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Det kristne fællesskab og Guds visdom var temaet på bibellejr

Tid til Gud og til fællesskab
AF KAJA LAUTERBACH

”Der var god plads til Guds 
ord på bibellejren for LMU 
og Indre Missions Unge i 
Nordsjælland og Køben-
havn i weekenden 20.-22. 
januar.”

Det siger en af de 80 del-
tagere Mathias Kure fra 
København.

”Der var bibeltimer, grup-
petimer, seminarer og lov-
sang. Der var også plads til 
at danne grobund for fæl-
lesskabet.”

Der var natløb, og hver 
aften var der Café Åbne 
Døre med masser af socialt 
samvær, og der var en ”gul 
trøje”, man kunne erobre 
ved at udfordre trøjens 
midlertidige ejermand.

Bibeltimerne blev holdt 
af LMU-konsulent Michael 
Agerbo Mørch og fritids-
forkynder i IM Anders Ene-
voldsen.

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Ebbe Kaas, der er med-
lem af Luthersk Missions 
Landsstyrelse, spørger nu 
folkekirkens biskopper, 
om en kreds af lutherske 
kristne vil kunne få lov til 
holde gudstjeneste i fol-
kekirkens bygninger uden 
at være organiseret som 
hverken valgmenighed eller 
frimenighed.

Det sker i et debatindlæg 
i Kristeligt Dagblad den 9. 
januar.  

Ebbe Kaas mener ikke, at 
det burde være nødvendigt 
at lave en frimenighed for 

Ebbe Kaas mener, at folkekirkens bygninger kunne bruges af for eksempel en LM-kreds

LM-leder ønsker gudstjenester

at få denne rettighed.
”Jeg vil gerne undgå den 

administration, der følger 
med at være frimenighed.  
Jeg synes, folkekirken i sine 
kirkebygninger har nogle 
dejlige ”forsamlingshuse”, 
som vi burde kunne bruge 
til at holde gudstjeneste i 
en gang imellem i stedet for 
møde i missionshuset. Men 
det er jo nok nemmere at få 
lov til at holde modeopvis-
ning i kirken eller invitere 
en iman,” siger han.

Han tilføjer, at det, han 
ønsker sig, er en gudstje-
neste, som er ”folkekirke-
classic”.

”Frimenighedernes guds-

gudstjeneste som supple-
ment til møderne i missi-
onshuset. Han foreslår, at 
der oprettes et kirkefælles-
skab, som kunne løse den-
ne opgave. Og han forestil-
ler sig, at dette fællesskab 
kunne være bredere end 
LM og også rumme andre, 
der ønsker at bryde med 
folkekirken.

Læs side 10

Retræte er at trække sig tilbage, være på 
tilbagetog. 

Retræte er ikke ugt. Men organiseret 
tilbagetrækning for at undgå det helt sto-
re nederlag – tvunget af omstændighe-
derne. Det er nemlig ikke på tale, når man 
har fremgang. Eller vil fremstå som inno-
vativ, progressiv og succesrig. Der er ikke 
mange stemmer i at være på retræte …

Men retræte behøver ikke at være 
begyndelsen på enden. Civil retræte i 
strategisk betydning er blevet populær. 
Enkeltpersoner, interessegrupper og virk-
somheder tager på retræte for at tænke 
sig om, omgruppere resurserne og sikre 

sig nye sejre.
At være i en hverdagstilstand af efter-

tænksom retræte  er dog ikke god latin. 
Men som strategisk pusterum er det 
trendy. For så samler man bare kræfter til 
det egentlige: Hurtigt og kontinuerligt at 
erobre ny viden, for den, man havde i går, 
er forældet i morgen.

Måske er samfundets stadig stigende 
omsætningshastighed de omstændighe-
der, der skal tvinge kristne på retræte? Til 
at gøre som Jesus: trække sig tilbage til 
et øde sted for at bede. For at undgå det 
evige nederlag.

Ditte Olseninspiration      nærvær      holdning

Retræte
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  Det er slut 
med at forkynde 
evangeliet fra en 
til mange. Nu skal 
det være fra en til 
en. Det er gratis. 
Det er ikke en ny 
aktivitet, vi skal 
have ind i kalen-
deren. Det hand-
ler om at bruge de 
muligheder, vi har 
i hverdagen  

af Kim Hjermind
side 8

  Når vi nu al-
ligevel skal til at 
pakke lageret sam-
men, forsøger vi 
lige at komme af 
med nogle af bø-
gerne. Det koster 
jo også i transport 
og administration 
at ytte dem fra 
det ene lager til 
det andet

af Birgit Korsgaard
side 12

  I kirken må 
vi holde fast ved, 
at et ægteskab er 
et forhold mel-
lem to af forskel-
ligt køn. Sådan har 
Gud villet det ved 
skabelsen, og Je-
sus bekræfter det. 
Det kan man både 
læse og se

af Steen Skovsgaard
side 13

tjenester bliver ofte mere 
mødeprægede. Det bliver 
for meget af det samme. 
Jeg ønsker mig en tradi-
tionel gudstjeneste måske 
bare en gang i kvartalet 
som et supplement til mø-
derne i missionshuset. Det 
tror jeg, en del LM-kredse 
vil bakke op om.”

Ebbe Kaas ønsker, at mu-
ligheden for at holde guds-
tjenester i kirken skal være 
et egentlig retskrav.

Nyt kirkefællesskab
Tidligere missionsskolele-
der Jørgen Bernhard er enig 
i anliggendet. Han efterly-
ser også en mere klassisk 

”Jeg ønsker mig en tradi-
tionel gudstjeneste måske 
bare en gang i kvartalet som 
et supplement til møderne i 
missionshuset,” siger Ebbe 
Kaas.



AF DAN MÅNSSON 

LANDSLEDER I LM KIDS

DKM@DLM.DK

I efteråret 2011 havde børne-
konsulent Else Wiwe studie-
orlov. Hun valgte at studere i 
Tanzania, og hunengagerede 
sig også i nogle kurser for 
søndagsskolemedarbejdere 
på det nu tidligere Soma Bib-
lia Centre i Iringa. 

I efteråret 2012 rejser bør-
nekonsulent Erik Nielsen til 
Tanzania. Han har kontakt 
til kirker, som gerne vil bruge 
ham til oplæring af søn-
dagsskolemedarbejdere.

Et tredje sted i Tanzania 
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AF KAJA LAUTERBACH

Børn og unge i LM samler 
ind til mission med stort 
engagement og villighed. 
Tilsammen samlede LMU og 
LM Kids 512.963 kroner ind 
i 2011.

LM Kids’ indsamling gik til 
mission i Peru. Resultatet 
blev 150.013 kroner. Hertil 
kommer 24.760 kroner fra 
salg af Lamiga-bamser, og 
det er ren fortjeneste, da 
fremstillingen af bamserne 
blev betalt i 2010.

LMU’s indsamling gik til 
projektet Hjerte og medie for 
Tyrkiet. Resultat: 338.190 
kroner.
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LM Kids går worldwide
spørger kirken også efter 
sparring i oplæringen af 
børnene.

Om få dage rejser jeg selv 
fem uger til Etiopien for 
sammen med en nyansat 
etiopisk søndagsskolekon-
sulent at løbe et undervis-
ningsprogram for søndags-
skolemedarbejdere i gang. 
Det bliver nansieret af et 
indsamlingsprojekt i LM 
Kids-klubber i Danmark.

LM Kids har en lang tradi-
tion for at støtte internatio-
nal mission økonomisk. I de 
senere år har vi også været 
med til at forme projekterne. 
Seneste udvikling er altså, at 
vi i højere grad selv rejser ud.

Der er stor lydhørhed for 
den mangeårige erfaring, 
vi har med os, når vi møder 
vore afrikanske kollegaer i 
det kristne børnearbejde. Og 
de spørger efter vores hjælp.

I Tanzania var Else Wiwe 
med til at uddanne nogle af 
de første lejrledere. Bagefter 
holdt de en børnelejr sam-
men på centret i Iringa. Bør-
nene ville gerne på lejr igen. 
Og de voksne tog hjem til 
deres menigheder, hvor de 
forhåbentlig kan arrangere 
den næste lejr for nye børn.

I Etiopien mødte jeg 
spørgsmålet fra en ung 
præst i januar sidste år: 
Hvordan bevarer vi børnene 
i kirken? 

Er international mission 
en opgave for LM Kids? I 
mit hjerte er der ingen tvivl 
om, at vores første kald er 
at nå børn i Danmark med 
evangeliet. LM Kids’ ansatte 
skal ud med evangeliet til 
børn i Danmark og supporte 
de frivillige medarbejdere i 
den opgave. Samtidig er vi 
indehavere af en lang og rig 

tradition for kristent bør-
nearbejde. Den kan komme 
menigheder i andre lande til 
gavn. Og vi har råd til at dele 
med andre!

Jeg er overbevist om, at i 
denne sag gælder det også, 
at vi kan give os rige! De 
mennesker, vi møder i den 
internationale indsats, be-
riger os på områder, vi ikke 
selv har øje for. Et eksempel: 
I Etiopien besøgte jeg et par 
søndagsskoler med ere 
hundrede børn i hver. En af 
de ting, som gjorde stort 
indtryk, var deres bøn. Ti 
minutters bøn, hvor børnene 
deltog aktivt. 

Jeg tog inspirationen med 
hjem og må konstatere, at 
det også fungerer i et dansk 
børneklub. Det var bare en 
dimension, vi har glemt eller 
overset. Inspirationen kan 
altså gå begge veje.

essens;

Flotte indsamlingsresultater

LMU’s og LM Kids’ ind-
samlinger har vist en sti-
gende tendens de senere år. 
Fra 483.500 kroner i 2009 til 
knap 513.000 kroner i 2011.

De sidste to år har LMU og 
LM Kids haft indsamlings-
projekter i hver sit land. LM 
Kids har samlet ind til Peru i 
to år, og LMU til henholdsvis 
Kirgisistan og Tyrkiet.

I 2012 samler de begge ind 
til missionsarbejde i Etiopien. 
LMU’s projekt hedder ”Youth 
for Mission Ethiopia”, og pen-
gene går til oplæring af unge i 
kristendom. LM Kids’ projekt 
hedder ”Geremu i Etiopien” 
og pengene vil blandt andet 
gå til kurser til lederne i søn-
dagsskolearbejdet. 

Børn og unge i LM har samlet over en halv million kroner ind til mission

Bamsen Lamiga har været maskot for LM Kids’ indsamling i to år.

Missionærer fratræder
Nanja og Troels Toft har af arbejdsmæssige grunde valgt 
at afslutte deres missionærtjeneste i Cambodja fra juli 
2012 i stedet for i sommeren 2013. Troels er underviser 
på Phnom Penh Bible School, og Nanja arbejder i sypro-
jekter, der blandt andet leverer tøj til salg i LM i Danmark. 

Familien Toft, som har børnene Adam og Mads, rejste 
til Cambodja i januar 2010. 

LM tager med beklagelse til efterretning, at familien 
Tofts missionærperiode bliver kortere end planlagt. LM 
vil ønske Guds velsignelse over arbejdet det næste halve 
år i Cambodja og over familiens videre fremtid i opgaver 
i Danmark.

Børnelejr i Peru
37 børn mellem fem og 12 år har netop været på lejr ved 
Stillehavet. Lejren blev arrangeret af den lutherske kirke 
i Peru og fandt sted på lejrpladsen Campel i Mejia 10.-
12. januar - ifølge www.nlm.no. 

Børnene kom fra en række byer i Peru: Moho, Juliaca, 
Puno, Arequipa, Tacna, Mollendo og Mejia. Rejsen fra 
Moho til Mejia tager cirka 10 timer med bus. En af le-
derne, Veruzka Farfan, udtrykker stor respekt for børn, 
der gennemfører en 10 timers busrejse for at komme på 
en kristen lejr.

Støtte fra LM Kids’ indsamling til Lamiga-projektet var 
med til, at det var muligt at gennemføre lejren. Veruzka 
Farfans stilling som børnekonsulent i den lutherske kirke 
er også mulig på grund af pengene fra LM Kids.

På lejr for første gang
Veruzka Farfan fortæller, at lejrens tema var ”gaven”. 
Gennem andagter, leg og møder lærte børnene om den 
store gave, det er at være Guds barn. Hver dag var de 
også en tur nede på den otte strand for at bade i bøl-
gerne.

”Børnene var meget glade og taknemmelige. Da de 
rejste hjem, var mange af dem entusiastiske efter at for-
tælle deres venner det, de havde lært om den store gave,” 
siger hun.

”Vi håber også, at de kan tage endnu ere med på lejr 
til næste år.”

To af lejrdeltagerne var brødrene Raul på 12 år og Rod-
rigo på otte år. De fortalte, at det var første gang, de var 
på en kristen lejr, hvor de kunne høre Guds ord. De var nu 
klar til at tage imod Jesus som frelser i deres liv. 
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Tværkulturelt arbejde; LM har lokalt integrationsarbejde 
mange steder i landet. Senest er der oprettet Kulturmøde i Es-
bjerg og Venskabsmiddag i Brændstrup
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Eksotiske navne i LM
Dorit Larsen fra Esbjerg synes, det er fantastisk at lave noget med folk fra lande, hun tidligere har arbejdet i

AF KAJA LAUTERBACH

Der er positivt fokus på 
mennesker med anderle-
des efternavne i LM - både 
i Esbjerg og i Brændstrup i 
Sønderjylland.

Begge steder bruger de 
nemlig mærkelige navne 
som inspiration til, hvem 
de skal tage ud og stemme 
dørklokker hos og invitere 
til deres nystartede arbejde 
for nydanskere. I Brænd-
strup går de ud fra telefon-
bogen, og i Esbjerg vælger 
de i første omgang boligom-
råder, hvor de ved, at der bor 
mange indvandrere, og går 
derefter efter de døre, hvor 
beboernes navne ikke lyder 
danske.

Det fortæller Dorit Larsen 
og Peter Thorsen, der har 
været med til at starte hen-
holdsvis Kulturmøde i Es-
bjerg og Venskabsmiddag i 
Brændstrup sidste efterår.

Hilse på eget sprog
I Esbjerg var der nogle, der 
havde fået syn for at prøve 
at give evangeliet til nydan-
skere. De stillede forslag i 
LM-kredsen om at starte 
noget op, og det måtte Dorit 
Larsen bare være med til.

Den 64-årige organist var 

Kulturmøde i Esbjerg indeholder hver gang forskellige fælles aktiviteter. Her er der gang i produktionen af stjerner op til jul.

Selvransagelse i LM’s internationale mission

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Tre skridt frem og to tilbage.
Begejstringen over, at 11 
nye missionærer rejste ud 
til internationale opgaver i 
2011, dæmpes voldsomt af, 
at re missionærer vendte 
hjem i utide i efteråret 2011. 
Og de får følgeskab af yder-
ligere tre i foråret 2012. Det 
er status, efter at familien 
Toft senest har besluttet at 
vende hjem fra Cambodja til 
sommer, et år før kontrakten 
udløber.

