 
praktikperiode i menigheden 
i Quequeña. Han er en erfa-
ren mand med et indgående 
kendskab til de religiøse 
skikke i Peru.

Først lidt om dette ”alter” 
med madvarer foran billedet 
af den afdøde. Sagen er, at 
den dødes sjæl vil holde til 
i området nogle dage eller 
uger efter dødsfaldet. Det 
er sådan, man tror i dette 
land med den mærkelige 
sammenblanding af katolsk 
folkereligiøsitet og gammel 
andinsk forfædredyrkelse. 

Derfor er det familiens 

pligt at sørge for ham og gøre 
overgangen til de dødes ver-
den knap så pinefuld. Blandt 
andet ved at sætte mad 
frem, så han kan stille den 
værste sult. Nogle udvalgte 
gæster vil også i løbet af 
ugen spise af den fremlagte 
mad for på den måde at vise 
eller måske endda indgå i 
fællesskab med den døde.

Og når vi så som luthersk 
kirke bliver inviteret til at 
deltage på ugedagen, når 
de giver os lov til at synge og 
forkynde, og når de afbryder 
deres egen fest for pænt at 
lytte til os, så er det for på 
den måde at hjælpe den af-
døde et stykke på vej, forkla-

De ser os ikke bare som 
repræsentanter for en evan-
gelisk kirke, men som hellige 
mennesker. Når vi så stiller 
os op og synger og læser fra 
Bibelen, så gør vi en hellig 
gerning. Og når familien gi-
ver os lov til det og endda 
lytter til os, så gør de en 
god gerning. Alt sammen 

fortjenstfulde gernin-
ger, der vil forkorte tiden i 
skærsilden for den afdøde.

Guds veje er nogle gange 
mærkelige
”Skal vi så bare gøre det? Bli-
ver vi ikke bare på den måde 
en del af deres ubibelske re-
ligiøsitet?” spørger jeg Fidel 

Det kan godt være, men 
vi skal gøre det alligevel, 
mener de begge. Det er en 
mulighed, Gud giver os. De 
hører ordet forkyndt, uanset 
hvilke bevæggrunde de så 
ellers må have for det. Og de 
møder omsorg og nærhed 
fra disse mærkelige menne-
sker, som holder gudstjene-
ste henne i børnehaven hver 
søndag eftermiddag. 

Måske vil de opsøge os en 
anden dag. Og måske mener 
enken det alvorligt, når hun 
allerede over for pastor Fidel 
har givet udtryk for, at hun 
gerne vil læse i Bibelen sam-
men med ham. Guds veje er 
nogle gange mærkelige.

peru;   
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verden;   
Terror i Tyrkiet; Ingen  af de kristne ledere i Ankara har hørt 
om terrorplanerne før nu»

AF KAJA LAUTERBACH

Al Queda havde planer om 
et storstilet angreb på Tyrki-
ets hovedstad Ankara sidste 
sommer. De ville bombe ”alle 
kirker i byen”, det tyrkiske 
parlament og USA’s ambas-
sade. Det skrev nyhedsbu-
reauet Compass Direct (CD) 
den 9. december 2011.

Det tyrkiske dagblad Taraf 
har offentliggjort indholdet 

-
skrift mod 11 påståede Al 
Queda-medlemmer, der blev 
arresteret sidste juli. Ved ar-
restationerne blev den tyr-
kiske terrorcelles planer om 
at angribe såvel kirker som 
præster afsløret.

Der er mange kirker i den 

Legetøj til ofre for jordskælv
Brugt legetøj fra Haderslev har været med til at bringe en 
smule glæde til nogle af ofrene for jordskælvet i Van-pro-
vinsen i det østlige Tyrkiet - tæt på grænsen til Iran - den 
23. oktober. 

Legetøjet stammer fra en indsamling, som lærer Re-
bekka Carlsen har foretaget blandt eleverne på Hader-
slev kristne friskole. Midt i december rejste hun til Tyr-

tyrkisk kontakt, og hun blev modtaget med åbne arme, 
varme og smil.

Den reaktion, hun mødte var: ”Du er gæst i mit land, og 
derfor er du også min gæst.” 

Rebekka Carlsen oplevede et område, der er præget 
af stor menneskelig nød. Jordskælvet - og de mange ef-
terskælv - har forårsaget store materielle ødelæggelser 
og forværret den nød og fattigdom, der var i området i 
forvejen. 

kl

Norske valgmenigheder får 
ny biskop
Valgmenighederne i Nord-Norge - Tromsø, Balsfjord og 
Kautokeino - har valgt Thor Henrik With til ny biskop 
efter Børre Knudsen, som er fratrådt af helbredsmæs-
sige grunde. Bispevielsen sker engang i løbet af foråret 
2012. Den bliver foretaget af biskop Roland Gustafsson 
fra Missionsprovinsen i Sverige og Finland, assisteret af 

Den nye biskop har tidligere været sognepræst i Åle-
sund, studenterpræst i Norges Kristelige Student og 
Skoleungdomslag (NKSS) og er nu konstitueret general-
sekretær i Norges Samemisjon. Thor Henrik With vil fun-
gere som biskop for valgmenighederne ved siden af sin 
stilling i Norges Samemisjon.

”Tre menigheder, der er villige til at holde sig til Guds 
ord, står stærkt, selv om de ikke er så mange. Det vigtig-
ste for mig er, at valgmenighederne består af alminde-
lige kristne mennesker, som vil tage Guds ord som lov og 
evangelium alvorligt,” siger Thor Henrik With til den nor-
ske avis Dagen.

De norske valgmenigheder er oprettet som alternative 
gudstjenestefællesskaber der, hvor Den norske kirkes 
forkyndelse og liv har bevæget sig væk fra troskaben 

medlemmer er også medlemmer af Den norske kirke. 
Menighederne ansætter selv deres præster, som står un-
der tilsyn af valgmenighedernes biskop.

”Modbiskoppen” Børre Knudsen
74-årige Børre Knudsen er kendt som en af Norges mest 
markante motstandere af fri abort og liberale synspunk-
ter i Den norske kirke. Han er uddannet teolog, og i 1971 
blev han sognepræst i Balsfjord i Troms.

Da loven om fri abort blev vedtaget i 1978, frasagde Bør-
re Knudsen sig den statslige del af embedet og nægtede 
at modtage løn fra staten, men fortsatte med at udføre de 
kirkelige embedspligter. I 1983 blev han ved Den norske 
Højesteret fradømt Balsfjord sognepræstembede, men 
fortsatte som pastor for en valgmenighed i lokalområdet.

Op gennem 1980’erne og 1990’erne arrangerede han 
-

Sammen med tre andre præster oprettede Børre Knud-
sen sidst i 1980’erne præste- og menighedsnetværket 
Strandebarm Prosti. Børre Kundsen blev udpeget og 

”Strandebarm prosti i Den norske kirke i eksil”. Strande-
barm Prosti blev nedlagt i 2007 og siden omstrukture-
ret til valgmenighedsnetværket. I oktober 2008 fra-
trådte Børren Knudsen som biskop af helbredsmæssige 
grunde, men han har siden da fungeret som rådgiver og 
konsulent for valgmenighedsnetværket.                   kl

Al Queda-celle afsløret i Ankara
Det tyrkiske politi beslaglagde blandt andet 700 kilo sprængstoffer, geværer, 

ammunition og detaljerede kort over Ankara

tyrkiske hovedstad. Den 
britiske, franske, italien-
ske, græske og Vatikanets 
ambassade har deres egne 
kirker. Desuden er der ad-
skillige internationale kirker 
og en håndfuld tyrkiske pro-
testantiske menigheder. 

Men ingen af de kristne 
ledere i Ankara har hørt om 
terrorplanerne før nu.

Tyrkiet er en   
krigszone
De militante Al Queda-med-
lemmers strategi var, at de 
først ville angribe Tyrkiet 
og senere erklære krig mod 
USA og andre lande. Det 
skriver den tyrkiske stats-
anklager i det 50 sider lange 
anklageskrift.