International chef Brian 
Sjælland forstår godt, hvis 
nogle spørger, om der er no-
get helt galt.

”Når ere missionærer 
vender hjem i utide, giver det 
anledning til selvransagelse 
– også selvom der er forskel-
lige grunde,” siger han. 

Et mere realistisk billede
Efter at have siddet i stolen 
som international chef i 
godt et år har Brian Sjæl-
land et bud på nogle om-
råder, hvor der er behov for 
mere opmærksomhed.

”Det er meget vigtigt, at vi 
får afstemt forventningerne 
grundigt med dem, der rejser 
ud. Vi kan ikke afklare alting 
på forhånd, men vi skal blive 
bedre til at give missionæ-
rerne et realistisk billede af, 
hvad de rejser ud til. Og så er 

det vigtigt, at vi på forhånd 
nder et meningsfyldt ar-

bejde til begge ægtefæller,” 
mener han.

Strukturen med teamle-
dere i de enkelte missions-
lande er netop et forsøg på 
at blive bedre til at løse de 
problemer, der opstår i en 
tidlig fase.

”I dag er der ikke noget, 
der er stationært. Uanset 
hvor godt vi forbereder os, 
vil der være ting, der går an-
derledes end forventet. Man 
skal heller ikke underkende, 
at vores udsendte missio-
nærer generelt be nder sig i 
en sårbar situation. Kultur-
forskellene stiller spørgs-
målstegn ved ens identi-

tet, og mange lever med en 
latent stress, der gør dem 
sårbare. Alt det kan vi bedre 
takle med en teamleder i 
landet, der er tæt på,” siger 
Brian Sjælland.

Det handler om mission
En anden af den lokale 
teamleders funkt ioner er at  
friholde de andre missionæ-
rer for deltagelse i besty-
relsesmøder, regnskaber og 
andet administrativt arbej-
de, så de kan koncentrere 
sig om at drive mission.

”Erfaringen viser, at ved  
cirka otte missionærer i et 
land når arbejdet et omfang, 
der kræver en lokal team-
leder. I Cambodja kommer 

LM-missionær fra 1971-
1987 - først i Etiopien og så 
i Tanzania. Hun syntes, det 
er fantastisk at kunne lave 
noget for og med folk fra de 
lande, hun har arbejdet i. 

”Dem har jeg jo et specielt 
forhold til,” siger hun.

Det er også med til at ska-
be glæde og tilhørsforhold, 
at hun kan hilse på delta-
gerne på deres eget sprog. 

”Jeg har glemt meget am-
harisk, men de lyser op, bare 
man kan sige lidt,” siger hun 
og tilføjer, at det bestemt 

ikke er nødvendigt at kunne 
tale andet end dansk for at 
være med i LM’s integrati-
onsarbejde.

”Det er stort at se, at så 
mange har syn for det,” siger 
hun.

Personlig kontakt
Mange kan godt vige tilbage 
fra at stemme dørklok-
ker, men både i Esbjerg og 
i Brændstrup har de gode 
erfaringer med at invitere 
på den måde. De får mange 
gode snakke, og meget få 

afviser totalt.
Dorit Larsen kan imidler-

tid bedre identi cere sig 
med den personlige kontakt 
i dagligdagen. 

”Jeg prøver at falde i snak 
med dem, jeg møder i toget, 
på gaden eller andre steder 
og gøre opmærksom på, at 
jeg gerne vil være sammen 
med dem,” siger hun. 

For eksempel tænkte hun 
en dag, at kassemedarbej-
der i supermarkedet lignede 
en fra Østafrika. En dag til-
talte hun ham på swahili, og 

han var straks interesseret.

Mange etiopiere
Aftenerne i Esbjerg og i 
Brændstrup ligner hinanden 
meget. Man spiser sammen, 
hygger sig med lege og akti-
viteter og holder andagt.

Begge steder er der delta-
gere fra Etiopien. I Esbjerg 
har der også været gæster fra 
Kenya, Tanzania, Mauritius, 
Iran, Tyrkiet og Filippinerne.

I Esbjerg har alle fået en 
kontaktfamilie tilknyttet. 
Det er nogle, der gør noget 
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vi ned på fem til sommer 
plus en håndfuld volontører. 
Vi ønsker dog at sende nye 
i løbet af året,” siger Brian 
Sjælland.

Er LM’s administration for 
stor?

 ”Det ér vi nødt til at vurde-
re,” siger Brian Sjælland.

Når en del af personale-
administrationen yttes ud 
til missionslandene, bliver 
opgaven for de hjemlige 
missionskonsulenter at stå 
for alt vedrørende rekrut-
tering og udsendelse af mis-
sionærer og volontører, at 
tilrettelægge missionærer-
nes orlov og at kommuni-
kere til baglandet, LMU, LM 
Kids og KFS.

Syv missionærer vender hjem i utide - serviceniveau skal til eftersyn

”Vi skal  være  ansvarlige 
over for de midler, vi får be-
troet. Derfor bliver vi nødt til 
at se på serviceniveauet i for-
hold til vores medarbejdere.”

ekstra for nydanskerne og 
hjælper dem til rette. For ek-
sempel henter dem til møde. 

Flere af nydanskerne i 
Esbjerg er kristne med rød-
der i Pinsekirken fra deres 
hjemland. De vil gerne med i 
en international bibelkreds, 
og Dorit Larsen fortæller, at 
de regner med at kunne en 
op næste måned. 

I Brændstrup havde de 
sidste gang besøg af nogle 
personer fra Sudan og Li-
tauen. De holdt foredrag om, 
hvordan de havde oplevet at 
være ygtning og komme til 
Danmark.

Det fortæller 29-årige 
Peter Thorsen, der er en af 
initiativtagerne. Han er læ-
rer på Løgumkloster Efter-
skole og har tidligere boet 
i Aarhus. Her var han med 
til Venskabsmiddag og ville 
gerne have noget tilsvaren-
de op at stå i Brændstrup.

LM’erne bakker op
Både i Esbjerg og i Brænd-
strup oplever de stor opbak-
ning fra LM-kredsen. LM’erne 
bakker virkelig op om arbej-
det, og mange slutter op om 
de månedlige samlinger. 

De beder for dem, der 
kommer, og hjælper til med 
alt det praktiske som for ek-
sempel at lave mad.

”Vi bliver nødt til at se på 
serviceniveauet,” siger inter-
national chef Brian Sjælland.
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Lillian Andersen; Det med at fortælle om Jesus - det er mere 
kommet med tiden»

Missionsiver gør indtryk
Missionsmøde i Ølgod satte også tanker i gang hos LMU’ere 

AF KARIN MØRK NIELSEN

Erindringen er helt klar hos 
Lillian Andersen, 19 år og 
Michael Nørlund, 17 år. Den 
aften husker de godt! siger 
de samstemmende. Den 
aften blev der snakket om i 
LMU bagefter!

Omtalte aften var et fæl-
lesmøde for LMU og LM i 
Ølgod den 13. september 
2011. Flere vil huske, at det 
var datoen for markeringen 
af 100-året for LM’s enga-
gement i International mis-
sion, hvilket mødet også bar 
stærkt præg af. 

Aftenens taler gjorde op-
mærksom på en lille detalje: 
LM’s første missionær Søren 
H. Ibsen kom fra Ølgod. LM 
udsendte også i jubilæums-
året en missionær fra Ølgod, 
idet Inge-Marie Roager er 
vokset op ved Ølgod. 

Hun og hendes mand, Si-
mon, har opgaver i Kiaba-

kari i Nordtanzania. 

Udfordret på kaldet
Tidligere missionær Erik 
 Haahr Andersens gav et 
tilbageblik på missionshi-
storien og formidlede også 
stærke, fremadrettede og 
konkrete kald til mødedel-
tagerne. 

Behovet for missionærer 
i det evangeliserende ar-
bejde er stort, og kaldet lød 
med de samme ord, som lød 
til profeten Esajas: Hvem 
skal jeg sende, hvem vil gå 
bud?

Men blev kaldet hørt af de 
unge?

”Det gør indtryk at møde 
mennesker, der brænder 
for missionens sag, og at 
blive udfordret på kaldet til 
mission. Man kan ikke være 
upåvirket af det,” er Lillian 
og Michael enige om.

Spændende oplevelser
I begge de unges familier og 

Både Michael Nørlund og 
Lillian Andersen har deres 
overvejelser omkring mis-

sion. 

vennekredse er der nogle, 
der har været udsendt som 
missionær eller volontør. 

De husker, hvordan det 
som barn både medførte 
ønsket om at opleve de 
samme spændende ting 
som deres fætter eller kusi-
ne, men også savnet af dem. 
Lillian mindes også overve-
jelsen: Skal jeg også være 
missionær? – mest baseret 
på de andres oplevelser. 

”Det med at fortælle om 
Jesus – det er mere kommet 
med tiden,” tilføjer hun ef-
tertænksomt.

Mission i Danmark
De unge har begge deres 
overvejelser omkring mission. 
Det er at lede mennesker til 
Jesus. At missionsopgaverne 
også er aktuelle herhjemme, 
er noget, der bliver gentaget 

ere gange i samtalens løb. 
Michael er i gang med en 

uddannelse som lager- og 
transportoperatør. Han går 

Volontør    
i international 
misson
Lige nu er syv ledige stillinger:

-

-

-

AF BERIT LARSEN

I efteråret blev et enkelt 
nummer af det kristne folag 
Soma Biblias børneblad 
Twende trykt i et rekordstort 
oplag: 27.000 eksemplarer. 

1.500-3.000 er den nor-
male oplagsstørrelse på 
Twende, der udkommer re 
gange årligt, men denne 
gang havde Soma Biblia 
modtaget en stor bestilling 
på 22.000 eksemplarer fra 
Compassion International, 
Tanzania – som er en kristen 
tværkirkelig organisation, 
der har fokus på børnene. 

Organisationen arbej-
der blandt fattige børn og 
har som hovedformål at nå 
børnene med evangeliet om 
Jesus og at række dem kon-
kret hjælp i deres fattigdom. 
Der bliver afholdt børnear-
rangementer i tilknytning 
til lokale kirker, ydet hjælp 
til skolegang, sygehus og 
medicin samt hjælp til bør-
nenes forsørgere til bedre at 
kunne tage sig af børnene. 

Læst af mere end et barn
Ud af de 27.000 trykte ek-

semplarer blev de 5.000 
brugt i Soma Biblias arbejde 
– særligt med henblik på de 
lutherske kirkers børne-
dag i efteråret. Denne dag 
vælger mange kirker at give 
alle søndagsskolebørn en 
lille gave, og Soma Biblia 
har gennem ere år haft 
en særlig udgivelse klar til 
denne anledning. 

Mange blade vil sandsyn-
ligvis blive læst af mere end 
et enkelt barn. 

Det er ekstremt perspek-
tivrigt, at så mange børn har 
fået rakt evangeliet om Je-
sus gennem Twende. 

Symbolsk pris 
Twende produceres af en re-
daktion med hovedsageligt 

Kristent børneblad til 27.000 børn

tanzaniske medlemmer – en 
del af dem på frivillig basis. 

Twende kan købes enkelt-
vis, men også som abon-
nementsblad i Tanzania.  
Bladet sælges til et sym-
bolsk beløb, der ikke dækker 
trykkeomkostningerne, og 
er dermed en af de ”smalle” 
udgivelser fra forlaget Soma 
Biblia.
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Nogle af de 27.000 tanzaniske børn læser Twende.

på teknisk skole, og både 
her og i sin fritid møder han 
te ere, der er interesserede 
i at snakke om det med at 
tro på Jesus.

Lillian, der går i 3.g på 
Vestjysk Gymnasium i Tarm, 
hæfter sig ved de gode vilkår, 
der er i Danmark for at drive 
mission. Selv hjælper hun til 
i juniorkredsen i Ølgod. 

Hun har læst nogle bøger 
om de kristnes forhold i den 
muslimske del af verden og 
nævner behovet for at blive 
godt forankret i sin tro. 

Det  er ikke sikkert, at Lil-
lian og Michael rejser ud 
som missionærer. Men de 
hørte kaldet. Missionsmø-
det i Ølgod satte også tan-
ker i gang hos LMU’ere.



I må ikke afslutte for hurtigt
Etiopisk synodepræsident forstår LM’s grunde til at give arbejdet videre til synoden

AF INGA P. MOGENSEN

”Først og fremmest er vi me-
get taknemmelige over for 
LM, som er en af grundlæg-
gerne af Sydvest-synoden. 
Vi vil meget gerne fastholde 
den enhed mellem LM og 
vores synode, som vi altid 
har haft. Vi kan ikke bare 
lægge den fælles historie 
bag os, det vil vi meget op-
fordre LM til at huske på.”

Ordene kommer fra Esa-
yas Ememe, der er præsi-
dent for Sydvest-synoden i 
den etiopiske Mekane Yesus 
Kirken, som reaktion på 
LM’s planer om at videregive 
arbejdet til synoden selv. 

LM har været engageret 
í Sydvest-synoden siden 
1972, og der er stærke bånd 
både mellem LM og synoden 
og mellem mange missio-
nærer og ansatte. 

Som illustration på det 
viser Esayas Ememe sit fo-
toalbum frem, hvor dan-
ske missionærer står side 
om side med ham og hans 
familie ved alle større begi-
venheder i hans liv: bryl-
lupper, eksamensfester og 

barnedåb.
”Vores synode har tre 

klart de nerede mål: Vi vil 
fastholde enheden i troen 
og kirken, vi vil være selv-
stændige, og vi vil være en 
missionerende kirke,” siger 
Esayas Ememe.

Og det er Mekane Yesus 
kirken på vej til at blive.  Man 
er i øjeblikket ved at udsende 

ere missionærer fra Etio-
pien til andre lande, og man 
oplever en stor vækst i antal-
let af medlemmer. 

Brug for teologisk støtte
Esayas Ememe forstår LM’s 
grunde til at videregive ar-
bejdet til synoden.

”Men vi kommer til at 
mærke, når LM overdrager 
arbejdet helt til os selv, især 
da Norsk Luthersk Misjons-
samband samtidig reduce-
rer deres aktivitet meget,” 
fortsætter han stille.

”Der er fortsat brug for 
en massiv oplæring i den 
kristne tro. Kirken har ere 
end 300.000 medlemmer, 
men kun 120 præster og 
godt 800 evangelister.  Vi har 
brug for en konkret støtte, 
så vi kan fastholde den rette 

teologi og sprede den.”

Afslut sammen med os
Synodepræsidenten fort-

-
nerede mål er, at vi vil være 
selvstændige, og vi vil være 
en missionerende kirke,” si-
ger synodepræsident Esayas 
Ememe.

sætter: 
”I må ikke afslutte arbej-

det pludseligt, det vil skabe 
kaotiske tilstande i synoden. 
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AF KAJA LAUTERBACH

Monika Højgaard Jensen 
blev født i Tanzania og kom 
til Danmark, da hun skulle i 
8. klasse. Hun voksede op i 
Sumbawanga, hvor hun gik 
i dansk lilleskole sammen 
med andre danske børn, og 
som 12-årig kom hun på 
kostskole på Den danske 
Skole i Iringa. 

”De to år, jeg boede der, var 
nogle af de bedste i mit liv. 
Det var simpelthen en fan-
tastisk oplevelse, selvom der 
selvfølgelig engang imellem 
var lidt savn efter mor og far,” 
siger 22-årige Monika Høj-
gaard Jensen.

Hun tænker tilbage på Tan-
zania og sin barndom med 
taknemmelighed og en følel-
se af, at hun på ingen måde 

ville være det foruden. 
”Jeg føler mig virkelig pri-

vilegeret, fordi jeg k lov til 
at vokse op der. Jeg har selv-
følgelig oplevet og set en del 
ting, som danske børn ellers 
ikke oplever, men for mig var 
det hverdag med skolegang, 
lektier, fritid og legekamme-
rater, og jeg tænkte derfor 
ikke, at det var specielt,” si-
ger hun.

Udfordringer og fordele
Det tidligere missionær-
barn er ikke i tvivl om, at en 
stor del af de udfordringer 
og fordele, hun har i sit liv 
nu, i større eller mindre grad 
kan føres tilbage til Tanza-
nia. Men hun peger samtidig 
på, at det er utrolig svært 
at skelne mellem, hvad der 
skyldes hendes opvækst, og 
hvad der er alment menne-

skeligt, ligger i generne eller 
bare er en kæmpe blanding.  

”At jeg er vokset op i en 
helt anden kultur og har haft 
gode venner fra den kultur, 
har helt klart givet mig større 
perspektiv på mange ting. 
Jeg har en grundlæggende 
taknemmelighed for det, jeg 
har, og kan ofte sætte mig 
ind i mange forskellige hold-
ninger og livssituationer,” 
siger hun.

Til gengæld har hun svært 
ved at danne sig sine egne 
meninger og stå fast ved 
dem, og hun er ikke ret god 
til at tage beslutninger. 

”Min opvækst har inde-
holdt mange ytninger, og 
mange personer har været 
inde og ude af mit liv. Det har 
gjort mig omstillingsparat, 
og jeg har en god evne til at 
leve i nuet og ikke bekymre 

For mig var det bare hverdag

F
O

TO
: 

P
R

IV
A

T

Esayas Ememe; Der er nogle ting, vi har svært ved selv at 
klare. For eksempel gør livsvilkårene i Omo Rate, at LM kan 
noget, vi ikke kan klare alene»
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Tidligere missionærbarn har svært ved at vurdere, hvilke ting i hendes liv der skyldes opvæksten, og hvilke der ligger i generne

mig alt for meget om noget, 
der ikke er nu,” siger hun.

Selvom hun er god til at 
falde til og lære nye men-
nesker at kende, har hun 
virkelig svært ved at åbne 
op og snakke fortroligt om, 
hvad hun føler. Hun har også 
svært ved at holde kontakt 
med venner, hun ikke ser i 
sin hverdag.

En del af to kulturer
”Jeg er blevet skånet for rig-
tig meget ved at vokse op i 
Tanzania. Jeg blev ikke i en 
tidlig alder præget af den 
verdslighed, materialisme og 
”must-have”-kultur, der her-
sker i Danmark, og det er jeg 
bare virkelig taknemmelig 
for,” siger Monika Højgaard 
Jensen.

Hun har nydt godt af ikke 
at have en stresset dansk 

hverdag, hvor begge forældre 
arbejder - og så har hun en 
”familie” af andre tidligere 
Sumbawanga-missionærer 
og deres børn. 

”Det er et kæmpe privile-

gium at have et fællesskab 
sammen med nogle, der ved, 
hvad det vil sige at være en 
del af to kulturer og allige-
vel ikke helt en del af dem,” 
siger hun.

Gør det planlagt og glidende 
sammen med os i stedet for. 
I Etiopien er det sådan, at 
når dit barn bliver voksent, 
bliver det mere og mere 
selvstændigt. Men hvis det 

får problemer, så er vi stadig 
som forældre ansvarlige for 
at hjælpe det. Det ansvar 
må LM også have”.  

Der er et par konkrete ar-
bejdsområder, hvor Esayas 
Ememe særligt mener, der 
er behov for fortsat støtte. 

”Oplæringen af vores 
mange medlemmer skal hvi-
le på et solidt bibelsk fun-
dament og luthersk forstå-
else af skriften. Her kan LM 
hjælpe. Og så er der enkelte 
områder i vores synode, 
hvor vi har svært ved selv at 
klare opgaven. Jeg tænker 
på Omo Rate, hvor livsvilkår 
og andre forhold gør, at LM 
kan noget, vi ikke kan klare 
alene,” siger han.

Støtte til børn og unge
De næste par år øger LM 
faktisk indsatsen til syno-
den gennem LMU’s og LM 
Kids’ indsamlingsprojekter 
- og det er synodepræsiden-
ten også meget taknemme-
lig for.   

De går begge til at støtte 
arbejde blandt børn og unge 
i Etiopien og har begge et 
solidt udspring i synodens 
egne visioner om oplæring. 
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verden;   
Sola Adebayo; Bøn er et af de vigtigste våben, som de kristne 
kan bruge i kampen mod volden. Vi tror på en almægtig Gud. 
Der ndes ingen situationer, som han ikke kan løse»

AF KAJA LAUTERBACH

Det, vi oplever, er et åndeligt 
slag om Nigeria,” siger mis-
sionsleder Sola Adebayo til 
den norske avis Dagen om 
organisationen Boko Ha-
rams mange bombeangreb i 
det nordlige Nigeria de sid-
ste måneder.

Sola Adebayo er grudlæg-
ger og leder af organisatio-
nen The Kingdom Project 
(TKP), der sender kristne 
mennesker ud for at arbejde 
i Nigerias nordlige provin-
ser. Formålet er, at evange-
liet om Jesus også skal blive 
kendt der. 

”Angrebene skaber megen 
frygt og uro. Mange byer er 
blevet ramt, og ingen ved, 
hvor og hvornår den næste 
bombe vil gå af,” siger han.

TKP har mange medarbej-
dere i området, og TKP be-
der dem at være ekstra på 
vagt, når de er på rejse.

Ingen støtte fra   
muslimske ledere
Boko haram blev dannet 
i 2002 for at kæmpe for 
større islamisk ind ydelse i 
landet. Navnet betyder ”ik-
ke-islamisk uddannelse er 
forbudt”, og organisationens 
mål er at stoppe det vest-
ligt prægede skolesystem i 
Nigeria og erstatte det med 
undervisning på arabisk ef-
ter muslimske principper. 

Boko Haram påtager sig 
skylden for de este bom-
beangreb i Nigeria.

 De første år førte orga-
nisationen er ikke-voldelig 
kamp, men efter at deres 
grundlægger og leder Mo-
hammed Yusuf døde i politi-
ets varetægt i 2009, har det 

 dåb i Norsk Luthersk 
Misjonssamband
Ingrid Elise Volle fra Ålesund er et af de 500 børn, som 
er blevet døbt i et af Norsk Luthersk Misjonssambands 
(NLM) missionshuse inden for de seneste 10 år.

I 2001 åbnede NLM’s hovedstyre formelt for mulighe-
den for dåb i organisationens regi, og at så mange har 
benyttet sig af ordningen, viser, at der er et behov for det, 
mener NLM-leder Ernst Jan Halsne ifølge den NLM’s 
blad Utsyn.

NLM har netop lavet en central oversigt over alle, som 
er blevet døbt i et af sambandets forsamlinger i Norge, 
og i den forbindelse er man blevet klar over det store om-
fang. Det nye register bliver også brugt som et centralt 
arkiv over dåbsattester.

Ifølge NLM-lederen er der ikke nødvendigvis nogen 
sammenhæng mellem dåb i missionshusene og en even-
tuel etablering af et eget trossamfund. 

”Dåb hører med til den tjeneste, som vi udfører, og det 
behøver ikke at være kirkekonstituerende i formel for-
stand,” understreger han.

Ansvar for dåbsoplæring
Når det gælder oplæring i den kristne tro, peger Ernst 
Jan Halsne på, at det først og fremmest er forældrenes 
ansvar, men tilføjer, at man måske skal drøfte sagen igen.

”Det er et ansvar, vi skal være os bevidst, men egentlig 
er det ikke noget nyt, at NLM giver dåbsoplæring. Det er 
sket gennem børne- og ungdomsarbejde i mange år.

Ingrid Elise Volles forældre, Halldis Berkvik og Odd 
Sverre Volle, er glade for, at de kunne bære deres barn 
til dåben i en sammenhæng, som de er trygge ved - også 
når det gælder den videre oplæring i den kristne tro.

”Der hviler et større ansvar på forældrene og fadderne 
nu, end da kristendommen havde en mere central plads 
i samfundet. Derfor opfatter vi det som meget vigtigt at 
være knyttet til en forsamling, som har søndagsskole og 
andre tilbud om oplæring,” siger de.

kl

Åndelig krig i Nigeria 
skaber frygt

Mission Afrika har ni missionærer i det hårdest ramte område. 
De vurderede fra time til time, om de skulle evakuere deres folk

ændret sig drastisk.
Både kristne og muslimer 

er siden blevet ramt af Boko 
Harams dødelige angreb.

Orgnisationen nder stort 
set ingen støtte blandt le-
dende muslimer i Nigeria, 
og ere ledere har stemplet 
gruppen som anti-islamisk.

”Jeg vil forsikre alle, der 
bor i Nigeria, om, at der ikke 
er nogen kon ikt mellem 
muslimer og kristne i landet 
og heller ikke islam og kri-
stendom. Denne kon ikt er 
mellem ondskabsfulde og 
gode mennesker, og de gode 
er i ertal.” 

Det sagde sultan Muham-
med Sa’adu Abubakar fra 
delstaten Sokoto efter et bo-
meangreb mod ere kristne 
kirker i julen, hvor mindst 45 
mennesker blev dræbt.

Ret til at forsvare sig, 
men ikke til hævn
Kristne ledere i Nigeria er 
uenige om, hvordan de skal 
forholde sig. Nogle mener, 
at bøn og tilgivelse er ve-
jen frem, andre mener, at 
kristne har ret til at forsvare 
sig og tage til genmæle, hvis 
angrebene fortsætter.

Men der er enighed om at 
opfordre til at afholde sig fra 
hævnaktioner.

Samtidig er der en generel 
skuffelse over myndighe-
dernes reaktioner.

”Det er ingen løsning at 
gå forsigtigt frem og tilbyde 
Boko Haram forhandlinger. 
Disse mennesker er krimi-

nelle og skal behandles som 
sådan,” siger Sola Adebayo.

Han tror, at bøn er et af 
de vigtigste våben, som de 
kristne kan bruge i kampen 
mod volden.

”Vi tror på en almægtig 
Gud. Der ndes ingen si-
tuationer, som han ikke kan 
løse.”

Alle Mission Afrikas 
udsendte bliver
Den danske missionsorga-
nisation Mission Afrika har 
haft missionærer i Nigeria i 
100 år. De samarbejder med 
den lutherske kirke i delsta-
ten Adamawa.

For tiden arbejder ni mis-
sionærer fra Mission Afrika 
i den nordvestlige del af 
Nigeria, og to af dem bor i 
regeringshovedstaden Yola i 
Adamawa, hvor der har væ-
ret ere angreb.

Det fortæller Carsten 
 Bruhn-Lauritsen, der er 
partnerkoordinator hos Mis-
sion Afrika for Nigeria og 
Sierra Leone.

Ingen af Mission Afrikas 
udsendte har været direkte 
involveret i kampene, men 
de fortæller, at der er en 

Boko Haram-terrorister i 
Nigeria.

nervøs stemning i byen. På 
et tidspunkt opfordede de-
res afrikanske kolleger dem 
til at tage ud af byen, mens 
der var mulighed for at kom-
me af sted.

De tog så midlertidigt til 
byen Jos 400 kilometer væk.

”Da situationen var værst, 
vurderede vi fra time til time, 
om vi skulle evakuere vores 
folk, men vi har besluttet, at 
alle bliver,” siger partnerko-
ordinatoren.

”Når man har arbejdet i et 
land i 100 år, har man op-
bygget en del ”familiære” re-
lationer blandt både kristne 
og muslimer - og blandt høj 
og lav - der gør, at man ikke 
sådan lige slipper dem. Det 
gør også, at alle hjælper hin-
anden.”

religion
Carsten Bruhn-Lauritsen er 
enig med sultan Abubakar 
om, at kon ikten ikke kun 
handler om religion.

”Mange af udfordringerne 
i landet er af nanspolitisk 
karakter. Selvfølgelig hand-
ler det også om religions-
spørgsmål, men det kom-
mer længere nede i rækken,” 
siger han.

”Det kan ikke andet end 
skabe problemer, når ben-
zinpriserne og prisen på 
togbilletter bliver mere end 
fordoblet hen over natten.”

”Nigeria har en stor ind-
tjening fra olieproduktion, 
men den er blevet fordelt på 
en anden måde, end vi fra 
et vestligt syndspunkt ville 
gøre,” tilføjer han.

Carsten Bruhn-Lauritsen fra Mission Afrika 
fortæller, at organisationen har ni missionæ-
rer i det uroplagede område. To af dem bor i 
byen Yola tæt på grænsen til Cameroun.F
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Lavt bibelkendskab fører til 
mangesygdomme
Mange kirke- og missionshusgængere har overraskende 
lille kendskab til den kristne tro. Det mener den norske 
biskop Olav Skjevesland ifølge den norske avis Dagen.

Biskoppen peger på, at det skyldes, at underholdnings-
aspektet er blevet alt for dominerende i mange kirker og 
missionshuse, hvor musik, æstetik og de ydre rammer får 
for meget opmærksomhed på bekomstning af forkyndel-
sen.

”Folk hører mindre forkyndelse og læser mindre opbyg-
gelseslitteratur. Både den nytestamentlige brevlitteratur 
og store dele af Det gamle Testamente er ukendt land for 
mange mennesker i dag,” konstaterer han.

At leve langsomt
For biskoppen er der ingen tvivl om, at det vil føre til 
svækkelse, når kontakten med Bibelen er så lille, som 
den er i dag, og han håber, at behovet for bibelkundskab 
vil få en renæssance.

”Der er ingenting, der opbygger kristnes kompetence 
som bibellæsning. Der, hvor man ikke tager Guds ord al-
vorligt, vil et kristent samfund opleve mangelsygdomme,” 
siger han og understreger, at der er behov for at hente 
læreforkyndelsen frem igen og opøve den åndelige døm-
mekraft.

Biskop Skjeveland er fortaler for begrebet ”at leve lang-
somt”.