Anklageskriftet citerer 

Strenge interne regler i Al Queda

både fra dokumenter og fra 
krypterede cd’er, der blev 
beslaglagt et sted i nærhe-
den af Ankara den 14. juli.

Og ifølge disse omtalte 
ekstremisterne Tyrkiet som 
en ”krigszone”, kaldte rege-
ringen for ”frafaldne” og den 
tyrkiske stat for ”Satan”. I et 
af dokumenterne skriver de 
“Lad os sprænge parlamen-
tet i luften!” 

Cd’erne indeholdt også 
detaljerede kort, tegninger 
over bygninger og lister med 
navne og adresser på krist-
ne præster og andre ansatte 
i kirker i Ankara.

Tyrkiets antiterrorkorps 
har efterforsket sagen

politi et tip om terrorcel-

len ved, at et forældrepar 
indgav en anmeldelse om, at 
deres søn var blevet kidnap-
pet af Al Queda. Det førte til, 
at politiet skyggede en af de 
mistænkte i et halvt år og så 
pågreb ham en uge før de 
andre.

Efterforskninger fra det 
tyrkiske politis antiterror-
korps førte til anholdel-
sen af de mistænkte i en 
lejlighed i Sincan, der er en 
forstad til Ankara. Videoop-
tagelser viser, at mændene 
var blevet trænet i at bruge 
kalashnikov-maskingeværer.

Politiet beslaglagde 700 
kilo sprængstoffer, gevæ-
rer, ammunition, manualer 
til fremstilling af bomber 
og detaljerede kort over 
Ankara.
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Medlemmerne af den terror-
celle, som det tyrkiske politi 
har optrevlet, måtte hverken 
aftjene deres værnepligt i den 
tyrkiske hær, anerkende det 
tyrkiske retsvæsen, sende 
deres børn i offentlige skoler, 
gå til muslimsk fredagsbøn, 
hvor imamnen bliver lønnet af 
den tyrkiske stat, eller stem-
me til parlamentsvalget. 

Det forbød Al Queda-
lederne strengt ifølge de 
dokumenter, som er citeret i 
anklageskriftet i sagen. 

De anklagedes dagbøger 
fortæller også om instruk-
tioner fra deres ledere i Af-
ghanistan om, hvordan de 
skal opføre sig, hvis de bliver 
arresteret.

”Vær afslappet under afhø-
ringerne, nægt at acceptere 
anklagerne ved at give for-
nuftige svar og undgå at give 
nogen som helst information 
om gruppen,” står der.

Tyrkiet er en sekulær stat, 

om Al Qaedas voldelige for-
tolkning af islam. Alligevel 
indrømmer myndighederne 
i Ankara, at snesevis af tyr-
kere har fået træning i Af-
ghanistan.

I en sideløbende sag be-
kræftede myndighederne i 
Istanbul også den 9. decem-
ber, at politiet ledte efter 
tre navngivne Al Qaeda-
ekstremister og fem andre 
personer. 

De var alle otte involvet i 

at lænse en tyrkisk forret-
ningsmands bankkonto for 
3,5 millioner dollars.

Avisen Aksam skriver, at 
de involverede, der stjal 

Al Queda-projekter, brugte 
falske identitetspapirer og 
bestak de bankansatte. 

Fire bankansatte er ble-
vet arresteret i det, som 
politiet kalder en af de før-

i Tyrkiet.
kl



kirke;   

Forældre ønsker kristne 
værdier og høj faglighed

Kristne friskoler har de sidste tre år oplevet en stigning 
i elevtal på ikke mindre end ti procent

AF BIRGER REUSS SCHMIDT
/KIRKELIGT MEDIEAKADEMI

-
der deres børn i kristne 
friskoler. I de sidste tre år er 
antallet vokset med ti pro-
cent til i alt 6.649 børn, og 

Kristne friskoler er i top
Hans Jørgen Hansen, der 
er sekretariatsleder i For-
eningen af Kristne Friskoler 

-

-
drene. Men hvilken af de to 

noget klart bud på.
-

ler måske også til, at de 

på ranglisten i forhold til de 

andre friskoler,” siger han.
Det er således blevet be-

1 på den omdiskuterede 
rangliste, som Troels Lund 

sin korte tid som undervis-
ningsminister.

også gerne forankre deres 

-

forklaring på, hvorfor kristne 
friskoler oplever en op-
blomstring i disse år,” mener 
Hans Jørgen Hansen.

Besparelser åbner skoler
-

gangen til de kristne friskoler 
dog også, at kommunerne i 
stort omfang lukker de min-

-

i Ølgod i 2012. Her er bag-
grunden, at Varde kommune 

-
skoler og samler alle børn på 
to store skoler i Ølgod. 

”Det har fået nogle for-

Nogle forældre skeler måske til, at de kristne friskoler scorer højt på de faglige ranglister, mener Hans Jørgen Hansen.

starte en skole, som i sit 

stemmer overens med det, 
som de gerne vil give deres 

Hansen. 
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Hans Jørgen Hansen; Det er især ønsket 
om kristne værdier og høj faglighed i 
skolen, der betyder noget for forældrene»
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Konstitueret forstander for 
Børkop Højskole

-
stitueret Mogens Kappelgaard som forstander i en tre-
måneders periode.

IMB’s forstander Kurt Christensen fratrådte 31. de-

løsning på plads til 1. april. Derfor har Mogens Kappel-
gaard stillet sin mangeårige erfaring som skoleleder til 
rådighed.

Indtil 2004 var Mogens Kappelgaard rektor på Det 

Dansk Ethioper Mission.
22 elever er startet på forårsholdet på IMB i Børkop.

kl

DEM ansætter ny sekretær 
for international mission
Dansk Ethioper Mission (DEM) har ansat antropolog Ja-

-
national mission fra den 1. februar 2012.

han tilbragt en del af sin barndom i Botswana, hvor hans 
-

sendt af Dansk Ethioper Mission i 1992-2001.
Jakob Swartz Sørensen er medlem af Dansk Ethioper 

-

Mission med udgangen af februar 2012.                   kl

Israelsmissionen ansætter 
kommunikationsmedarbejder
Arne Hougaard Pedersen er ansat som kommunikations-

sådan ansvaret for al organisationens kommunikation.
Han er uddannet i medievidenskab fra Aarhus Univer-

-
ske folk gennem 10 års engagement i Israelsmissionens 
Unge.  

Ved indgangen til 2012 har Israelsmissionen også fået 
-
-

Mission.                       kl

Ændret ledelse hos KLF,  
Kirke & Medier

-
tør Finn Andersen valgt at opsige sin stilling pr. 31. de-
cember 2011 efter ni år på posten. Hermed slutter perio-
den, hvor KLF, Kirke & Medier har haft et delt lederskab 
mellem en lønnet landsformand og en direktør.

-

både tegner foreningen udadtil og varetager den daglige 

for denne udvikling.

opdager, at KLF, Kirke & Medier er en aktiv og slagkraftig 

medier.                       kl

ELN skal have ny   
landssekretær
Ingolf Henoch Pedersen stoppede ved årsskiftet som 

i forbindelse med, at stillingen bliver opnormeret fra 50 
til 100 procent.  Ingolf Henoch Pedersen ønsker at bruge 

Stillingen er nu slået op, og indtil videre er cand.theol. 

  brs

Evangelisk Alliance
inviterer til discipelskab
Hvordan bliver man en kirke, der former hverdagsdisciple, og 
hvordan får man en vision for discipelskab i hverdagen?

Det er nogle af de spørgsmål, som Evangelisk Alliance (EA) 
i Danmark vil tage op på to seminarer om ”Tro og hverdags-
liv” den 8. februar på Menighedsfakultetet i Århus og den 9. 
februar i Bethesda i København.

”I danske menigheder har vi ofte en uheldig vane med at 
fokusere på det, der sker inden for kirkens mure, så der ikke 

som almindelige kristne har,” hedder det i invitationen.
brs

”Mange forældre vil også 
gerne forankre deres børn 
i de kristne værdier, siger 
sekretariatschef i FKF Hans 
Jørgen Hansen.
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Asger Mogensen; Vi skal danne modkultur 
og advare folk mod at sidde for meget i kirken 
og lytte til en tynd forkyndelse. »

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Hvor gør man af sig selv, hvis 
man vil træde ud af folkekir-
ken, men ønsker at fasthol-
de fællesskabet i missions-
huset?