”At leve langsomt er en reaktion på det hurtige liv, vi 
alle har. Alt skal gøres hurtigt - også bibellæsning og for-
kyndelse. Så bliver den lange og dybe re ektion forsømt,” 
siger han.

kl



Diakonnikonsulent i Blå Kors
Vivi Ravnskær Terp, 36 år, er ansat som diakonikonsulent 
i Blå Kors og tiltræder 1. februar. Hun kommer fra en stil-
ling som kordegn i Rise Kirke, Aabenraa.

Vivi Ravnskær Terp er uddannet bachelor i erhvervs-
sprog og teologi og har suppleret med merkonomfag i 
kommunikation.  Diakonikonsulentens opgaver er in-
formationsmøder, rekruttering af frivillige, etablering af 
netværk i kommunerne, sommerlejre for børn og unge, 
udvikling af diakoni og telefonrådgivningen Den Blå Linie.

brs 

kirke;   

Trossamfund ønsker bedre forhold
SF vil omdøbe kirkeministeriet til Ministeriet for livsanskuelser

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Det er ikke kun folkekirken, 
der har en såkaldt ”løftepa-
ragraf” i grundloven om, at 
”folkekirkens forfatning ord-
nes ved lov”, som det hedder 
i paragraf 66. Det gælder 
også de andre trossamfund 
i det danske samfund. Om 
dem står der i paragraf 69: 
”De fra folkekirken afvigen-
de trossamfunds forhold 
ordnes nærmere ved lov.”

Kirkeminister Manu Sare-
en (R) lover nu at se på, om 
forholdene for disse tros-
samfund også kan blive en 
del af den kommission, som 
ventes nedsat, og hvis opga-
ve bliver at bane vejen for en 
folkekirkelig styrelseslov.

Fortumlet tilværelse
Det oplyste kirkeministe-
ren i weekenden i Folketin-
gets Landstingssal på en 
konference, der markerede 
10-året for Folkekirke og 
Religionsmøde, som er et fol-
kekirkeligt stift-samarbejde, 
oplyser Kristeligt Dagblad.

Debatten handler blandt 
andet om, hvilket ministeri-
um disse trossamfund skal 
høre under. De har haft en 
fortumlet tilværelse, siden 
daværende kirkeminister 
Birthe Rønn Hornbech (V) i 
2007 yttede dem fra sit mi-

nisterium til Justitsministe-
riet. Siden har de været om-
kring Socialministeriet, og nu 
ligger de i Ankestyrelsen.

Der var bred enighed 
blandt de næsten 150 del-
tagere i konferencen om, at 
trossamfundene uden for 
folkekirken skal nærme sig 
”det danske folks kirke” i 
både rettigheder og pligter.

Frygt og foragt
”Jeg er forundret over den 
frygt og foragt, der er mod 
trossamfund uden for folke-
kirken. På grund af et krav 
om medlemstal kan jeg ikke 
få vielsesbemyndigelse. Det 
betyder, at jeg ved hver viel-
se skal sende en ansøgning, 

hvor jeg blandt andet skal 
opgive, om jeg taler dansk, 
og forsikre, at jeg vil lade 
mine forhold undersøge af 
Rigspolitiet,” sagde Peter 
Götz, der er leder af Det 
Danske Missionsforbund.

Nyt navn
Senest har SF’s gruppe-
formand, Pernille Vigsø 
Bagge, foreslået at ytte 
trossamfundene tilbage til 
Kirkeministeriet og omdøbe 
ministeriet til Ministeriet for 
livsanskuelser.

”Vi bevæger os helt klart 
imod, at folk har alle mulige 
trosretninger og livsansku-
elser, og det skal vi kunne 
rumme,” siger hun.

Alle trossamfunds forhold skal ifølge grundloven ordnes ved lov.

Venstres kirkeordfører, 
Flemming Damgaard Larsen, 
afviser dog blankt forslaget. 
Det samme gør partilederne 
Pia Kjærsgaard fra Dansk 
Folkeparti og Lars Barfoed 
fra Konservativt Folkeparti.

”Kirkeministeriet skal 
tage sig af de folkekirkelige 
anliggender. 80 procent af 
befolkningen er medlem af 
folkekirken. Der er slet ingen 
grund til, at ministeriet skal 
ændre navn,” siger Flem-
ming Damgaard Larsen.

Kirkeminister Manu Sa-
reen (R) mener, at det er 
op til statsminister Helle 
Thorning-Schmidt (S) at 
tage stilling til et eventuelt 
navneskifte.
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Missionsforening ansætter præst
AF KAJA LAUTERBACH

Evangelisk Luthersk Missi-
onsforening (ELM) Danmark 
har ansat Egon Kattner, Hel-
singe, som præst for kred-
sen i København. Ansæt-
telsen er sket per 1. januar 
2012 og er på 12-15 timer 
om ugen i to år. 

Egon Kattners opgaver 
bliver at forkynde og under-
vise i kredsen, herunder at 
forestå de jævnlige guds-
tjenester, som man hidtil 
har bedt forskellige folke-
kirkepræster om at holde, 
fremgår det af ELM’s hjem-
meside. Det er planen, at 
Egon Kattner skal holde 5-6 
gudstjenster hvert halve år.

Ansættelsen sker i forlæn-

gelse af medlemssamtaler, 
der blev afholdt for et par 
år siden. De viste, at der var 
ønske om mere kontinuitet 
omkring gudstjenesterne 
og en synlig hyrde i kred-
sen. Ansættelsen skal også 
medvirke til at inspirere de 
øvrige prædikanter og de 
forskellige arbejdsgrene. 
Håbet er, at det også kan 
være med til at styrke det 
udadrettede arbejde.

Særlig status
Ifølge Egon Kattner kommer 
ansættelsen ikke til at inde-
bære nogen organisatorisk 
ændring af ELM. 

”Missionsforeningen bliver 
hverken til en frimenighed 
eller en valgmenighed,” siger 
han og fortæller, at ELM i 

København imidlertid kirke-
retligt har en særlig status.

”I 1938 overtog kredsen 
den gamle Betlehemskirke, 
og daværende biskop Hans 
Fuglsang-Damgaard gav 
dem lov til fortsat at forrette 
gudstjenester med en ordi-
neret folkekirkepræst. Nad-
vergudstjenesterne kommer 
til at foregå i ornat.”

Spændende udfodring
63-årige Egon Kattner har 
tidligere arbejdet som bi-
belskolelærer, sognepræst, 
skolelærer og -leder. De 
seneste år har han været 
på efterløn og har brugt tid 
på forkynderopgaver rundt 
i landet - blandt andet som 
kaldet fritidsprædikant i LM 
Nordsjællands Afdeling. 

”Det lød som en meget 
spændende udfordring, som 
jeg havde lyst til at gå ind i,” 
siger han om, hvorfor han 
igen går ind i en lønnet tje-
neste.                             

Peter Götz; Jeg er forundret over den 
frygt og foragt, der er mod trossamfund 
uden for folkekirken
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Ny generalsekretær for   
gammel organisation

KLF Kirke & Medier har ansat 42-årige Mi-
kael Arendt Laursen som generalsekretær. 
Hans opgaver bliver dels at stå i spidsen for 
foreningens mange medlemmer og dels at 
forestå ledelsen af landskontoret, der siden 
direktør Finn Andersens afgang den 1. no-

vember 2011 har været uden daglig ledelse.
”Det har været nogle udfordrende måneder for forenin-

gen, men det er også en spændende tid. Vi har store for-
ventninger til den nye generalsekretær, som blandt andet 
får ansvaret for den fornyelsesproces, som organisati-
onsændringen er en del af,” siger landsformand Lars-Pe-
ter Melchiorsen.

Mikael Arendt Laursen kommer fra en stilling som 
projektleder i organisationen kidsandmedia.dk, og han 
har masser af visioner for, hvordan foreningen når endnu 
bredere ud i offentligheden.

KLF Kirke & Medier har 25.000 medlemmer fordelt på 
cirka 200 lokalforeninger over hele landet.

”Behovet for en organisation som KLF har aldrig været 
større. Med den magt, medierne har i dag, er der i høj 
grad brug for, at der ndes en instans, som agerer vagt-
hund over for medierne,” siger han.

”Jeg er overbevist om, at KLF’s formål og mærkesager 
har en langt bredere appel i befolkningen, end den nuvæ-
rende medlemsskare er et udtryk for. Men vi skal endnu 
mere på banen med en nutidig pro l, som også yngre 
mennesker kan identi cere sig med.”   

                 kl

Egon Kattner - ansat som 
præst i ELM i København.

Ny mand hos KABB
Poul Arne Nyborg er fra årsskiftet ansat som informati-
ons- og kontormedarbejder hos Kristeligt Arbejde Blandt 
Blinde (KABB) i Fredericia.

Han a øser Elen Holst Nielsen, der har siddet i jobbet 
de sidste godt otte år.

Poul Anre Nyborg er cand.teol. og har en mastergrad i 
social integration. Han kommer fra en stilling som dia-
koni og netværkskonsulent i Blå Kors Danmark.

I sit nye job skal Poul Arne Nyborg blandt andet ar-
bejde for at øge kendskabet til KABB, der blandt andet 
gratis udlåner lydbøger fra sit lydbibliotek. Han skal også 
arbejde med fundraising.                                   

                         brs

Tegn abonnement på Tro & Mission

370 kroner per år

190 kroner for unge under 30 år 
og for gaveabonnement

»
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1:1 mission;   
Kim Hjermind; Vi skal ikke i første omgang slæbe folk hen 
til prædikanten. Vi skal i stedet for udruste hinanden til selv 
at tale med andre»

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”1:1 mission handler ikke 
om at invitere folk med til 
møde, som vi plejer. Det 
handler om, at vi hver især 
selv fortæller om vores tro 
i hverdagen - der, hvor vi er, 
og til dem, som vi kender. 
Evangelisering skal ikke 
være en aktivitet, men en 
livsstil.”

Det fortæller Kim Hjer-
mind fra Nordvestkirken i 
København, der er en frime-
nighed tilknyttet LM. Han er 
begejstret for ideen bag 1:1 
mission.

”Vi skal ikke i første om-
gang slæbe folk hen til præ-
dikanten. Vi skal i stedet for 
udruste hinanden til selv at 
tale med andre. Det er gra-
tis. Det koster heller ikke tid, 
for det er jo ikke en ny ak-
tivitet, vi skal have ind i ka-
lenderen. Det handler om at 
bruge de muligheder, vi har i 
hverdagen,” siger han.

Og selv synes han ikke, det 
er så svært.

”Vi skal holde op med kun 
at tale om børn, ferier og 
biler, når vi er sammen med 
andre. Vi kan bare spørge, 
hvad de lavede i weekenden, 
så får vi hurtigt spørgsmålet 
tilbage og kan fortælle, hvad 

Radaren skal køre hele tiden
Evangelisering skal ikke være en aktivitet, men en livsstil, mener de i Nordvestkirken

opbakning. Jeg tror tilslut-
ningen skyldes, at det er 
blevet hele menighedens 
projekt,” fortæller Kim Hjer-
mind, der stod for det meste 
af undervisningen, og sam-
men med tre andre havde 
udarbejdet materialet. Han 
er ansat i en 20 procent stil-
ling som projektkonsulent i 
Nordvestkirken.

Han mener dog også, at 
en af grundene til den store 
opbakning er, at menighe-
den består af mange relativt 

Cellegrupper får nøglerolle

unge, engagerede menne-
sker, som er vant til at del-
tage i kurser og til løbende 
forandring og udvikling.

Kursusforløbet er helt 
overordnet en indføring i 
den kristne tro under over-
skrifterne ”Oprindelse og 
formål”, ”Guds redningsplan” 
og ”Den nye jord”. Og Kim 
Hjermind er overbevist om, 
at der er behov for den slags 
undervisning.

”Jeg tror, at tilegnelse af 
færdigheder giver et godt til-

Hvis vi ved, hvad vi tror på, så er vejen til at tage ordet og fortælle om Jesus meget kortere,” 
siger Kim Hjermind, der her underviser i Nordvestkirken.

skud til frimodigheden. Hvis 
vi ved, hvad vi tror på, så er 
vejen til at tage ordet og for-
tælle om Jesus for eksem-
pel, når man er til selskab, 
meget kortere,” siger han.

Start og slutning skal med
Hans egen erfaring er, at 
han i mange år ikke havde 
lyst til at tale kristendom 
med nogen, fordi han ikke 
kunne svare på de spørgs-
mål, som man kunne for-
vente ville blive stillet.

”Når man forventer at 
blive sat til vægs inden for 
to minutter, har man jo ikke 
lyst til at åbne munden,” si-
ger han.

På kurset i Nordvestkirken 
k deltagerne Guds frelses-

plan gennemgået som en 
sammenhængende historie. 

”Vi lærte så at sige ”land-
kortet” at kende. Og det er 
jo sådan, at jo bedre vi lærer 
Guds frelseshistorie at ken-
de, jo mere sammenhæn-
gende bliver den, og jo mere 
mening giver den”.

”Du er en synder, og du 
skal frelses. Det har jeg hørt 
i 30 år. Men ikke noget om, 
hvor vi kommer fra, eller 
hvor vi skal hen. Jeg har sav-
net starten og afslutningen, 
men det har jeg fået med nu, 
og det giver mening og fri-

1:1 mission (udtales en-
til-en-mission) handler 
om, at vi møder menne-
skene enkeltvis med evan-
geliet i stedet for nødven-
digvis at begynde med at 
invitere dem til et møde. 
Det handler om at gøre 
evangelisering til en livs-
stil i stedet for en aktivitet.

Tro & Mission sætter 
her i foråret fokus på 1:1 
mission med en række 
artikler. Formålet er at 
inspirere til mission i hver-
dagen.

”Kurserne i 1:1 mission har 
hjulpet mig til større klar-
hed over, hvad jeg selv tror 
på. Fokus har været mere 
på, hvad vi skal sige, når vi 
taler med andre om vores 
tro, end hvordan vi får det 
sagt. Grundstenene er der 
på en anden måde end før.”

Det siger Irene B. Olsen, 
der er har været med på 
et kursusforløb i efteråret. 
Hun er også leder af en cel-
legruppe i Nordvestkirken, 
som nu får en nøglerolle 
med at følge op på kurset. 
Og kurset har allerede på-
virket cellegruppen.

”Vi har hver gang en 
runde, hvor vi deler det, der 
fylder os lige nu. Her er vi 
også begyndt at tale kon-
kret om, hvilke personer, 
vi skal koncentrere os om 

i 1:1 mission. Vi har megen 
fokus på, hvem vi skal tale 
med eller gøre noget for. Så 
cellegrupperne er med til 
at holde gryden i kog oven 
på undervisningen,” siger 
hun.

Det er også meningen, at 
cellegrupperne skal bruges 
som det sted, man i givet 
fald kan tage sine venner 
med, når de skal introdu-
ceres for det kristne fæl-
lesskab.

Vi må rykke sammen
I Kim Hjerminds cellegrup-
pe er man gået radikalt til 
værks og har besluttet, at 
man vil mødes hver fredag i 
stedet for en gang om må-
neden.

”Det er en parodi kun at 
mødes en gang om måne-

Vi har megen fokus på, hvem vi skal tale med eller gøre noget 
for, siger cellegruppeleder Irene B. Olsen.
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vi hørte ved gudstjenesten,” 
fortæller han.

Overvældende tilslutning
I Nordvestkirken satser man 
lige nu stort på 1:1 mission.  
I efteråret har hele menig-
heden været på et kursus-
forløb over tre aftner om 
emnet. Kurset blev gennem-
ført i tre parallelle forløb, og 
over 70 af menighedens 80 
medlemmer deltog og holdt 
ved alle tre aftner.

”Det var en overvældende 

den. Det er jo ikke at være 
menighed,” siger han.

Og foreløbig er de otte 
faste medlemmer i gruppen 
enige om denne prioritering. 

”Vi betragter det lidt som 
en familie. Når vi mødes 
en gang om ugen, opdager 
vi, hvem af os, der har brug 
for hjælp. Vi får hver især 
lov til både at give og at få 
hjælp. Det skete sjældent 
før, og derfor blev vi dob-
belt snydt,” mener Kim 
Hjermind.

Han sammenligner den 
kristne menighed med 
grillbriketter.

”Det er umuligt at få ild i 
en briket. Der skal ere til. 
Hvis der skal ild i den krist-
ne menighed, må vi rykke 
tættere sammen.”

brs

modighed,” fortæller han.

Guds Ånd er vigtig
Kim Hjermind er helt klar 
over, at færdigheder og vi-
den alene ikke gør det.

”Det er en forudsætning 
for mission, at vi har Guds 
Ånd. Men hvis vi har Guds 
Ånd og færdighederne, så 
er man mere tilbøjelig til at 
vove pelsen og tage snak-
ken. Det er vigtigt, at vi ikke 
bare taler i klicheer, som vi 
egentlig ikke selv forstår. Nu 
har alle medlemmer i me-
nigheden hele tiden radaren 
kørende for at afsøge mulig-
heder for at tale med andre 
om Gud,” mener han.

Mona B. Poulsen var med 
på kurserne i efteråret som 
mødeleder og var også med 
til at udvikle materialet. Hun 
synes, det har føjet nye fa-
cetter til hendes viden.

”Jeg tror, det motiverer os, 
at vi bedre kan svare på de 
spørgsmål om kristendom, 
som bliver stillet i ens sam-
tale,” vurderer hun og tilfø-
jer, at man i menigheden er 
blevet bedre til at tale med 
hinanden om troen, når det 
ugentlige møde er slut.

”Hvis vi ikke lærer at tale 
med hinanden om troen, kan 
vi jo heller ikke tale med an-
dre om den”, siger hun.



Fie Westh; Det kom til at stå klart for mig, at der virkelig er 
behov for mission, og at der er mennesker, der skal nås»
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lmu;   

Fik forsmag på Himlen i Erfurt
Fire LMU’ere er fyldt af Guds ånd og gode oplevelser efter Mission-Net

- det giver nyt mod på livet som kristne, er de enige om

AF KAJA LAUTERBACH

”Der var en ånd til stede, 
som jeg håber, jeg ikke vil 
komme til at glemme. Det 
var helt klart, at Gud var til 
stede - måske var det en 
lille forsmag på Himlen?”

Sådan beskriver Mirjam 
Larsen, Aarhus, der var en 
af de danske deltagere fra 
LMU på missionskonferen-
cen Mission-Net den følelse, 
hun er fyldt af her bagefter.

Misson-Net er en af de 
allerfedeste oplevelser, Ras-
mus Dysager fra Odense 
nogensinde har haft. En af de 
vigtigste ting, han tog med sig 
hjem fra Erfurt, er et nyt liv.

”Jeg er virkelig forvandlet. 
Jeg har bare haft så mange 
forskellige møder med Gud i 
løbet af konferencen, at jeg 
næsten ikke kan holde styr 
på dem mere,” siger han.

Gud bruger mennesker
Nytårskonferencen Missi-
on-Net i Erfurt midt i Tysk-
land fandt sted fra den 28. 
december til den 2. januar. 
Den samlede 2.600 unge fra 
hele Europa til bibelunder-
visning, bøn og lovsang.

Hver morgen var der en 
bibeltime ud fra Daniels Bog 
i Bibelen efterfulgt af en 
samling i de såkaldte fami-
liegrupper, der var delt ind 

efter deltagernes sprog.
”Det var virkelig berigende 

at se, hvordan Gud bruger 
mennesker - som Daniel, 
der var et helt almindeligt 
menneske - og har en plan,” 
siger Camilla Høj Madsen 
fra København.

I min familiegruppe troede 

Bønne-kammerater i et halvt år

På Mission-Net blev der lagt 
op til, at deltagerne fandt en 
”prayer buddy” (bønne-kam-
merat) på konferencen, det 
vil sige en person, som de 
ikke kendte, men som de ville 
bede for det næste halve år. 

Det skulle være en af 
samme køn som en selv, 
men fra et andet land og en 
anden kultur. Man bestemte 
selv, hvor meget man ville 
åbne sig for den anden - for 
eksempel kunne man nøjes 
med at udveksle navne.

Deltagerne fra LMU er eni-
ge om, at det vil være godt, 
hvis LMU lader sig inspirere 

af det. Man kan for eksem-
pel bruge det på missions-
konferencen på LMH, Ung 
Uge eller andre lejre.

Fie Westh tilføjer, at vishe-
den om, at en anden beder 
for en, er dejlig.

LMU’erne fremhæver i det 
hele taget det store fokus 
på bøn, den konkrete bøn og 
de forskellige udtryksformer 
for bøn, der var på Mission-
Net som noget, LMU kan 
tage til sig.

Især peger de på en aften-
samling, hvor en række be-
deemner blev introduceret 
med interview, billeder og 

lmklip, hvorefter man bad 
for det i grupper. 

Konkrete ting i hånden
På Mission-Net var det ikke 
kun forkyndere og lovsangs-
grupper, der blev brugt til at 
prise Gud. 

Rigtig mange forskellige 
mennesker brugte deres for-
skellige gaver og evner til at 
illustrere prædikenens emne, 
blandt andre to kunstmalere, 
en mimer, nogle hip hop-dan-
sere og en sand-tegner. 

Der var også mange inter-
view med mennesker, der 
har en missional livsstil. For 

eksempel politikere, volon-
tører og erhvervsfolk.

Camilla Høj Madsen var 
også rigtig glad for, at del-
tagerne k noget konkret 
i hånden ved indgangen til 
salen før møderne. 

Hun nævner foldere om 
lande og emner, bedeblan-
ketter, som man kunne 
underskrive og give til sin 
”prayer buddy”. Nogle ting 
havde en symbolsk betyd-
ning som en bibel med blan-
ke sider, der skulle minde 
om de mange mennesker, 
der ikke har Bibelen på de-
res sprog.                  kl

vi alle, at vi kendte Daniels 
Bog - men nej, der var man-
ge sider, vi ikke kendte.”

Fie Westh fra København 
glæder sig over, at der hele 
vejen gennem undervisnin-
gen var et Jesus- og mis-
sionsfokus. Både bibeltimer 
og seminarer bar præg af, 

”Gud kan og vil bruge mig, men tør jeg stole på Gud, specialisten i det umulige?” spørger Fie Westh efter Mission-Net. 

at Gud var til stede, og at 
forkynderne brændte for 
emnerne og virkelig havde 
sat sig ind i stoffet. Hun un-
derstreger, at det var meget 
lærerigt.

Er jeg klar?
Mission-Net gav både Camil-

la Høj Madsen og Fie Westh 
nyt mod på livet som kristne.

”Det kom til at stå klart 
for mig, at der virkelig er 
behov for mission, og at der 
er mennesker, der skal nås,” 
siger Fie Westh.

”Det står også tydeligt 
for mig nu, at vi missione-

rer gennem relationer - og 
at Gud kan og vil bruge mig 
med min uddannelse og 
hos mine naboer. Men er jeg 
klar? Tør jeg stole på Gud - 
specialisten i det umulige?”

For Camilla Høj Mad-
sen gav det overvældende 
kristne fællesskab på kryds 
og tværs af nationaliteter og 
kulturer kampgejst til det 
personlige kristenliv og til 
opgaver og tjenester i kirken 
og blandt kammerater på 
studiet.

Nytårsaften bød de mange 
deltagere i fællesskab det 
nye år velkommen gennem 
en bønne- og lovsangsaften.

”Det er den bedste måde at 
komme ind i det nye år på,” 
siger Camilla Høj Madsen.

Værd at reklamere for
LMU’erne er fyldt godt op 
og er ikke i tvivl om, at de vil 
dele deres oplevelser med 
andre.

Som Fie Westh udtryk-
ker det:

”Jeg får svært ved at holde 
mund med alt det, jeg har 
fået fyldt på!”

Og de vil gøre deres til, at 
mange ere fra LMU kommer 
med næste gang - for det er 
virkelig værd at reklamere for.

Læs mere på konferen-
cens egen hjemmeside: 
http://mission-net.org/da/
congress/node/1251.
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LMU skal lade sig inspirere af et stort fokus på bøn

Mission-Net er en udløber af den første Lausanne-
kongres i Schweiz i 1974. Her fra stammer det stær-
ke ønske om at mobilisere unge mennesker fra alle 
nationer til at have en missionerende livsstil. 

Den første Mission-Net konference blev holdt i på-
sken 2009 i Oldenburg, Tyskland. Flere end 3.000 unge 
mellem 16 og 30 år fra 47 forskellige lande deltog.

På Mission-Nets nytårslejr i Erfurt, Tyskland  
2011/2012 deltog 2.600 unge mennesker fra 40 lande. 
70 fra Danmark - en god håndfuld var LMU’ere.

Rasmus   
Dysager

Miriam   
Larsen

Fie
Westh

Camilla Høj 
Madsen
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folkekirke;   
Jørgen Bernhard; Det er dybt alvorligt. Sodomas kultur er 
trængt ind i vores folk og gør krav på kirken »

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Tidligere missionær og mis-
sionsskoleleder Jørgen 
Bernhard forventer nu et 
brud med folkekirken. Han 
foreslår i indlægget nederst 
på siden oprettelsen af et 
nyt kirkefælleskab eller 
trossamfund, som kan sup-
plere missionshusets møder 
med traditionelle gudstje-
nester og kirkelige hand-
linger.

”Selvom MF og DBI i nogen 
grad har forsinket udvik-
lingen i folkekirken, er fra-
faldet fra Guds Ord i både 
lære og praksis blevet mere 
og mere åbenbart. Et ritual 
for homovielse ligger snart 
på Herrens nadverbord og 
indsættes formodentlig i 
salmebogen,” siger han.

”Det er dybt alvorligt. So-
domas kultur er trængt ind 
i vores folk og gør krav på 
kirken.”

Et gigantisk angreb
Jørgen Bernhard ser udvik-
lingen i folkekirken som et 

Bruddet med folkekirken nærmer sig
Tidligere missionær og missionsskoleleder forudser, at han kommer til at bryde med folkekirken

Nyt kirkefællesskab?
AF JØRGEN BERNHARD, 

HELSINGE

I sidste nummer af Tro & 
Mission beder LM’s ledelse 
om input ”i en særdeles 
vanskelig kirkelig situati-
on”.  Det vil jeg gerne give.

Når det famøse ritual 
snart bliver indført, bliver 
det klart, at folkekirken 
forkaster Bibelens Gud og 
hans bud. Mange vil sik-
kert fortsætte i menig-
heder med gode præster, 
som ønsker at holde sig til 
Ordet. Men for dem, som 
ikke kan indgå ere kom-
promiser, bliver der behov 
for en gudstjeneste uden 
for folkekirken, en guds-
tjeneste, hvor alle kirkelige 
handlinger kan nde sted. 
Jeg vover nogle tanker – til 
overvejelse og kommentar:

Kan løsningen være et 
selvstændigt organiseret 
kirkefællesskab:

 som i store træk fort-
sætter den evangelisk-

lutherske gudstjeneste i 
liturgi, salmer og musik. 
(Disse rummer århundre-
ders gudsfrygt og erfaring)

 som i prædiken, under-
visning og ledelse vil følge 
Ny Testamentes lære og 
praksis

 som består af medlem-
mer, der vælger et ældste-
råd med ansvar for at kalde 
og indsætte kompetente 
præster (ikke medlem-
mer i folkekirken, eventu-
elt frivillige), som i aktivt 
samarbejde med menig-
heden kan lede et ønsket 
antal gudstjenester årligt 
for et passende stort om-
råde. Mange vil givetvis 
også være medlemmer i en 
missionsforening, LM, IM 
med ere.

 som udbredes i landet, 
hvor behovet melder sig

 som søger at leje sig ind 
i lokale sognekirker eller 
andre lokaler

 som nansieres af den 
kirkeskat, der nu betales til 
folkekirken

Ovennævnte kan opfattes 
i lighed med en valgmenig-
hed, hvor de este med-
lemmer også har hjemme 
i missionshuset (LM, IM). 
Men jeg argumenterer for 
en ordning organiseret 
uden for folkekirken. Eksi-
sterende valgmenigheder 
underkaster sig jo provst 
og biskop. For en del LM-
folk udgør de oprettede 
frimenigheder allerede et 
alternativ, men her savner 
jeg en del af gudstjene-
stens liturgiske fylde.

Jeg synes, kompromis-
erne i folkekirken må ud-
fordres. Kompromisets ånd 
er ikke fra Gud. Forholdene 
vil sikkert udvikle sig, men 
hermed et input til over-
vejelse. Lad os i ydmyghed 
bede inderligt om Guds 
hjælp til at nde vej.

AF EBBE KAAS, BRÆNDSTRUP, 

MEDLEM AF LANDSSTYRELSEN

Der hersker nok ikke me-
gen tvivl om, at 2012 bliver 
året, hvor homoseksuelle 
vil kunne indgå ægteskab i 
landets kirker. En lille del af 
kirkefolket, som jeg tilhø-
rer, oplever det som et stort 
problem, at der er tale om et 
bevidst fravalg af, hvad der 
står i Bibelen.

Som lutherske kristne er 
vi ikke i tvivl om, at Skriften 
er klar, og vi behøver derfor 
ingen autoritet af en pave til 
at forklare os, hvad der står, 
og hvad det, som Skriften 
omtaler, betyder.

Fortolkningen af Skriften 
må også ske i lyset af lov 
og evangelium. Der hersker 
således heller ingen tvivl 
om, hvad Skriften siger om 
homoseksuel praksis. 

På den anden side er det 
også klar tale, når såvel bi-
skop Peter Skov-Jakobsen 
som biskop Kjeld Holm har 

Er der stadig plads?
udtrykt: ”Det betyder intet, 
hvad der står skrevet i Bibe-
len om homoseksualitet.”