Det spørgsmål er der 
mange, der stiller sig selv, 
efter at kirkeminister Manu 
Sareen har gjort det klart, at 
der kommer et folkekirkeligt 
vielsesritual for homosek-
suelle par. Denne bombasti-
ske proklamation har været 
ren raketbrændstof for over-
vejelserne om alternativer 
til folkekirken.

Integreret model
I de nyeste LM-frimenighe-
der i for eksempel Esbjerg 
og Skjern forsøger man 
at løse problemet med en 
såkaldt integreret frime-
nighedsmodel. Her er det 
kun en del af kredsen, der 
er gået ind i frimenigheden, 
som alene er et gudstjene-
stefællesskab. Andre går til 

Måske ny model for kirkeløse
Dannelse af et nyt kirkefællesskab kan blive en mulighed for LM’ere, der ønsker

 at melde sig ud af folkekirken, men fastholde fællesskabet i missionshuset

Integreret frimenighedsmodel

Traditionel ellipsestruktur

Eventuelt kirkesamfund

MH:  Missionshus
FK:  Folkekirke
FM:  Frimenighed
KS:  Kirkesamfund

Karl Riis, Hillerød       
Prædikant i Luthersk Mission

Forhold til folkekirken:
Jeg er medlem af folkekirken og vil ikke foretage mig noget, 
før jeg ser, hvor sagen om homoseksuelle vielser ender. 

Men hvis denne ordning, som er så ubibelsk,  bliver indført, 
så er min indstilling, at jeg melder mig ud af folkekirken. 

Ønsker til et nyt kirkefællesskab:
Jeg er medlem af LM-kredsen i Bethania i Hillerød, og det 
fællesskab vil jeg ikke bryde med. Jeg mener ikke, det er for-
kert at danne frimenighed, men Bethania-kredsen, som jeg 
føler mig forpligtet over for, bliver ikke frimenighed. Derfor er 
medlemskab af en frimenighed ikke en løsning for mig.

I min alder er det ikke noget stort problem med de kirkelige 
handlinger. Der er kun begravelsen tilbage, og det lader sig 
nok ordne. Nadveren deler vi i missionshuset. 

Men jeg synes, det er uholdbart at være kirkeløs. Jeg føler, 
det er forkert.

Tanken om et tredje spor i LM er ny for mig. Men jeg kunne 
tænke mig, at der er andre i LM, der tænker som mig. Jeg 
synes, det skal undersøges, om der kan dannes et kirkefæl-
lesskab, hvor vi, der går ud af folkekirken, men bliver i missi-
onshuset, kan have et fællesskab om de kirkelige handlinger 
dåb, vielse og begravelse.                     brs

Egon Nielsen, Mørkøv
Formand for LM-mødepladsen i Mørkøv

Forhold til folkekirken:
Det er helt klart, at den dag, der kommer et ritual for viel-
ser af homoseksuelle, så melder jeg mig ud af folkekirken. 

Men det er jo kun resultatet af en skade, der allerede 
er sket. Alene det, at man kan diskutere sagen, viser, 
hvor galt det står til. Den eneste grund til, at jeg ikke har 
meldt mig ud endnu, er, at der ikke er noget alternativ.

Ønsker til et nyt kirkefællesskab:
Vi er en lille mødeplads med 14 medlemmer og 20 til 
møderne, når vi er mange. Men det er primært i missi-

imidlertid for få til at danne frimenighed, og alle vil heller 
ikke være med til det. Jeg håber dog, vi kan komme i gang 
med at holde nadvermøder i missionshuset.

Vi er klemte, når det gælder de kirkelige handlinger. Det 
bekymrer mig, når jeg ser andre være tilfredse, bare præ-
sten ”ikke siger noget forkert”. Vi har derfor tilkaldt gode 
præster til de bryllupper og begravelser, som vi har haft.

Jeg ønsker mig et kirkefællesskab, hvor en præst kun-
ne komme rundt og gennemføre de kirkelige handlinger 
og gerne i missionshuset. Arbejdet i missionshuset skal 
så fortsætte på samme måde, som i dag.                          brs

Asger Mogensen, Herning
Medlem af LM’s Landsstyrelse

Forhold til folkekirken:
Jeg er medlem af folkekirken og har ikke sat udløbsdato 
på. Jeg modtager nadveren i missionshuset og kommer 
stort set kun i folkekirken i forbindelse med kirkelige 
handlinger. Min menighed er i missionshuset. Så når 
man taler om ellipsestrukturen med to brændpunkter i 
henholdsvis kirke og missionshus, så er min ellipse en 
pære, hvor missionshuset fylder næsten det hele.

Ønsker til et et nyt kirkefællesskab: 
Som lavkirkelig kan jeg personligt godt fortsætte med at 
bruge folkekirken til kirkelige handlinger hos gode præ-
ster. Men det er ikke alle, der har den mulighed. Og der 
er andre, som ikke ønsker at danne frimenighed. Måske 
kunne en valgmenighed på afdelingsplan være en løs-
ning.

Vi skal danne modkultur og advare folk mod at sidde 
for meget i kirken og lytte til en tynd forkyndelse. 

Jeg er bange for, at man i frimenighederne bliver meget 
fokuseret på sin egen menighed, og at ansvaret for inter-
national mission bliver overset. Jeg tror ikke, at frime-

brs

Vil ikke svigte kredsen   
i missionshuset

For få til at 
danne frimenighed

Vil holde fast i 
det lavkirkelige

Det knirker og knager 
i folkekirken. Murene 
slår revner som ikke set 
før, og mange overvejer 
deres situation.

Skal vi fortsætte i 
folkekirken, og hvordan 
skal vi i givet fald hånd-
tere det?

Skal vi danne  frime-
nighed, og hvilke mulig-
heder og begrænsnin-
ger indebærer det?

Findes der en helt 
tredje vej i form af et 
nyt kirkefællesskab?

Tro & Mission vil her i 
foråret efter opfordring 
fra Landsstyrelsen 
sætte fokus på disse 
spørgsmål med serien 
”Det knirker i kirken”.

Vi vil gerne invitere 
læserne til at deltage i 
debatten.

Skriv din mening, og 
send den til tm@dlm.dk.
 

gudstjeneste i folkekirken. 
Men begge grupper fortsæt-
ter i det hidtidige arbejde i 
missionshuset. Her har man 
det primære åndelige fæl-
lesskab.

I virkeligheden er det en 
variant af den gamle ellip-
sestruktur med to brænd-
punkter: Missionshuset 
og folkekirken. For en del 
af menigheden er kirken i 
dette tilfælde blot en frime-
nighed.

I områder med både LM-
kredse og frimenigheder 
med kredsstatus kan man  
forestille sig en model, hvor 
de kirkeløse fra missions-
husene fortsætter i missi-
onshuset på ”fuld tid”, men 
derudover har en løsere til-
knytning til en frimenighed 
eventuelt i form af et passivt 
medlemskab.

Nyt kirkefællesskab
Nu ønsker LM’s Landsstyrel-
se at overveje en helt ny mu-
lighed, nemlig dannelsen af 
et løsere kirkesamfund, som 

kan varetage de kirkelige 
handlinger og eventuelt også 
være en ramme om nadver-
fællesskab, hvis det ikke til-
bydes i missionshuset.

”Vi vil gerne invitere med-
lemmerne til at komme med 
deres input i en særdeles 
vanskelig kirkelig situation,” 
sagde landsformand Jens 
Peter Rejkjær i sidste num-
mer af Tro & Mission.

Et kirkefælleskab kan man 
oprette uden nogen form for 
offentlig godkendelse og her 
tilbyde medlemmerne nad-

-
tion, kirkelig velsignelse af 
borgerligt indgået ægteskab 
og begravelse.