 Det springende punkt i 
hele forståelsen er, hvilken 
autoritet Bibelen har, og 
i hvilken grad vi skal lade 
Skriftens ord være bestem-
mende for os i dag.

Kan vi, som ønsker, at 
Skriften skal have en auto-
ritet, og som har en luthersk 
lære-forståelse, få lov til at 
benytte os af kirkens byg-
ninger til gudstjenester med 
offentlig forkyndelse og nad-
verfejring, uden at det er en 
biskoppelig ordineret person, 
som leder gudstjenesterne? 

Måske er det nemmere at 
få tilladelse til at bruge kir-
kerne til koncerter, modeop-
visning, spisning og lysmes-
ser med mere end at få en 
form for retskrav til brug af 
kirkebygningerne til ordets 
forkyndelsen uden en folke-
kirkepræsts medvirken?

Ved at få et sådant rets-
krav kunne samfund inden 
for Indre Mission eller kred-

se i Luthersk Mission eller 
andre personkredse afvikle 
gudstjenester i de rammer, 
som man selv har været 
med til at betale, også uden 
at der skal dannes frimenig-
heder med en præst.

Det, jeg spørger om, er: 
Kan en kreds af personer i 
et sogn få samme friheds 
retskrav, som i dag tilkom-
mer en valgmenighed og til 
dels en frimenighed om kir-
kers brug? 

Jamen, hvorfor dog spørge 
om dette? Fordi der ikke 
kan være noget gudstjene-
stefællesskab mellem en 
præst, der vil vie homosek-
suelle, og så den person-
kreds, der ønsker at have 
Skriften som autoritet.

Er det et reelt frisind, der 
råder? Skal folk, der ønsker 
at have Bibelen som auto-
ritet og vejleder, ikke på 
nogen måde tåles inden for 
folkekirkens rammer?

(Indlæg i Kristeligt Dagblad, 
forkortet af red.)

”gigantisk angreb fra denne 
verdens fyrste, fra Satan”.

”Ligestillingskulturen vil 
ikke nøjes med et ritual på 
rådhuset, men kræver plads 
på kirkens alter. Jesus er 
kirkens hoved, men Antikrist 
begærer den plads. Jesus 
skal detroniseres i sin egen 
kirke. 

Det uhyggelige er, at folke-
kirkens ledere i så stort om-
fang byder denne udvikling 
velkommen med åbne arme 
og støtter sig til folkets er-
tal. Lovløshedens menneske 
ophøjer sig over alt, hvad 
der hedder Gud og hellig-
dom, og tager plads i Guds 
tempel,” slår han fast.

I den situation mener Jør-
gen Bernhard, at Guds folk 
skal høre på de advarsler, 
som Jesus og apostlene har 
givet.

”Jesus siger, at mange 
falske profeter og ledere 
skal føre mange vild, selvom 
de kommer i hans navn. De 
kommer til os i fåreklæder, 
men indeni er de glubske 
ulve. Paulus advarer på 
samme måde mod ledere, 

der vil stå frem og tale falsk 
for at få disciplene med sig. 
Jesus har forudsagt, at ti-
den ved hans genkomst vil 
ligne Noas og Lots dage,” 
siger Jørgen Bernhard og 
henviser til 1 Mos 6 og 18-
19 samt ApG 20,28-31.

”Enhver kristen og især 

lederne i menigheden har 
ansvar for, at kirkens for-
kyndelse og praksis prøves 
på Bibelen. Det er det, den 
lutherske reformation lærer 
os. Den falske lære nedbry-
der Jesu Kristi kirke i stedet 
for at bygge op.” 

Paulus skriver om dem, 

som er i modstrid med den 
lære, han har lagt i frem i 
Romerbrevet, at de volder 
splittelse og fører andre til 
fald. Og han understreger 
klart: Hold jer fra dem! Det 
gør man ikke ved at give 
håndslag på fællesskab 
med folkekirkens ledere i 

dag”, siger Jørgen Bernhard 
og nævner Rom 16,17.

Parallel til friskolerne
Jørgen Bernhard var med i 
opstarten af den kristne fri-
skole i Hillerød, Johannes-
skolen. Og han ser parallel-
ler til situationen i dag.

”I begyndelsen af 70’erne 
argumenterede vi for et brud 
med folkeskolen, fordi sko-
len havde bevæget sig langt 
væk fra kristne normer. Gud 
gav os friskolen, og friskole-
bevægelsen bredte sig hur-
tigt til store dele af landet. 
I lang tid har jeg forestillet 
mig, at en tilsvarende bevæ-
gelse på det kirkelige plan 
ville følge i kølvandet på de 
kristne skoler.”

Guds folk skal høre på de 
advarsler, som Jesus og 
apostlene har givet,” mener 
Jørgen Bernhard, som her 
ses sammen med sin hustru, 
Hjørdis.
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AF DAN HESSELLUND

HERBORG

Hvis en fremmed, som du ikke ken-
der, siger de re ord: ”Jeg kender 
dig ikke”, så er det jo bare sandt. 
”Og jeg kender heller ikke dig.”

Hvis de er sagt af din kæreste el-
ler din ægtefælle: ”Jeg kender dig 
ikke”, så er det re smertelige ord.

De re ord er sagt af Jesus!
Ham, du tror på og bygger dit liv 

på. Ham, du venter på. Du ser frem 
til en evighed sammen med ham, 

AF OLE SOLGAARD

”Der var noget ved Jesus, der gav 
mig håb om, at der også var en vej 
for mig. Så jeg begyndte at bede og 
læse i Bibelen.” 

Sådan beskriver 59 årige Erik 
Larsen sin umiddelbare reak-
tion på mødet med Jesus og med 
kristne mennesker. For godt 20 år 
siden blev han omvendt og kom til 
tro på Jesus.

På det tidspunkt sad han ellers 
fast i et blandingsmisbrug, der 
havde varet i mange år. Allerede 
som 14 årig begyndte han med lidt 
hash. Det blev senere kombineret 
med alkohol og speed. 

I en årrække havde Erik Larsen 
fast arbejde som plejer i psykiatri-
en. Men efter køb og indtagelse af 
LSD på Roskildefestivalen kunne 
han ikke blive sig selv igen. Det ud-
viklede sig til den psykiske sygdom 
kronisk skizofreni, som han stadig 
er i medicinsk behandling for.

Nyt håb for fremtiden
Da han i 1988 var indlagt på psy-
kiatrisk afdeling, mødte han der en 
medpatient, der var kristen. Hun 
introducerede ham for evangeliet 
om Jesus og k ham med til nogle 
kristne møder, hvor han mødte an-

”Da sagde David til Natan: ”Jeg har syndet mod Herren.” Natan sva-
rede David: ”Så tilgiver Herren din synd. Du skal ikke dø. […]” 
(2 Sam 12,13)

Der er noget i mig, som gerne vil pudse og polere synden, inden jeg 
bekender den for Gud, så den ikke ser så slem ud. Det bunder vel i 
en skam over synden, at jeg ikke bare tør nævne den. Først nder 
jeg alle mulige gode grunde til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, men 
indser, at der efter alle bortforklaringerne alligevel er synd tilbage, 
som jeg skal bekende.

Længe havde jeg ubevidst en opfattelse af, at syndsbekendelse 
var en slags afstraffelse eller nedgøring af synderen – også når 
det kun var over for Gud. Men syndsbekendelse er heldigvis noget 
andet. Jeg er så glad for Natan og Davids praktiske eksempel på 
det, som vi kan læse i 1 Joh 1,9 om, at hvis vi bekender vores syn-
der, tilgiver Gud os.

David siger: ”Jeg har syndet!” Natan svarer: ”Så tilgiver Herren 
dig!” Det er så enkelt og befriende! Når bekendelsen har lydt, står 
tilgivelsen klar. Hver gang! Derfor beder jeg ikke længere om tilgi-
velse, men bekender min synd og takker for tilgivelsen i Jesus.

Peter Leif Mostrup Hansen
Randers

mit bibelvers;

mit liv med Jesus;

Fire frygtelige ord
hvor ingen synd, død, sorg, skrig el-
ler pine skal være mere.

Det er ham, der om nogle år, må-
neder eller dage vil sige: ”Jeg ken-
der jer ikke.”

Da er det frygtelige ord! De for-
tabtes ord; sagt til nogle, som el-
lers kender ham og venter på ham.

Fire frygtelige ord, hvis de bliver 
sagt af ham til mig! - og i øvrigt 
også, hvis de bliver sagt til andre.

bliver reddet
Hvem kendes Jesus ved?

”Noa fandt nåde for Herrens 
øjne” og blev reddet fra Herrens 
dom: vand oden.

Lot bad: ”Herre, jeg har fundet 
nåde for dine øjne (…) og beholdt 
livet”. Han blev reddet fra Herrens 
dom: svovl og ild over Sodoma og 
Gomorra.

Herren sagde til Moses: ”Du har 

Jesus slukkede tørsten
Tidligere misbruger har fået mod og kraft til at kæmpe imod

Erik Larsen begyndte at læse i Bibelen, da han i mødet med kristne så, at der også var håb for ham. Især Salme 23 
betyder meget for ham. Han er trofast i Nørresundby LM.
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dre kristne mennesker.
Her fandt Erik Larsen nyt håb 

for sin fremtid. Han lærte Jesus at 
kende som sin frelser og hyrde. Og 

han k mod og kraft til at kæmpe 
imod sit misbrug af alkohol og 
stoffer. Han fandt en helt ny trøst 
og styrke i Jesus, som han ikke 

havde mødt før.
Nu har han ikke haft et misbrug i 

en årrække, men han kæmper sta-
dig mod fristelsen til at drikke og 

tro;   
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Peter Leif Mostrup Hansen; Jeg beder 
ikke længere om tilgivelse, men bekender 
min synd og takker for tilgivelsen i Jesus»

fundet nåde for mine øjne, og jeg 
kender dig ved navn”, og han blev 
befriet fra slaveriet i Egypten.

Nådelivet er altid noget, der en-
ten vokser eller aftager. Den tro, 
der trives uden at vokse i nåde og 
erkendelse af Jesus Kristus, er en 
død tro.

Har du brug for    
syndernes forladelse?
Hvordan kan jeg så vide, om Jesus 
kendes ved mig? 

Jesus kender dig, der med din 
synd livet igennem har brug for 
syndernes forladelse i Jesus 
Kristus. Dine grove og gentagne el-
ler små og skjulte synder forstyrrer 
gang på gang din tro, men din ret-
færdighed og frimodighed er altid i 
Lammets blod.

Mist ikke fodfæstet, ”men voks i 
nåde og erkendelse af vor Herre og 
frelser Jesus Kristus!” (2 Pet 3,18)

tage stoffer.
”Når jeg praktiserer kristen-

troen, får jeg kraft til at bekæmpe 
misbruget. Gud har passet godt på 
mig. Han kaldte på mig og bliver 
ved med at kalde på mig. Jeg kan 
godt blive anfægtet i min tro, men 
jeg holder fast i, at Jesus har gjort 
alt for mig.”

Når Erik Larsen møder nye fri-
stelser, kommer han til Jesus. Han 
beder og læser i Bibelen, og så rin-
ger han til en anden kristen, som 
beder for ham. Bibelens Salme 23, 
der siger, at ”Herren er min hyrde,” 
betyder meget for ham.

Man kan stole på kristne
Det har været en positiv overra-
skelse for Erik Larsen at møde 
kristne. I det kristne fællesskab 
har han fundet mennesker, som 
man kan stole på. Hans erfaring 
er, at de har en anden indstilling til 
deres medmennesker og til ærlig-
hed end de mennesker, han ellers 
har været omgivet af. Han har selv 
haft svære oplevelser i barndom-
men, der har gjort det svært at 
have tillid til andre.

Erik Larsen bor i Pandrup i Vend-
syssel og er førtidspensionist. De 
sidste par år har han været trofast 
med i Nørresundby LM, hvor han 
har følt sig godt modtaget.



Som kristne er vi overbevist 
om, at vi lever i en sønder-
revet verden. Der er sket 
noget, som ødelagde både 
jorden og mennesket.

Ingen kan længere sige: 
”Alt er meget nt”. Synde-
faldet var et oprør mod Gud, 
hvor mennesket forlod dets 
oprindelige forankring hos 
Gud. I stedet for at ære og 
elske Skaberen begyndte 
mennesket at ære og dyrke 
det skabte. Af den grund 
kan de gode gaver, Gud har 
lagt i skaberværket, også 
blive et problem – hvis de 

Kærlighed til penge
altså får lov til at tage Guds 
plads. Der er intet problema-
tisk i selve det med penge, 
men ”kærlighed til penge er 
roden til alt ondt”.

Det Nye Testamente ser 
ikke ned på rigdom som så-
dan. Vi kan have skaffet os 
den på en forkert måde, og 
vi kan anvende den forkert; 
men i sig selv er den ikke et 
problem! Det er vort hjertes 
kærlighed, der er det afgø-
rende. ”For hvor jeres skat 
er, dér vil også jeres hjerte 
være”, siger Jesus.

 To steder taler Jesus om 

”mammon”. Det er et ara-
mæisk ord, som betyder 
rigdom. Han anvender det 
i negativ betydning om rig-
dom som et livsmål i mod-
sætning til Gud. Det handler 
om, hvad vi tilbeder og lader 
os forme af: ”I kan ikke tjene 
både Gud og mammon.” I 
Jesu undervisning er der 
derfor mange advarsler mod 
at lade rigdom tage Guds 
plads: ”Se jer for og vær på 
vagt over for al griskhed!

Sådan kan ingen af jer 
være min discipel uden at 
give afkald på alt sit eget! 

Hvor er det vanskeligt for 
dem, der ejer meget, at 
komme ind i Guds rige!”

Når Jesus mødte menne-
sker, så han deres hjerter, 
og hvad der var Gud i deres 
liv. En rig mand, som ejede 
meget, k besked på at 
sælge alt, hvad han havde, 
mens Peter beholdt hus og 
båd, som Jesus også gjorde 
brug af.

Penge og ejendom er no-
get godt selv efter syndefal-
det. Det var ikke pengene, 
men mennesket, der foran-
dredes. Efter faldet fristes vi 
bestandigt til at tilbede det 
skabte, ikke mindst mate-
riel rigdom. Når det skabte 
sættes på Skaberens plads, 
bliver det, som oprindeligt 
er hans gode gaver til os, en 
dødelig gift i vores liv.

Gennem troen på Jesus 
indbydes vi igen til det op-
rindelige liv med Gud. Jo vig-
tigere Gud er i vort liv, desto 
friere bliver vi i forhold til 
rigdom. Vi glædes over det, 
vi ejer, men målet for vort liv 
er, at Skaberen skal æres. 
Skaberværket med alle dets 
rigdomme bliver ikke mindre 
værd for den, der er kristen, 
men det får en anden plads: 
Under Gud og ikke som er-
statning for Gud!

Uddrag af bogen ”Gør som 
Gud - bliv menneske” af Ste-
fan Gustavsson.
Pris frem til 1. april kun 
kr. 25,-.
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Gør som Gud – bliv menneske

Stefan Gustavsson
Verden er Guds, og frelsen er en gen-
oprettelse af skaberværket – ikke en 
befrielse fra det!
192 sider (indb) – før kr. 99,95

”Bogen giver en god indføring i nogle 
centrale bibelske temaer og relaterer 
dem – på en vældig pædagogisk 
måde – til den tid, vi lever i.” 
Børge Haahr Andersen

Efter ordre
Fra en tropelæges dagbog

Villy Vestergaard Olsen
Forfatteren bringer os tæt på men-
nesker og skæbner, faglige og etiske 
vanskeligheder i lægegerningen og 
på Guds fantastiske indgriben.
143 sider, indb. – før kr. 158,-

”Et stærkt vidnesbyrd fra en erfaren 
mand” – IMT

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.
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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

LogosMedia rydder op
75 % rabat på udvalgte bøger frem til 1. april

AF DITTE OLSEN

LogosMedia er begyndt at 
rydde op på lageret. Det skal 
nemlig yttes til Fredericia 
den 1. april.

”Der er titler, som vi har 
rigtig mange tilbage af, og 
som er rigtig gode bøger. 
Selvom de er nogle år gamle, 
vil vi gerne åbne LM’ernes 
øjne for dem,” forklarer for-
lagsassistent Birgit Kors-
gaard.

”Når vi nu alligevel skal til 
at pakke lageret sammen, 
forsøger vi lige at komme af 
med nogle af bøgerne. Det 

koster jo også i transport 
og administration at ytte 
dem fra det ene lager til det 
andet.”

De udvalgte titler bliver 
sat til salg på LogosMedias 
netbutik. Og hver uge dukker 
der nye titler op. Så hvis man 
vil gøre et godt køb af ældre 
bogtitler, så er det nu, man 
skal slå til. Bøgerne sælges 
med 75 procent rabat.

Den nye samarbejdsaf-
tale, som LogosMedia og 
Forlagsgruppen Lohse har 
indgået, indebærer blandt 
andet, at Lohse køber bog-
lageret.

Budskabet med rabat
Man kan stadig nå at bestille 
abonnement på Budskabet 
med rabat. 

I sidste nummer af Tro & 
Mission var der vedlagt et 
tilbud på tidsskriftet Bud-
skabet. Halv pris for hele 
2012.

Bestilling inden 1. februar på 
mail til eb@dlm.dk eller i kuvert til LM’s  
sekretariat.
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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”

plads i dit liv.
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AF LEIF ANDERSEN OG MORTEN 

HØRNING JENSEN 

LEKTORER PÅ MENIGHEDSFA-

KULTETET  

KRISTELIGT DAGBLAD

Det handler om selve evan-
geliet – det hele evangelium, 
der hverken bliver for småt 
eller kun halvt. Et helt evan-
gelium modgår med mod 
enhver tale om en særlig 
gruppe af syndige men-
nesker, nåden ikke gæl-

AF BISKOP STEEN SKOVSGAARD

KRISTELIGT DAGBLAD

Jeg er ikke med på den teo-
logiske pointe, at kirken ikke 
må forarge sin samtid. Hvor 
står det skrevet, at kirken 
altid skal følge samfundets 
moral og de moderne strøm-
ninger? Hvor står det skre-
vet, at det, som et samfund 
velsigner, skal kirken også 
velsigne? Er det at tale med 
teologisk tyngde at påstå, at 
Paulus’ pointe er, at kirken 
ikke må forarge?

AF JENS OLE CHRISTENSEN 

HILLERØD

Først vil jeg takke Manuel 
Viglius for hans indlæg i sid-
ste nummer af ”Tro og Mis-
sion”, der giver mig lejlighed 
til at gentage et par vigtige 
pointer.

LM har siden 1997 haft 
to spor i kirkespørgsmålet, 
som er sidestillet: Nogle har 
valgt at satse på at forblive i 
folkekirken andre på frime-
nigheder. 

Begge spor ndes i adskil-
lige varianter – og det er 
måske lidt en smagssag, om 
man betragter det trossam-
fund, der blev omtalt i sidste 
nummer, som en variant af 
frimenighedssporet eller 
som et tredje spor. 

» Klip; Svimmelhed og homoseksuelle ægteskaber

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. 

inspiration      nærvær      holdning

MED ANSVAR FOR ligestillling og kirke k Manu Sa-
reen (R) et af de mindste ministerier, både hvad angår 
prestige og ansvarsområder.

Ikke desto mindre har han på kort tid rejst den ene 
store debat efter den anden. Det gælder indførelsen 
af ægteskab for homoseksuelle og folkekirkens for-
hold til staten. Senest er så også trossamfundenes 
rolle kommet i fokus. Det betyder, at han i dag frem-
står som en af de mest kendte ministre i regeringen.

Det giver god mening at betegne Sareen som mi-
nister for Ligestilling med stort ”L” og kirke med lille 
”k”. I hvert fald er det ligestillingsperspektivet, der er 
fællesnævner i de debatter, han har rejst - også på 
kirkeområdet.

VI HAR TIDLIGERE her i avisen udtrykt skarp kritik af 
Sareens beslutning om at indføre et kirkeligt ritual for 
homoseksuelle vielser. 

Når det gælder hans overvejelser om også at gøre 
trossamfundenes forhold til en del af den kirkekom-
mission, der snart vil blive nedsat, så er der imidlertid 
grund til at kippe med aget.

Det er på høje tid, at en sådan kommission får ud-
redt det komplicerede forhold mellem stat og kirke, 
og det er lige så oplagt, at trossamfundenes vilkår og 
retsforhold ses grundigt efter i sømmene ved samme 
lejlighed. 

Det handler om konkrete forhold som for eksempel 
vielsesbemyndigelse og statslig inddrivelse af kirke-
skat, som især den katolske kirke er meget opsat på 
at opnå. 

Men det handler især om, at der bliver mere ordne-
de forhold i relationen mellem ikke bare folkekirke og 
stat, men også mellem trossamfund og stat.

I den sammenhæng er frimenighederne også at be-
tragte som trossamfund. Her er et vigtigt udestående 
lovgivningens uklare retskrav om brug af folkekirkens 
bygninger.

NU HAR SF så foreslået, at man tager skridtet fuldt 
ud og omdøber Kirkeministeriet til Ministeriet for livs-
anskuelser. Signalværdien er til at forstå: I et plurali-
stisk samfund skal der være ligestilling mellem alle 
trosretninger.

Det er dog at tage munden lige fuld nok - i hvert 
fald her og nu. Folkekirken repræsenterer trods alt 80 
procent af den danske befolkning og er uløseligt for-
bundet med hundreder af års dansk historie og kultur. 
Desuden fastlægger grundloven, at den understøttes  
af staten. 

Her og nu handler det først og fremmest om, at sta-
ten får orden i  sit eget hus - både i forhold til folkekir-
ken og trossamfundende. Når det er sket, vil det være 
rimeligt at overveje, hvad ministeriet skal hedde.

Kunne vi ikke for en gangs skyld begynde med sub-
stansen og så tage stilling til indpakningen bagefter?

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

Ordnede forhold 
- ja tak

» Stadig ét evangelium og to spor

Vi er meget optaget af, at 
begge spor føler sig hjemme 
i LM, så længe vi står sam-
men om den åndelige linje.

Det er en offentlig hem-
melighed, at jeg selv er 
indstillet på at blive i fol-
kekirken, så længe det 
overhovedet kan forsvares 
åndeligt. Men det ændrer 
ikke ved, at jeg med glæde 
og overbevisning forvalter 
denne to-spors-politik.

Så tror jeg også, at denne 
politik giver os mulighed for 
at føre frugtbare samtaler 
om både de muligheder og 
fristelser, som begge spor 
byder på. 

Jeg tror, det er vigtigt, at 
vi går ind i de samtaler med 
åbent sind. Så har vi virkelig 
mulighed for at opmuntre og 
hjælpe hinanden.

Jens Ole Christensen; Vi er meget optaget 
af, at begge spor føler sig hjemme i LM, så 
længe vi står sammen om den åndelige linje»debat;   
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AF MADS JAKOB TH. JAKOBSEN

SKEJBY

Der er vist ingen læser af Tro 
&Mission, som er i tvivl om, 
at det står skidt til i folkekir-
ken (FK). ”Det er kun blevet 
værre”, ”Det knirker og kna-
ger” er blot et par eksem-
pler. Og alting drejer sig om 
et enkelt ritual. Jeg skal ikke 
forsmå sagen. 

Visselig er det alvor at 
trodse Guds Ord, og vi bør 
rette en tak mod generalse-
kretæren for hans store og 
prisværdige arbejde for at 
holde FK fri fra det skær.

Mange bruger situationen 
som argument for at melde 
sig ud af FK, selvom det ikke 
er årsagen. For sagen er, at 
et eventuelt ritual kun er et 
symptom og ikke selve syg-
dommen. Det er et dige, der 
brister. 

Desværre er LM ikke uden 
skyld. Igennem snart hun-
drede år har LM svigtet og 
svigter fortsat troende sog-
nepræster. 

Hvor ville FK have stået i 
dag, hvis LM i stedet havde 
bakket op om de troende 
præster, havde kørt ligeså 
langt og ofte for at støtte en 
sådan som for at komme 
til møde? Hvor ville FK have 
stået, hvis missionsfolket 
havde været mindre trægt 
til at melde sig ind i menig-
hedsrådene og gjort deres 
stemme gældende der? Vi 
har skyld.

Også i et eventuelt ritual 

» Bliv og bed

har vi skyld. Det var klart 
allerede lang tid før folke-
tingsvalget, at en rød rege-
ring ville arbejde for et ritual 
imod Guds ord. Alligevel ikke 
blot undlod LM at advare 
mod at stemme rødt, men 
ligefrem ”opfordrede” til det 
med en artikel side 6 i num-
mer 17 i Tro & Mission.

Derfor opfordrer jeg nu til 
ikke atter at svigte. For for-
lader vi FK, vil det store er-
tal ikke se det som et tab, 
men som en sejr. Lovgivnin-
gen gælder for alle danske.

Lad os gøre bod, bede om 
tilgivelse for vore svigt og 
bede til, at vi ikke forårsager 
ulykke for andre, ja, bede 
om, at Gud vil forbarme sig 
over FK, og bede for dens 
troende præster.

Lev vel.

Og hvad nu, hvis evangeli-
ets forargelse ligger et helt 
andet sted? Hvad nu, hvis det 
virkeligt forargelige er, at Gud 
har ment det alvorligt, når 
han skabte mennesket som 
mand kvinde og velsignede 
dem? Og at det er kønsfor-
skellen, som konstituerer 
ægteskabet? Det er da for al-
vor forargeligt at høre i vores 
tid. At få at vide, at ægteska-
bet ikke er et tilfældigt for-
hold, som vi kan omde nere 
efter forgodtbe ndende, men 
at det udspringer af selve 
skabelsen og peger hen på 

forholdet mellem Kristus og 
hans kirke.

Det er da forargeligt at sige 
som Luther, at ægteskabet 
har Guds ord for sig. At ægte-
skabet er et åndeligt forhold, 
men også et kødeligt forhold 
– vel at mærke mellem to af 
hvert sit køn. Det må siges at 
være det allermest forarge-
lige at høre i denne tid.

Men efter min mening er 
det sandheden, hvorom så 
meget falsk snor sig i dette 
spørgsmål, at ægteskabet er 
et forhold mellem en mand 
og en kvinde. Punktum. Læn-

gere er den ikke. Så kan der 
ganske rigtigt være mange 
andre forhold mellem men-
nesker, og samfundet, og 
mennesker kan indrette sig 
på utallige måder, som de sy-
nes og nder for godt.

Men i kirken må vi holde 
fast ved, at et ægteskab er et 
forhold mellem to af forskel-
ligt køn. Sådan har Gud villet 
det ved skabelsen, og Jesus 
bekræfter det. Det kan man 
både læse og se.

Med mindre man da er 
grebet af politisk og teologisk 
svimmelhed.

» Klip; Et halvt evangelium og en 
lovløs kirke

der. Gælder den kun nogle, 
gælder den ingen – og slet 
ikke os!

Men et helt evangelium 
kalder samtidig ind i en 
forpligtende efterfølgelse 
af den Jesus, vi kender fra 
Skriften selv. 

En begrundelse for et 
vielsesritual for homosek-
suelle kan ikke hentes ud 
af evangeliet uden at ende i 
antinomismens manglende 
syn for efterfølgelsens nød-
vendighed.

Tyrstrup kirke.
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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

Sommerhus udlejes Born-
holm. Snogebæk ved Balka 
strand, 4 (6) sovepladser. 
250 m til strand. Alle moder-
ne faciliteter inkl. internet. 
Nærmere info på mail: fam.
mortensen@forum.dk  eller 
tlf. 40259884.

AGERSKOV:

AABENRAA:

GILLELEJE:

HILLERØD:

NEXØ:

SKJERN:

VIDEBÆK:

lumigenbrug.dk

lumi genbrug

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast. 

Tlf. 97 25 20 77

Frederiksborg Apotek
Slotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels Hansen

  www.frederiksborg-apotek.dk
___________________________________

Apoteket har døgnvagt

Kørselsordning til Jylland.
Tlf. 54 44 17 00    

www.stubbekoebingefterskole.dk
Skolen er oprettet af Luthersk Mission

En særlig skole til særlige behov

Underviser ved  
bibelskole i Mara, 
Nordtanzania 

Vær med til at uddanne kommende le-
dere til nye menigheder i et område af 
Tanzania, hvor kun få har hørt evange-
liet.

Se mere på www.dlm.dk/stilling-som-
missionaer

Den 13. november 2011 
døde Frederik Schmidt, 
92 år gammel, og man-
ges håb var, at hans kone, 
Nicoline (kaldet Nico), på 
trods af savnet kunne få 
en rolig periode, men den 
21. december 2011 kom 
turen så pludselig til Nico, 
som blev 89 år.

Frederik stammede fra 
Vodder og Nico fra Høj-
rup. De blev gift i 1948, 
og de første år boede de i 
missionshuset Bethania 
i Toftlund. I 32 år drev de 
en mindre ejendom i Gøt-
terup, og herefter yttede 
de til Toftlund i eget hus. 
De oplevede små kår, men 
der blev arbejdet hårdt, og 
gudsfrygt og nøjsomhed 
prægede hjemmet.

Ved begge begravelser 
prædikede tidligere missi-
onær Johannes Jensen, og 
begge gange over Salme 
121,2 ”Min hjælp kommer 
fra Herren”, som var Nico 
og Frederiks bryllupsord. 
Det var et tilbagevenden-
de vidnesbyrd og takke-
emne fra Nico og Frederik.