Hvis man i kirkefællesska-
bet ønsker at opnå egentlig 
vielsesmyndighed, kræver 
det en godkendelse som et 
såkaldt trossamfund. Et af 
de formelle krav er, at det 
skal bestå af mindst 150 
medlemmer, men der er in-
genting til hinder for, at de er 
spredt over et stort område, i 
princippet over hele landet.

MH

MH

MH

KS

MH FK

MHFM FK



Kim Vistisen; Vi ønsker at række ud i byen, så vi ikke bare 
sidder og feder den og har nok i os selv»
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diakoni;   

En hånd med på vejen i Aalborg
AF OLE SOLGAARD

-
-
-

-

-
-

i gang.

-

-
-

Ildsjæle vil   
række ud

-
-
-

-

Dialog mellem frivillige 
og kommune

AF KAJA LAUTERBACH

-

-
ger han.

-

-

-

-

Søger om fondsmidler til 
ansættelse 

Aalborg Frimenighed tilbyder 
lektiehjælp, praktisk hjælp, 
økonomisk rådgivning, bør-
nepasning, besøg og fælles-
spisning til alle, der har brug 
for en hjælpende hånd.

-

-

-

er sat i gang.

Kim Vistisens arbejdsgi-
ver gav ham fri fra arbejde 
hver fredag i to måneder i 
efteråret til at skubbe det 
diakonale projekt i Aalborg 
Frimenighed i gang.

-

-

-

Få avisen i lydudgave

-

-
-

-

-

-

10 bundter sokker

-

Håber på fondsmidler
-

-
-

-
jektet.

han.



DAGLIG LEDER AF KRISTENT PÆDA-

GOGISK INSTITUT, CARSTEN HJORTH 

PEDERSEN, HILLERØD

Vi skal i vores forkyndelse lade os 
-

-

-

-
-

-

-

-

Tiderne skifter

-

-
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forkyndelse;   
Carsten Hjorth Pedersen; Prædikenen som monolog 
er ikke den eneste formidlingsform. Der skal være 
plads til en bred vifte af former»

-

Monolog sætter på plads

-

-

-

-

-
-

-

Plads til en bred vifte

-
-

-

Jesus udfordrer os til at variere formen
Formidlende metoder; Jesus som enetaler

Interaktive metoder; Vekselvirkning mellem Jesus og tilhørerne

Aktivitetsmetoder; Formidling uden ord

a. Forelæsning

Eksempel: -

b. Udlægning af tekster

Eksempel: -

c. Lignelser, beretninger etc.

Eksempel: 

d. Illustrationer

Eksempel: 
-

e. Tavshed
-

Eksempel: 

I dag: -

I dag: -

I dag:

I dag: -

I dag: -

a. Samtale, dialog

Eksempel: 

b. Irettesættelse

Eksempel: 

c. Spørgsmål, modspørgsmål og svar
-

Eksempel:

I dag:
-

I dag:

I dag: -

a. Visuel konkretisering, anskuelsesundervisning
-

Eksempel: 

b. Dramatik

Eksempel:

c. Forevisning

Eksempel:

d. Projektmetoden

Eksempel: -

I dag:

I dag:
-

 
I dag: -

I dag: -

Carsten Hjorth Pedersen har skrevet bogen ”Hvordan få det sagt?”, som er 
en praktisk grundbog for kristne formidlere.



AF FLEMMING HANSEN

AARHUS

”Til den frihed har Kristus befriet 
os. Stå derfor fast, og lad jer ikke 
atter tvinge under trælleåg!”
(Gal 5,1).

Kristendom er frihed fra at skulle 
frelse sig selv! Frihed fra at ”lade 
som om”, uden at det passer. 

For du er altså ikke god nok! Og 
du har det ikke altid så godt. Du 
er sommetider bange for at gå 
fortabt (det håber jeg da, at du er), 
alt er ikke perfekt i dit kristenliv, 
når du sådan mærker efter hos dig 

AF OLE SOLGAARD

”Jeg kender Jesus. Og jeg tror, at 
han kender mig. Og han har vist sin 
kærlighed til mig. Derfor er det ikke 
afgørende for mig at realisere mig 
selv. Jeg behøver ikke gå efter at 
opnå position i andres øjne”.

Sådan udtrykker Lars Aagaard 
forholdet mellem sin kristne tro og 
lederrollen i erhvervslivet. Han er 
48 år og begyndte for 19 år siden 
sin karriere i Grundfos A/S. I dag 
er han koncerndirektør med 8.000 
medarbejdere under sig. Han føler 
sig på rette hylde.

Spændende med udvikling
”Jeg nyder at samarbejde med 
mange typer mennesker i forskel-
lige kulturer og verdensdele. Det er 
spændende at være med i en pro-

på udviklingen af en organisation 
og de mennesker, der arbejder 
der”.

Troen på Jesus har han haft 
så længe, han kan huske. Hans 
fremtrædende stilling ændrer ikke 
ved, at han bare er et almindeligt 
menneske, der også kender til at 
komme til kort.

”For mig betyder det at være 
kristen, at jeg har en frelser,” siger 

”Mit livsløb er i din hånd” (Sl 31,16)

For nylig faldt jeg over en konkurrence. Jeg gættede på, hvad der 
kommer til at ske i 2012. Der var nemlig en præmie på spil.

Vi kan prøve at se fremad og gætte. Nogle ting har vi nok selv lidt 

helt uforudsigelige. Og det kan meget vel gå helt anderledes, end 
vi har gættet.   

David fandt hvile i, at hans livsløb var i Guds hånd. Det giver også 
mig hvile og fred med tanke på det nye år. 

Fortiden kan nage. Nutiden kan være fuld af bekymringer. Frem-
tiden kan skabe frygt. Men når vi har lagt vort livsløb i Guds hånd, 
får vi lov til at tro, at fortiden er dækket af en naglemærket hånd. 
Nutiden er i Guds faderhånd. Og intet skal fremover møde os uden, 
at det har været forbi Guds kærlige og almægtige hånd. Den hånd 
skal også en dag bære os ind i herligheden.   

Der er noget trygt og godt ved at vide, at det er Gud, som trækker 
de store linjer i vore liv. Også selv om vi ikke altid forstår dem. Så 
betyder det mindre, om vi gætter rigtigt på den korte bane. For vi 
ved, at den helt store gevinst venter forude.

Jørgen Enevoldsen
Ølgod

mit bibelvers;

mit liv med Jesus;

Fantastisk: Du er ikke god nok
selv. Eller er det bare mig, der er så 
ussel en kristen?

I teksten i Galaterbrevet fort-
sætter Paulus med at sige, at hvis 
vi lader os omskære, så gavner 
Kristus os intet. Ret voldsomt! Nu 
er det de færreste mænd i LM, som 
tror, at de kan blive bedre kristne 
ved at få forhuden skåret af. Men 
overvej lige, mand og kvinde, hvad 
andet du i 2011 gjorde for at lade 
dine medkristne få et bedre ind-
tryk af dig? Var du, da du gjorde 
det, ved at lade dig tvinge under 
trælleåg? Var du ved at falde ud 
af nåden ved at forstille dig over 
for de andre i menigheden? For så 
voldsomt udlægger Paulus den sag 
for os i de kommende vers. 

Sand kristendom er frihed. Fri-
hed fra os selv; frihed fra de andre! 
Og det er Jesus, der har befriet os. 
Befriet os fra at være gode LM’ere 
for at blive frelst. Befriet os fra os 

Koncerndirektør har brug for en frelser
”Penge, prestige og magt kan gøre blind,” siger Lars Aagaard

”Det er blevet mere og mere vigtigt for mig at være en del af det kristne fællesskab. Det er med til at fastholde mig 
på, hvad der er vigtigst i livet og i evigheden,” siger Lars Aagaard. 
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direktøren, der er gift og har to 
voksne sønner.