I mange år var Frederik 
medlem af kredsstyrelsen 
i Toftlund og ansvarlig for 

missionshuset. I en årræk-
ke oplevede LM i Toftlund 
tilbagegang i medlemsan-
tallet. Frederik insisterede 
på, at vi skulle modernise-
re Bethania og gøre noget 
aktivt for at trække nye til, 
og han gik selv arbejds-
mæssigt foran.  

Da Nico faldt om den 15. 
december, var julebagnin-
gen på plads og julekor-
tene skrevet – hun kunne 
overkomme det utroligste. 
Nico kunne navnene på 
alle LM’s missionærer og 
deres børn, og hun havde 
styr på deres fødselsdage. 

Ved mindesamværet 
gjorde mange opmærk-
som på, at de nu havde 
mistet trofaste forbedere. I 
hjemmet blev der bedt for 
rigtig mange: missionærer, 
missionærbørn, prædi-
kanter, LM-ledere, venner, 
naboer og familie. 

Et besøg i deres hjem 
omfattede altid et sønder-
jysk kaffebord, en snak om 
LM og en snak om Guds 
ord. Det virkede aldrig 
kunstigt og påtaget, for 
det var deres hjerteblod.

Møller Schmidt
Toftlund

Lillejuleaften kaldte Her-
ren Martin Jakobsen, Hil-
lerød, hjem til sig. Martin 
blev 77 år.

Martin var født og op-
vokset ved Aulum i Midt-
jylland. Som ung mand 
meldte han sig til på 
Grundtvigs højskole i Hil-
lerød. Men af uransagelige 
årsager endte han i stedet 
på LMH. Her gennemførte 
han sit højskoleophold og 
mødte kort tid efter Thilde, 
som skulle blive hans 
kone og tro følgesvend. 

Martin var postbud i 
Hillerød, og ved siden af 
dette job blev han sam-
men med Thilde ansat 
som pedel i missionshuset 
Bethania i Hillerød. Her 
havde de deres private og 
åndelige hjem i 40 år. Op-
gaven som pedelpar blev 
udført med stor kærlighed 
til stedet, med iver og ak-
kuratesse. 

I fritiden gjaldt det hans 
store interesse, fodbold. 
Han var levende engageret 
i sporten og i de menne-

sker, han mødte.
Kirken var fyldt til bri-

stepunktet ved begra-
velsen fra Hillerød Kirke 
den 30. december. Det var 
Martins adelsmærke, at 
han kendte mange. Han 
kunne tale med alle, og 
alle følte sig i godt selskab 
med Martin.

Ved mindesamværet tog 
to af børnebørnene ordet. 
De fortalte om den betyd-
ning, deres bedstefar havde 
haft. Han ”gad dem” nemlig.

Martins tro på Gud var 
enkel. Tro på Gud, og hold 
dig til Jesus i dit liv. Det 
behøver ikke være så kom-
pliceret. Det blev Martins 
styrke, og på det gik han 
hjem til himlen.

Vore tanker går til fami-
lien, til Thilde og deres to 
børn, Ivan og Tove, og de-
res familier. De har mistet 
en kær mand og far. Vi an-
dre en god og værdsat ven.

Æret være Martins 
minde.

Ulla Rejkjær
Hillerød

Pietisten ønskes. 
Flemming Kofod-Svendsen er meget interesseret i
Rosenius’ Pietisten årgang 1842-1851 - altså de første 10 
årgange. Har de senere årgange, men i lidt redigerede genop-
tryk. Er derfor også interesseret i de senere årgange i origi-
naludgaven eller tidlige genoptryk.
Henvendelse: Krogebjerg 24, 2720 Vanløse. Tlf. 32125896  / 
40769696; mail: kofodsvendsen@gmail.com.

Vi har mere end 15 års erfaring på området! 

Medlem af psykoterapeutforeningen MPF

Samtaleterapi - individuel, par, familier
Personalerådgivning - supervision, coaching, undervisning

Konsultation - Esbjerg, Kolding, København, Løgumkloster

Tlf. 74744649 . E-mail: noer@familieterapeuter.dk
Hjemmesiden: www.familieterapeuter.dk

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING
v/ Connie og Mads Noer, Munkeparken 115, 6240 Løgumkloster

O V E R A L T  P Å  J O R D

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

En dansk cd med moderne 
hymner og lovsange.

En times stor vellyd med 
tekster i teologisk og 
poetisk særklasse.

Sunget af Marie Lind 
sammen med Julie Lind 
og Christina Steen. 
Krydret med solide og 
smukke korarrange-
menter.
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O V E R A L T
P Å

J O R D

O V E R A L T  P Å  J O R D

MARIE   I   JULIE   I   CHRISTINA  I C

R AO V E R AO V E R A L PP ÅÅÅÅPPPTL P ÅÅ JJ O RL T PL T PT P JJ O R DR DR

Stuart Townend & 
Keith Getty-sange 

på dansk

13 numre – kr. 149,95 
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Hvilken aktivitet 
nyder du mest at 
lave?

Jeg kan godt lide frisk luft, 
både når jeg går rundt i ha-
ven med en hakke i hånden 
og jagter ukrudt, og når jeg 
er på primitiv cykelferie med 
familien. Jeg nyder også at 
læse aviser, blade og bøger. 

1

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

Jeg har vist ikke været ud-
sat for noget slemt for nylig. 
Men følelsen af, at nogen 
ikke vil eller kan forstå mig 
eller tillægger mig holdnin-
ger eller motiver, som jeg 
ikke har …, den følelse er 
ikke rar. 

4

Hvad er din ynd-
lingsbog?
Jeg har haft stort 

udbytte af mange bøger. 
Selvom jeg normalt ikke er 
så meget til skønlitteratur, 
har Guds konger af Lynn 
Austin gjort indtryk. Det er 
vel en bibelhistorisk roman 
om Hizkijas tid. Men for mig 
var den først og fremmest 
en alvorlig og aktuel under-
stregning af den forførelse, 
vi er udsat for i vores kirke-
lige situation i øjeblikket. 

8

Hvilken aktivitet 
hader du mest?
Tja, det er træls, når 

der er problemer med it og 
telefoni. Det medfører en 
masse bøvl for sådan en 
som mig, der ikke har air 
for den slags. 

2
Hvad siger din 
familie, at din 
fremherskende   

egenskab er?
Min kone synes, jeg er god 
til at lytte. Jeg er ikke sik-
ker på, at alle andre også 
mener det. De siger også, at 
jeg er omhyggelig med det, 
jeg laver. 

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

Boganmeldelser er sjældent 
det sidste, jeg læser. 

7
Hvad er den bed-
ste oplevelse, du 
har haft i 2011?

Min yngste søns kon rma-
tion må kandidere til den 
placering. I det hele taget er 
det en god oplevelse at have 
tre teenagedrenge i huset. 

3
Hvad er det bedste 
ved det kristne 
fællesskab, du 

kommer i?
At Jesus er der. Og så glæder 
jeg mig over, at alle genera-
tioner er repræsenteret. 

6
Hvad er du optaget 
af lige nu?
At ere får glæde 

af at læse Budskabet! Det 
har været godt at mærke 
tilstrømningen af nye abon-
nenter til Budskabet de 
seneste måneder. Så jeg 
håber,  rigtig mange læsere 
husker at tilmelde sig nu.

Ellers glæder jeg mig også 
til en udvidet påskeferie i 
Israel med familien. Jeg har 
aldrig været der før.

do
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Ole Solgaard holder meget af 
at være udendørs.Navn: Ole Solgaard 

Alder: 42 år 
Bopæl: Kragelund ved 
Løsning 
Job: redaktør af Bud-
skabet og journalist 
på Tro & Mission 

Anledning:
Inden 1. februar kan man 
tegne abonnement på 
tidsskriftet Budskabet 
til halv pris. Ole Solgaard 
har i øvrigt skrevet artik-
len på side 11.

Mændene skal mere på banen
kunne vi tænke os at høre, 
hvad de pågældende tavse 
mænd ville svare, hvis du 
har spurgt dem. Der kunne 
jo være mange individuelle 
interessante forklaringer 
på det spørgsmål, som du 
kunne have gavn af at kende 
svaret på. 

Men emnet er også inter-
essant, iog med at det åben-
bart er en tendens.

Kvinderne dominerer i 
samfundet generelt
Der bliver jo talt en del om 
kvindernes dominans i sam-
fundet generelt for tiden. 
Drenge vokser op uden far, 
passes af kvindelige pæ-
dagoger, indlæringen i fol-
keskolen indrettes måske 
mest til piger tilrettelagt af 
kvindelige lærere, piger kla-
rer sig bedst i gymnasiet og 
kommer senere til at beklæ-
de topposter i samfundet. 

Der laves fra offentlig side 
vist ere initiativer for at 
imødegå denne tendens. En 

Til Brevkassen
I min kreds har vi af og til frie 
vidnesbyrd efter prædike-
nen. Det er meget tit kvinder, 
som tager ordet. Jeg speku-
lerer på, hvorfor mændene 
ikke har noget at sige? 

Når jeg taler med bekend-
te fra andre menigheder, kan 
jeg høre, at det er det samme 
mønster hos dem. Er mæn-
dene lidt dovne? Eller kom-
mer de bare til møde, fordi 
deres koner har trukket dem 
med? Jeg savner, at mænde-
ne kommer mere på banen 
og ikke bare lader os kvinder 
køre løbet – også her ... 

Venlig hilsen
Inger

Kære Inger
Tak for det interessan-
te spørgsmål. Allerførst 

tendens, som kommer cirka 
35 år efter rødstrømpekam-
pe og kvindefrigørelse.

Find ud af, hvorfor 
mændene er tavse
Kønsroller er jo faktisk be-
rørt i Bibelen mange steder, 
og det kan jo være, at din 
kreds har fået rykket sig 
et stykke fra de bibelske 
idealer for manden og kvin-
dens pladser i menigheden. 
Enhver af vores samfunds 
tendenser vil vel afspejle 
sig også i kirken, fordi vi er 
i denne verden, om end vi 
ikke er af denne verden. 

Men det er fortsat din og 
vores opgave at holde os 
tæt til Bibelen også på dette 
område. 

Og dermed bliver det eks-
tra spændende at spekulere 
over, om I kunne gøre noget 
ved det - mere end at kende 
svaret på, om mænd er dov-
ne, eller om de kun kommer 
til møde, fordi konen har 
trukket dem derhen. 

Kunne du rejse spørgs-
målet over for ledelsen i din 
menighed og måske foreslå 
en temaaften om det? Bede 
nogle af de tavse mænd om 
deres synspunkt. Hvis de får 
lidt tid til at tænke sig om, 
kan de såmænd nok godt 
presses op til mikrofonen, 
mon ikke? 

Mon de her mænd trives i 
jeres fællesskab? Det bed-
ste er at spørge dem, nu har 
du jo spurgt os.

Magtposition og  
førertrøje
Vi tror, at det er kendt fra en 
del parforhold, at kvinden er 
den verbalt mest stærke. 

Hvis kvinden udnytter den 
evne uden at respektere 
mandens anderledes måde 
at kommunikere på, får hun 
måske en magtposition og 
en førertrøje, som hun slet 
ikke bryder sig om, og som 
parforholdet lider under. 

Hun arrangerer børne-
nes aftaler, familiefesterne, 

julekortene, indkøbene og 
sidder i menighedens ud-
valg og ender måske med at 
sidde utilfreds og klage over 
stress, og at manden er for 
doven. 

Manden bliver måske 
muggen, føler aldrig, at  
nogen vil høre på ham, og 
melder sig nærmest ud af 
fællesskabet - og rejser sig 
i hvert fald aldrig til ”åben 
mikrofon”. 

Måske skulle I arrangere 
par-aftner?

Plads til alle   
personlighedstyper
Vi vil gerne slutte af med at 
skrive, hvad du sikkert er 
helt enig med os i, nemlig at 

der er plads til alle person-
lighedstyper i den kristne 
kirke. 

Også dem som meget 
sjældent tager ordet. 

Også de beklæder en vig-
tig plads i vores kirke, og 
de er ikke mindre værd end 
mennesker, som altid har 
meget på hjerte. 

Det er vigtigt, at vi mener 
og signalerer tydeligt, at 
man ikke er en bedre kristen 
ved at være en bestemt from 
type. 

Hvem ved, måske sidder 
de og beder, mens kvinderne 
tager ordet … igen?

Med venlig hilsen
Anne Marie og Peter Rask

spørg;  

Svarpanel: terapeut Ellen Esmarch Pedersen, daglig leder af 
KPI Carsten Hjorth Pedersen, læge Anne Marie Rask, cand. 
theol. og frimenighedspræst Peter Rask og socialrådgiver 
Yvonne Solgaard
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Skriv til Tro & Missions brevkasse og spørg om livet 
med troen. Adressen er: Brevkassen, Tro & Mission, In-
dustrivænget 40, 3400 Hillerød. Mail: tm@dlm.dk. Alle 
henvendelser behandles fortroligt. Der svares kun på de 
breve, der kommer i avisen. Alle breve vil fremstå ano-
nymt i avisen.
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SIEM REAP, CAMBODJA
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Et drej mere
vand i bruseren! Et håndklæde om 
den indsæbede krop, op ad den 
stejle trappe til taget, hvor man 
synligt for alle nysgerrige åbner for 
hanen til reservetanken.

Velkendt for udsendinge i Cam-
bodja, ukendt for danskere i al 
almindelighed. I Danmark får man 
en meddelelse forud, når det sker 
en sjælden gang, at der lukkes for 
vand eller lignende. I Cambodja 
sker det ikke kun en sjælden gang, 

og intet meddeles på forhånd.
Skal man nde sig i den slags? 

Vel skal man ej, men man skal ikke 
tro, at nogen løser problemet for 
en, men gøre, hvad man selv kan. 

Altså må vi sætte os ind i, nøjag-
tig hvor vandet kommer ind i huset, 
se på stophaner og kigge på vand-
beholderen på taget. Det er ikke så 
svært. A el nder ud af en måde, 
hvorpå man kan undgå virkninger-
ne af de kedelige vandafbrydelser. 

Det bliver en del af hans morgen-
rutine at skrue og dreje, så vi får 
vand nok til resten af dagen.

Men det sker, at Axel er på tur med 
overnatning. Så får jeg at vide, hvor 
der skal skrues og drejes. En mor-
gen står jeg så der og drejer og dre-
jer og drejer og drejer og drejer. Intet 
sker! Frem med mobilen!: ”Skidtet 
virker ikke!” ”Drej noget mere,” lyder 
det i den anden ende. ”Jeg har drejet 
25 omgange! Mindst!” Jeg får be-

sked på at fortsætte. 
Et halvt drej mere på hanen! 

Mere skulle der ikke til! Jeg var 
taknemmelig over at høre van-
det løbe til, og tænker på, at der 
nok er en del situationer, hvor der 
bare skal tages et ekstra tag. Det 
vil gøre hele forskellen! Man kan 
måske ikke tage alle de ekstra 
tag, der kan tænkes. Men en gang 
imellem kunne et ekstra tag give 
betydningsfulde resultater