Bibelske forbilleder
I sit arbejde er Lars Aagaard åben 
om, hvem han er som person, og 
hvad han tror på. Det giver af og til 
anledning til samtaler, ikke mindst 

på rejser i udlandet.
”Det store forbillede for en kri-

sten leder er naturligvis Jesus. 
Han var en tjenende leder. Han 
viste vejen og tjente det enkelte 
menneske. For mig er kong David 
både et forbillede og et skræk-
eksempel. Han glemte, hvad det 

hele drejede sig om, da han blev 
optaget af velstand og succes. Da 
gik det helt galt for ham,” forklarer 
den erfarne leder.

-
delse på alt i mit liv. At se Guds 
opofrende kærlighed gør mig yd-
myg. Jeg har min lederopgave for 

tro;   

11Nr. 01 | 16. januar 2012

Jørgen Enevoldsen; Der er noget trygt og 
godt ved at vide, at det er Gud, som trækker 
de store linjer i vore liv»

selv. Befriet os fra alt! At blive sat 
fri er at få sit livs og sin evigheds 
centrum placeret et andet sted 
end hos sig selv – nemlig hos Je-
sus. Frygteligt, for så er jeg jo ikke 
mere den vigtigste person i mit 
liv. Fantastisk, for så er jeg jo ikke 
mere den vigtigste person i mit liv. 
Det er Jesus!

Og når han af Guds nåde får lov 
til at være det, så sætter han mig 
fri til at tjene ham ved at tjene – 
ikke mig selv, men andre. Tjene 
”næsten”, som vi siger med bibelsk 
sprog. Det vil sige ham, der har 
brug for, at jeg er noget for ham.

Og du er ikke god nok; det er du 
bare ikke! Sikken befrielse. For 
det er Jesus! Herren vil med dette 
bibelord her i første nummer af Tro 
& Mission 2012 fortælle dig, at Til 
den frihed har Kristus befriet os. 
Stå derfor fast, og lad jer ikke atter 
tvinge under trælleåg!

at tjene andre. Jeg er der, for at 
andre kan udvikles. Og så forsøger 
jeg bare at passe mit arbejde så 
godt, som jeg kan. Det er jo bare et 
arbejde – ligesom alle andre job,” 
siger koncerndirektøren, der virker 
både mild og myndig.

Mere vil have mere
Lars Aagaard er bevidst om, at der 
er en særlig fare for ham i hans 
karriere: Faren for at blive fanget 
ind og ført med af mere-vil-have-
mere-holdningen. Penge, prestige 
og magt kan gøre blind, er hans 
erfaring. Derfor er han meget op-
mærksom på, at der er en anden 
virkelighed end materialismen.

”Det er blevet mere og mere vig-
tigt for mig at være en del af det 
kristne fællesskab. Men det kniber 
af og til med trofastheden. Både 
forkyndelsen og fællesskabet med 
andre kristne er med til at fast-
holde mig på, hvad der er vigtigst i 
livet og i evigheden”.

Flere gange har Lars Aagaard 
koblet sin ledererfaring med en-
gagement i kristent arbejde. Han 
var for eksempel kredsformand 
for LM i Silkeborg i 10 år. Lige nu er 
han formand for LivogJob-fonden, 
der driver STU (Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse) i relation til 
Stubbekøbing Efterskole.



AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”Budskabet er tidsskrif-
tet, der graver et spadestik 
dybere. Budskabet står for 
fordybelse, men ikke for 
højtravende akademisk teo-
logi. Vi leverer artikler, der er 
relevante for læsernes hver-
dagsliv med Jesus.”

Det siger Ole Solgaard, der 
siden 1. marts 2011 har væ-
ret redaktør for tidsskriftet 
Budskabet, der udgives af 
Luthersk Mission. 

Han tror, at der er mange 

abonnenter på tidsskriftet, 
der kunne have glæde af at 
læse det, men mange ken-
der det ikke.

Hele 2012 til   
halv pris
”Alene i efteråret har vi fået 
over 100 nye abonnenter, og 
nu vil vi gerne for alvor vise 
Budskabet frem. Bladets 
udseende er også blevet 
fornyet og gjort mere læse-
venligt,” siger han.

Tro & Missions abonnen-
ter får nu årets første num-
mer af Budskabet sam-

Budskabet skal 
frem i lyset

men med dette nummer af 
avisen. Og med Budskabet 
følger et godt introduktions-
tilbud: 

Budskabet hele 2012 til 
halv pris. Det vil sige 120 
kroner – eller 70 kroner for 
unge under 30.

Læst rub og stub  
siden 1990
Ole Solgaard har selv abon-
neret på Budskabet siden 
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et godt tilbud;   

Vinderne af ”Overalt på jord”

Her er de heldige fem vindere af den nye cd Overalt 
på jord med blandt andet Stuart Townend-sange på 
dansk. 

Vinderne er udtrukket blandt dem, der i den føste 
halvdel af december tilmeldte sig Betalingsservice 
med deres abonnement på Tro & Mission.

Ernst Højgaard Jensen, Bække
Lene Iversen, Skærbæk
Inger Riis Jensen, Frederiksberg
Camilla Larsen, Vejby
Stine Ehmsen Roager, Esbjerg

AF BIRGER REUSS SCHMIDT, 
REDAKTØR

Fra og med dette nummer 
af avisen, er Tro & Mission 
vendt tilbage til Post Dan-
mark som distributions-
partner.

I oktober 2011 skiftede vi 

Portopartner, der primært 
anvender Bladkompagniet 

til omdeling af tidsskrifter. 
Baggrunden var en voldsom 

som Post Danmark gennem-
førte den 1. august.

Desværre må vi nu kon-
statere, at Portopartner ikke 
var været i stand til at levere 
et tilsfredsstillende produkt. 
Vi har fået alt for mange re-
klamationer over manglen-
de levering. Trods en intens 

ikke været muligt at få løst 
problemerne.  

Derfor vender vi nu til-
bage til Post Danmark og 
dermed forhåbentlig til den 
forsyningssikkerhed, som vi 
kender.

Vi beklager meget de ge-
ner, som en del af læserne 
har haft de seneste måne-
der på grund af den ustabile 
levering. Vi forventer, at de 
nu er overstået.

Tro & Mission tilbage til Post Danmark

Alt for mange kender ikke tidsskriftet 
– derfor er redaktøren klar med et godt tilbud

”Budskabet står for fordy-
belse, men ikke for højtra-
vende akademisk teologi,” 
siger redaktør Ole Solgaard.

Kort om Budskabet

-
sen, lærer Lene Due Madsen, gymnasielærer Lene Malmgaard og redaktør Ole Solgaard.

Smagsprøver fra Budskabet nr. 1/2012

Åbenhed og afvisning
Mange i vores miljø er mere reserverede over for verds-
lige mennesker, end de er over for verdslig kultur. Man er 
ikke så bange for at blive for materialistisk eller for op-
taget af fodbold og fornøjelse. Men man er bange for at 
være for meget sammen med almindelige verdslige men-
nesker i nabolaget, i politik og skole. 

Mon ikke Jesus ville have ønsket det modsat? Åbenhed 
over for mennesker, men afvisning af verdslighed. 

Redaktør Ole Solgaard 

Hvor bliver Kristus af?
Det har været mit privilegium de senere år at møde vok-
sende kirker i Afrika og Asien. Det har gang på gang slået 
mig, at disse mennesker er både kontekstuelle, mobilise-
rende og moderniserende.  Men de bruger den væsent-
lige del af deres taletid på Kristus. 
Et lignende træk kan spores, når man læser om vækkel-
seslederne her i landet i 1800-tallet.

Vestens missionale teologer taler konstant om kontek-
stualisering og modernisering. Den taletid, der bruges på 
Kristus, er dalende. På mig virker det, som om der bliver 
et stærkt stigende fokus på bruden, som modsvares af et 
tilsvarende dalende fokus på brudgommen. 

Generalsekretær Jens Ole Christensen

Ord er nødvendige

for dette: ”Forkynd evangeliet; brug om nødvendigt ord!” 
Meningen er, at vi skal forkynde Guds kærlighed uden 

ord ved at lade mennesker se vores gode gerninger. Og så 
langt kan ingen kristen være uenig i dette citat. 

Men der er to problemer med det alligevel; et lille og et 
stort.

Det lille problem er, at Frans af Assisi aldrig sagde så-

meget langt op i tid, før nogen fandt på at tillægge ham 
denne udtalelse.

Det store problem er, at det egentlige evangelium kun 
kan forkyndes med ord. Det skyldes, at det frelsende 
evangelium er fortællingen om Guds konkrete indgreb i 
historien. Dette evangelium kender ingen af os til, med 
mindre vi hører eller læser øjenvidnernes beretninger.

Bibelunderviser Peter Olsen

Ny besindelse
At være missional kirke handler for mig at se om en bi-
belsk funderet ny besindelse i menigheden på, hvad det 
vil sige at leve af evangeliet og at være sendt med evan-
geliet.

Den nye besindelse går på, hvordan den lokale menig-
heds rolle i Guds frelsesplan for verden bliver til konkret 
praksis i vores lokale sammenhænge. Og på at være i 
forventning til, hvordan Gud vil bruge opstandelseskraf-
ten til at lede mennesker til at elske Jesus. Alt sammen 
til Guds ære.

Valgmenighedspræst Jens Lomborg

1990 og læst det rub og 
stub. Nu vil han gerne give 

-
me oplevelse.

”Visionen bag Budskabet 
-

sion, som stikker lidt dybere 
end normalt. Vi analyserer 
det, der sker omkring os, og 
præsenterer klassisk, lu-
thersk kristendom ind i de 
problemstillinger, vi står i,” 
forklarer han.

Et godt værktøj til fordybelse
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”Troen er ikke kun følelser og fornemmelser.  hjælper til at gennemtænke og 
re  ektere over, hvad vi tror på”

”
 giver overblik over strømninger i tiden. Jeg vender ofte tilbage til en god artikel”

”Det vedrører mig og min hverdag med Jesus”



AF MANUEL VIGILIUS

GRÆSTED

Generalsekretær Jens Ole 
Christensen (JOC) skriver den 
16. december i Tro og Mission 
om, hvorfor LM’s ledelse und-
lader en klar anbefaling om 
kirkeligt tilhørsforhold. Der er 

JOC påpeger, at han især/
kun får efterlysning af mere 
klar vejledning fra ledel-
sen fra folk, som har eller 
overvejer medlemskab af 
en frimenighed. Hvorfor er 
det vigtigt at påpege? Mener 
JOC, at der er skjulte moti-
ver bag forespørgslen?

AF POUL MARKUS BOLDT

SORØ

Kommentar til Morten Hør-
ning Jensens artikel Palads 
eller kostald i Tro & Mission 
nummer 24, 2011.

Under læsningen af den 
ellers udmærkede artikel 
måtte jeg ved den syvende 
sidste linje standse op ved 
udtrykket ”i lort til halsen”. 

» Fremsynet hjælp i kirkespørgsmål?

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er 
dermed udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 
2.000 anslag inklusive mellemrum. 

Det fremgår også, at LM’s 
ledelse nu blandt andet vil 
udsende en vejledning i, 
”hvilke åndelige og men-
neskelige faldgruber en 
frimenighed og et frimenig-
hedsmenneske skal være 
opmærksom på”.

Det lyder bizart - som om 
frimenighedsmennesker er 
en særegen art, og at disse 
mennesker står i en særlig 
fare for at falde i åndelige 
grøfter (i modsætning til 
”folkekirkemennesker”, som 
åbenbart er mere sikret?). 

Hvad med de mange ikke-
statslige kirker og forsam-
linger, som LM ellers samar-

inspiration      nærvær      holdning

ÅRET 2012 ER af mange af tidens dommedagsprofe-
ter udset til være året for verdens undergang. 

”Har De lagt mærke til den stigende mængde af 

Hænger alle disse katastrofer mon sammen med, at 
vi nærmer os verdens undergang?” skrev dagbladet 
Politiken i en helsidesartikel sidste lørdag om emnet. 

Og så gennemgik man ellers dommedagsprofe-
ternes budskaber på internettet. Her er et af de helt 
centrale omdrejningspunkter, at den gamle maya-
kultur udnævnte vintersolhverv (den 21. december) 
2012 til dommedag. Og mayaerne, der levede i Syd-
amerika fra et par tusinde år før Kristus til tusinde år 
efter, besad en imponerende viden.

På hjemmesiden 2012supplies.com kan man endda 
købe alt nødvendigt udstyr til at overleve katastrofen: 
Frysetørret mad, vandrensningstabletter, gasmasker 
med videre

BIBELEN LÆGGER IKKE skjul på, at verdens under-
gang en dag bliver en realitet.

”Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil 
himlene forgå med et brag, og elementerne vil bræn-
de op, og jorden og alt det menneskeskabte på den 
vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må 
gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke 
leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags 
komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne 
komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter 
vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.”

Sådan skriver Peter i sit andet brev kapitel 3. Vi skal 
bemærke, at apostlen ikke opfordrer os til at lade os 
indvikle i alverdens teorier om, hvornår dette skal ske.

Nej, han gør det klart, at vi som Guds folk er kal-
dede til at se virkeligheden i øjnene. Til her og nu at 
prioritere i lyset af, at Jesus kommer igen. Til at samle 
os skatte i himlen - og ikke på jorden, hvor møl og rust 
fortærer dem. (Matt 6,19-20). Til at leve ”helligt og gud-
frygtigt”, som Peter formulerer det. Til at fremskynde 
Guds dags komme ved at arbejde for, at evangeliet 
når til verdens ende.

HVORNÅR VIL DET så ske? Vil det ske ved vintersol-
hverv i år? Det ved ingen. Heller ikke de gamle maya-
profeter, hvor kloge de end var. Kun Gud ved det (Matt 
24,36). 

Men vi ved, at vi her ved indgangen til et nyt år er et 
år nærmere Jesu genkomst, end vi var for et år siden. 
Og vi ser, at tidens tegn taler et så tydeligt sprog, at 
selv sekulariserede aviser har opdaget det.

I den situation er Guds folk ikke overladt til æng-
stelige spekulationer eller indkøb af frysetørret mad. 
Nej, vi er under Guds omsorg, og vi lægger os Jesu ord 
på sinde: ”Men når disse ting begynder at ske, så ret 
jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer 
sig” (Luk 21,28).

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

Et år nærmere
Jesu genkomst

» Det stod der virkelig

Jeg måtte kigge en ekstra 
gang. Jo, det stod der vir-
kelig.

udtryk i et LM-blad og 
tillige med i en opbyggelig 
artikel.

Se til, hvorledes I taler, 
siger Herren – og lad ingen 
rådden snak udgå af jeres 
mund.

Med venlig hilsen og Guds 
fred.

Manuel Vigilius; Jeg troede ellers, at 
frimenigheder nu var en fuldt integreret 
del af LM»debat;   
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leder;» David bruger et lignende udtryk

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

REDAKTØR

Kære Poul Boldt
Tak for din reaktion. Det 

er dejligt, når læserne for-
holder sig til det, vi skriver, 
og også giver udtryk for det. 
Hvordan vi hver især opfat-
ter sproget, er langt på vej 
en personlig sag, og dertil 
kommer, at sproget også 
udvikler sig. Ofte vil to per-
soner derfor vurdere det 
samme udtryk forskelligt. 

Kan vi skrive ”stå i lort til 

halsen” i avisen? 
Det mener jeg bestemt. 

Det er en barsk formulering 
ja, men det er på plads, når 
det drejer sig om at formule-
re den vidunderlige sandhed, 
at Gud vil have med os men-
nesker at gøre, uanset hvor 
håbløs vores situation er. Det 
er efter mine begreber langt 
fra rådden snak, men deri-
mod opbyggelig tale.

David bruger i øvrigt et 
lignende udtryk i Sl 40,1: 
”han trak mig op af under-
gangens grav, op af slam og 
dynd.”

med i den store verden? Jeg 
tror ikke, de er klar over, at  
de står i en særlig fare ved 
at være uden for en stats-
kirke.

Kommentaren kommuni-
kerer indirekte, at det natur-
givne udgangspunkt for en 
LM’er fortsat er folkekirken, 
mens frimenighed er ”det 
særlige valg”. Jeg troede el-
lers, at frimenigheder nu var 
en fuldt integreret del af LM 
og et lige så naturligt ud-
gangspunkt. 

At stifte frimenighed er 
ingen let beslutning, og det 
løser ingen problemer i sig 
selv. Tværtimod indforskri-
ver man sig til blod, sved og 

tårer. Det ved enhver, der har 
prøvet det på egen krop. Men 
derfor kan det stadig være 
den vej, Gud vil velsigne.

Jeg troede, at LM’s ledelse 
nu i højere grad så det som 
sin opgave at støtte, inspirere 
og opmuntre menigheder. At 
facilitere netværk og tilbyde 
uddannelse og træning frem 

Jeg håber også, at LM kan 
være en drivende kraft i at 
udvikle modeller for sogne-
menigheder, der gerne vil 
overgå til selvstændighed 

nuværende sognepræst. Det 
ville virkelig være en fremsy-
net hjælp.

Jeg følte mig ensom,
Gud sagde, gå til den ensomme.

Jeg følte for få gav opmuntring,
Gud sagde, gå ud og giv opmuntring.

Jeg følte mig såret, 
Gud sagde, gå ud og forbind sår.

Jeg følte mig forbigået,
Gud sagde, gå ud og vær imødekommende.

Jeg følte mig svigtet,
Gud sagde, gå ud til dem, der er svigtet.

Jeg blev skuffet over det, mennesker gjorde,
Gud sagde, gå ud og hjælp de skuffede,
og klokker ringede fra himmelen,
Giv tag, giv tag, giv tag,
giv tak, giv tak, giv tak
og jeg hørte:
”Giv, så skal der gives jer”.

Kirsten Nielsen, Grindsted
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KFS’ vision lyder: ”Kend Jesus – gør Jesus kendt!” Det er dét, vi vil 
i den danske studenterverden. KFS består af ca. 1200 KFS’ere og 
ca. 160 KFS-grupper. Læs mere på www.kfs.dk.

KFS søger kommunikationsmedarbejder

KFS søger med tiltrædelse 1. februar 2012 en ny kom-
munikatør.

Stillingen er en fuldtidsstilling for en 5-årig periode 
med mulighed for forlængelse.
Arbejdsstedet er KFS’ sekretariat i Ødsted ved Vejle.

Ansøgningsfrist: 20. januar – tiltrædelse 1. februar 
eller snarest derefter

Læs mere på www.kfs.dk

Landssekretær søges  
Hvis du deler ELN’s vision om en levende og bibelsk 
funderet Kirke, så er du måske den nye landssekretær i 
Evangelisk Luthersk Netværk. 

Du skal have et vist kendskab til, hvad der rører sig i 
dansk kirkeliv. Du skal kunne arbejde selvstændigt, have 
overblik og ordenssans, være god til at koordinere, orga-
nisere og iværksætte nye projekter. 

Stillingen er på halv tid, men vi satser på, at den udvides 
i takt med, at ELN udvikler sig. Løn og tiltrædelsestids-
punkt efter aftale. Ansøgningsfrist den 26. januar.

Læs mere om stillingen og ELN på  
www.luthersk-netvaerk.dk.

Oplysninger og ansøgning 
til næstformand Kurt Dals-
gaard, 29808184 – kurt.
dalsgaard@gmail.com.

Personlig udvikling
Styrk dit selvværd - find nye ressourcer

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast. 

Tlf. 97 25 20 77

Ta´ på bibelskole
Tid til Gud
Tid til andre
Tid til dig selv

”Vi vil vise 
eleverne Jesus, 

så de aldrig 
glemmer ham”

Henrik Nymann 
Eriksen, forstander

Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · lmh@lmh.dk · www.lmh.dk

Østerøvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 31 31 · www.nyborgstrand.dk

Pris pr. person kr. 1.700,- Deltagelse kun lørdag kr. 609,-

Læs mere på www.nyborgstrand.dk – hvor du også kan tilmelde dig.

"En spændende weekend med foredrag af 6 personligheder"

KRISTELIGT LANDMANDSSTÆVNE
Weekend 10.-12. februar 2012

HELE DANMARKS MØDESTED

O P R Y D N I N G S S A L G

T I L B U D  I  U G E  2 :

T e l e f o n  4 8 2 0  7 6 9 0
l o g o s m e d i a @ d l m . d k
w w w . l o g o s m e d i a . d k

Pris Herren
366 andagter ud fra Det Gamle Testamente

Asbjørn Nordgård
Fin andagtsbog, der giver gedigen hjælp til at lukke GT op.
370 sider (indb) –  før kr. 348,-

"... en anvendelse ind i min daglige og åndelige situation. 
Herved bliver andagten et ord lige netop til mig i dag - fi nt og 
godt."                           Bent Nielsen - Tro & Mission

Eliezer Ben Jehuda
Han genskabte Israels sprog

Tarje Noraberg
Eliezer Ben Jehuda (1858-1922) påtog sig den umulige 
opgave at puste nyt liv i det gamle kultursprog hebra-
isk som i 2000 år kun var blevet brugt til gudstjeneste i 
synagogerne.
207 sider – før kr. 78,-

"... så nærværende, at jeg ofte følte, at jeg stod der midt i begi-
venhederne."                           Bjørn Carlsen – Udfordringen

LogosMedia rydder op på lageret og giver derfor 

75 % rabat på udvalgte titler.
Følg med på logosmedia. dk, hvor du hver uge 

kan fi nde nye tilbud.

N U  K R .8 7 , -

N U  K R .

1 9 , 5 0

Bibelundervisning
holdes i missionshuset Bethania, 

Helsingørsgade 32, Hillerød, 
følgende 3 onsdage: 25/1, 29/2 og 21/3. 

Hver aften kl. 19.30.

Temaet for undervisningen er: Et folk vender hjem.

Ingolf Henoch Pedersen, Randers, gennemgår tekster fra 
Ezra og Nehemias’ Bog.

Program kan rekvireres på tlf. 4825 3214.

Alle er velkomne.

Brugte frimærker
LM’s frimærkecentral

v/ Jesper Thomsen
Septembervej 99
2730 Herlev
E-mail: je.th@mail.dk

Coaching tilbydes
-

re, familier, relationer og uddannelse/karriere. 

frem til, hvad der forhindrer dig i at gøre det, du gerne vil. 
Coaching kan foregå telefonisk.
Kontakt Eva Skade Rasmussen for nærmere oplysninger 
på 25 67 13 47.

Daglig leder af Soma 
Biblia, Tanzania 

Til litteraturarbejde i Tanzania, Soma 
Biblia søger LM en erfaren leder med 
sans for forretning og hjerte for mis-
sion gennem bøger.

Se mere på www.dlm.dk/stilling-som-
missionaer
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Hvilken aktivitet 
nyder du mest at 
lave?

To ting: At læse bøger, fordi 
det udvider min horisont og 
giver mig nye erkendelser. 
Det andet er familiens ski-
ferie, som har været en årlig 
tradition siden min tid som 
efterskoleforstander.

1

Hvad er det vær-
ste, du har været 
udsat for?

Jeg har ikke haft et svært 
liv, men 7.-8. klasse på by-
skolen i Skjern ser jeg ikke 
tilbage på med meget stor 
glæde. Dér blev jeg mobbet, 
fordi jeg var kristen og an-
derledes.

Måske har jeg derfor i dag 
øje for, hvad mobning gør 
ved elever - både faglig og 
menneskeligt.

4 Hvilken bog har 
senest gjort  ind-
tryk på dig?

Tjener for den store general 
fra LogosMedia.

Læsningen har igen gjort 
det klart for mig, hvor for-
færdeligt de anderledes 
tænkende har det i Nord-
korea. Det er hårrejsende 
og udfordrer til forbørn for 
de forfulgte og fængslede 
kristne.

7

Hvilken aktivitet 
hader du mest?
At gå i forretninger. 

Hvis ikke nødvendigheden 
tvinger mig, gør jeg det ikke.

2
Hvad siger din 
familie, at din 
fremherskende   

egenskab, er?
Min kone siger ét ord: udhol-
denhed.

Jeg har rimelig meget 
energi og har det godt med 
at være i gang, så jeg tror, 
hun har ret. Jeg er vedhol-
dende og tager det lange 
træk med det, der betyder 
noget for mig.

5

Hvad er det første, 
du læser i Tro & 
Mission?

Jeg bladrer den igennem og 
læser først det, der interes-
serer mig mest. Det er ofte 
det, der har potentiale til at 
blive ”brandfarligt” ...

8

Hvad er den bed-
ste oplevelse, du 
har haft i år?

Det er virkelig stort hver 
gang, der er indvielses- og 
udsendelsesfest! Og i 2011 
sendte LM 11 missionærer 
ud. Det er livsbekræftende!

På privatfronten var den 
bedste oplevelse Ullas og 
min sommerferie i Østrig og 
Italien. 

3 Hvad er det bedste 
ved det kristne 
fællesskab, du 

kommer i?
Grundlæggende kommer 
jeg, fordi Ordet forkyndes.

Særligt skønt i Bethania-
kredsen er samhørigheden 
mellem unge, børnefamilier 
og ældre -  og de ældres syn 
for, at de unge skal med på 
vejen.  

6

Hvad ønsker du 
for LM i 2012?
At vi prioriterer i vo-

res liv, som Gud ønsker, at 
vi skal prioritere, så vi lever 
i efterfølgelse og taler med 
hinanden om det konkrete 
kristenliv - ikke kun ved pro-
gramsatte kristne møder.

Så håber jeg, at vi kan 
udvide det internationale 
perspektiv. At vi ikke bliver 
så lokalt fokuserede, at vi 
mister udsynet, men at vi 
står sammen og fastholder 
bibelsynet, så vi ikke mister 
LM’s adelsmærke: Evange-
liet er for hele verden.

Mit tredje ønske gælder 
især de unge. Det er sværere 
at navigere som ung i sam-
fundet i dag. Så jeg beder 
om, at der må komme en 
bibelvækkelse blandt vores 
unge. 

do

9

Navn: Jens Peter 
Rejkjær 
Alder: 56 år 
Bopæl: Hillerød 
Job: skoleleder  

Anledning:
I sin egenskab af lands-
formand for LM, og fordi 
han har skrevet Essens 
på side 2 i dette nummer, 
får Jens Peter Rejkjær lov 
til at være den første, der 
bliver udsat for 9 skarpe 
i 2012.

Hvad skal der til for, at Gud hører bøn?
mennesker, at vi skal give 
noget for at få noget. Selv 
om der måske ikke er man-

Gud i tråd med de gammel-
testamentlige eksempler, du 

-
des tankegangen alligevel. 

Vi kommer let til at tænke, 
at hvis vi skal være gode 
kristne, så skal vi helst læse 
i Bibelen og bede til Gud 
hver dag, eller vi skal helst 
give så og så meget af vo-
res tid eller vores penge til 
Guds riges arbejde. Noget 
for noget. Gud giver frelse og 
nåde – vi giver fromhed og 
tjenester.

Det er Gud, der ofrer
Noget for noget-tankegan-
gen er opfundet i syndefal-
dets verden. Hvis vi ligger 
under for den, går vi glip af 
den fantastiske frisættelse, 
som Guds offer vil give os. 

I Guds verden er det nem-
lig ham, der ofrer, og os, der 
modtager. Det er Jesu død 

Kære Brevkasse
-
-

ger et løfte til Gud, hvis han 

21,1-3. 

villig til at høre vores bøn, 

-

velsignelse i at gøre det?
Hilsen

En Nysgerrig

Kære Nysgerrig
Tak for dit spørgsmål, som vi 
gerne vil prøve at svare på. 
Det rører ved noget centralt 
i vores forståelse af, hvem 
Gud er for os, og hvem vi er 
for ham.

Det ligger meget dybt i os 

på korset det endegyldige 
bevis på. 

Gud vil fællesskab med os 
– ikke have vores ofre.

Ikke modydelser
I de eksempler fra Gammel 
Testamente, du nævner, står 
der ikke, at Gud bønhørte 
dem, fordi der blev lovet 
ham modydelser eller tak-
nemmelighedsydelser. Og vi 

-
get sted i Bibelen. 

I stedet hører vi om Gud, 
der bøjer sig til os og træk-
ker os op af undergangens 
grav (se Sl 40,1-4). Og vi hø-
rer om Gud, der er opmærk-
som på sit folks lidelser og 
kommer dem til hjælp (se 2 
Mos 3,7-8). Og vi hører om 
Jesus, der græder med de 
grædende (se Joh 11,32-36). 

eksempler både fra Bibelen 
og nutiden på, at mennesker 
som følge af det store offer, 
Gud har bragt, har givet tid, 
penge og kræfter til mission 

og diakoni – ikke for at få 
noget, men fordi vi allerede 
har fået alt.

Lad Gud være Gud
Du spørger, om der vil være 

løfter til Gud. Vores svar er 
nej – tværtimod! 

Det, der er velsignelse ved, 
er at leve i det åbne og til-
lidsfulde fællesskab med 
Gud, som hans nåde og tilgi-
velse giver adgang til. 

Der er velsignelse ved at 

lade Gud være Gud i vores 
liv. Når han er det, bliver det 
også naturligt at spørge, 
hvilket fokus, han ønsker, 
der skal være i vores liv. 

Det giver profeten Esajas 

følgende svar på: 
Tror I, det er den faste, jeg 

ønsker, at mennesket spæ-
ger sit legeme, hænger med 
hovedet som et siv og ligger 
i sæk og aske? Er det det, I 
kalder faste, en dag til Her-
rens behag? Nej, den faste, 
jeg ønsker, er at løse ond-
skabens lænker og sprænge 
ågets bånd, at sætte de un-
dertrykte i frihed, og bryde 
hvert åg; ja, at du deler dit 
brød med den sultne, giver 
husly til hjemløse stakler, at 
du har klæder til den nøgne 
og ikke vender ryggen til 
dine egne. (Es 58,5-7).

Venlig hilsen
Carsten og Ellen

spørg;  

Yvonne Solgaard
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AF RASMUS B. HOULER

SÆDDING

Så er vi kommet et par uger ind 
i det nye år. Som jeg frygtede, er 
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begyndt at krakelere og blive til 
de sædvanlige nytårs-fortsætter. 
Selvom det er et nyt år, så fort-
sætter jeg stort set uforandret i 
det gamle spor. Nytår er jo ellers 

sig sammen og se at blive et bedre 
menneske – mere from og god, 
mere sporty og sund.

Forandring fryder, siges det. For 
mig er det virkelig en fryd igen og 

igen at opleve forandring hos mine 
efterskoleelever. Det er fantastisk, 
når en ny hverdag med nye kam-
merater og nye lærere fører til, at 
gamle mønstre og dårlige vaner 
bliver brudt. – Så forandring er alt-
så mulig! Når de ydre omstændig-
heder presser os til det, kommer 
forandringerne tit.

Forandring fryder, og ligesom det 
var dejligt at pynte op til jul, er det 
såmænd også rart efter jul at få 

pakket julepynten ned i kasser-
ne igen og smidt op på loftet. Og 
selvom Nissebanden er hyggelig 
nok, er savnet efter Puk, Lunte og 
hr. Mortensen ikke stort. 

I gamle dage var nisserne knap 
så hyggelige. De var drilagtige på 
den dæmoniske måde. Når det bli-

det ikke positivt ment. Så handler 
det om, at nogle problemer slipper 
man ikke for, selvom man måske 

man måske prøver at ryste dem af 
sig nytårsaften.

Nytårsaften har jeg den gode 
vane at synge Jacob Paulis nytårs-
sang (ÅSS 114). Man kan mærke 
på sangen, at Jacob Pauli ikke selv 
havde meget held med sine nyt-
årsforsætter. Men han har fundet 
modet til at tage hul på et nyt år 
alligevel: Det nye år, Guds gamle 
nåde - de to vil også følges ad.


