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”Vi må prioritere arbejdet i Cambodja,”
siger LM’s internationale chef, Brian Sjælland

Mennesker kommer til tro

AF KAJA LAUTERBACH

Døren står åben for evan-
geliet i Cambodja, og men-
nesker kommer til tro.

Det oplevede internatio-
nal chef i LM Brian Sjæl-
land selv i januar. Fra den 
23. januar og to uger frem 
var han for første gang på 
besøg i landet.

”Lige nu er lysestagen 
tændt i Cambodja, og vi må 
prioritere LM’s arbejde i det 
land,” siger den internatio-
nale chef.

Han var med til et evange-
liserende møde i et rislager 
i en landsby i Fjendesko-
ven i den nordvestlige del 
af landet. Her havde den 
første mand i landsbyen, der 
var kommet til tro på Jesus, 
inviteret sin familie og sine 
naboer for at fortælle om 
Jesus og frelsen i ham.

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Kort før jul indgik Dansk 
Bibel-Institut (DBI) en om-
fattende samarbejdsaftale 
med Fjellhaug Internasjo-
nale Høgskole i Oslo, der 
sikrer DBI international 
anerkendelse af sin bache-
loruddannelse i teologi og 
mission.  Det var derfor en 
meget lettet DBI-rektor, der 

at aftalen nu også  var god-
kendt af det norske kunns-
kapsdepartement.

”Vi var ret sikre på afta-
len, men sad alligevel med 
en indre uro. Vi har brugt 

Dansk Bibel-Institut sikrer international anerkendelse af sin bacheloruddannelse 

DBI og Fjellhaug i strategisk samarbejde

rigtig mange resurser på 
denne sag, og det var en 
stor lettelse, da sagen en-
delig var i orden,” fortæller 
rektor Børge Haahr Ander-
sen.

Man skal ikke lade sig 
forvirre af den norske be-
tegnelse ”høgskole”. Fjell-
haug er et internationalt 
godkendt privat univer-
sitet. Det drives af Norsk 
Luthersk Misjonssamband, 
der er et af Europas største 
missionsselskaber.

Aftalen betyder, at DBI via 
en nyetableret dansk afde-
ling af Fjellhaug fra som-
meren 2012 tilbyder under-
visning på bachelorniveau 

i København. Undervisnin-
gen vil foregå på dansk og 
med DBI’s lærerstab, men 
under Fjellhaugs akademi-
ske ansvar. Efter bachelo-
ruddannelsen kan de stu-
derende fortsætte med en 
fuld kandidatuddannelse i 
teologi på Københavns Uni-
versitet eller en masterud-
dannelse i teologi og mis-
sion for på Fjellhaug i Oslo. 

”Med den nye samar-
bejdsaftale kan DBI i endnu 
højere grad realisere sit 
formål: at uddanne nye 
generationer af kirkelige 
medarbejdere, præster og 
missionærer i Danmark 
og i udlandet,” siger Børge 

På mange arbejdspladser er medarbej-
dersamtaler et årligt tilbagevendende 
fænomen. Den enkelte medarbejder får 
mulighed for at drøfte sin arbejdssitua-
tion med ledelsen.

Mange oplever det sikkert rigtig godt – 
andre har det måske mere som med et 
tandlægebesøg: Det er rarest, når det er 
overstået! Det udfordrende ved sådan en 
samtale kan være, om jeg får udtrykt mig 
tydeligt nok, bliver jeg forstået rigtigt? Tør 
jeg sige det, der trykker?

Forleden slog det mig – hvad er det 
egentlig at bede? Er det ikke en medar-
bejdersamtale? Jo, sådan set, men uden 

de elementer, der kan give associationer 
i retning af et tandlægebesøg. ”Jeres far 
ved, hvad I trænger til, endnu før I beder.”  
Vi snakker med en, der aldrig misforstår 
os, aldrig fejlvurderer os, hverken i positiv 
eller negativ retning, aldrig bliver choke-
ret over det, vi har at komme med … En 
kristen er kendt og elsket til bunds af sin 
arbejdsgiver.

Tænk på Jesu medarbejdersamtale 
med Peter efter opstandelsen.

Hos ham er det godt at være til medar-
bejdersamtale – hver dag!

Anne Christine Pederseninspiration      nærvær      holdning

Medarbejdersamtale
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  Der, hvor man 
har en præst, der 
ønsker at stå på 
Skriftens grund, 
må troens folk 
slutte op om guds-
tjenesten og være 
med i arbejdet 
samtidigt med, at 
man også har et 
indbyrdes fælles-
skab uafhængigt af 
kirken  

Ebbe Kaas
side 2

  Evangeliet er 
for Luther ganske 
enkelt Kristus, og 
han gives til os 
både som gave og 
som forbillede. Lu-
ther skriver: ”Dette 
dobbelte gode er 
de to ting, vi får i 
Kristus: Gave og 
forbillede”

Morten Hørning Jensen
side 13

  Det er ikke 
nok, at man kan 
fritages fra at gøre 
det forkerte, hvis 
man på andre 
punkter hindres i 
det rigtige

Peter Leif Mostrup Hansen
side 8

 Haahr Andersen. 
Dansk Bibel-Institut har 

siden 2007 haft en samar-
bejdsaftale med Univer-
sity of Wales. Her blev man 
imidlertid i 2010 stillet i 
udsigt, at samarbejdet 
kun ville kunne fortsætte 
efter 2013, hvis undervis-
ningssproget blev engelsk. 
Blandt andet på grund af 
dette besluttede Dansk 
Bibel-Institut at ophæve 
aftalen. Siden da har besty-

andre løsninger, og det er 
denne indsats, der nu re-
sulterer i det nye dansk-
norske samarbejde.

Læs leder side 11

”Det er en stor lettelse, at 
aftalen med Fjellhaug nu 
endelig er på plads,” siger  
Børge Haahr Andersen. Han 
er rektor for Dansk Bibel-
Insitut.
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Effekter til genbrug; Oprydning i gemmerne 
støtter en god sag

AF MARIA BOYE LARSEN
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Gave til LUMI Genbrug

-
-

-
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Mere end et arbejde

AF DITTE OLSEN

Forlagsledere er kommet 
og gået. Forlaget er blevet 

har skiftet navn. Opgaver 
har forandret sig. Men Bir-
git Korsgaard har været det 
stabile omdrejningspunkt 
siden 1989 – med få pauser.

hader forandringer, men 
historien viser, at hun er me-
get omstillingsparat og har 

tider – igen og igen.
Salg og ekspedition af LM’s 

til Forlagsgruppen Lohse. Så 
stopper Birgit Korsgaards 
ansættelse, og hun står over 

-
væltning i sit arbejdsliv.

nu, men jeg er overbevist 

siger hun.
”Men jeg har mistet mere 

er en del af mit hjerteblod.”  
-

bejde på LogosMedia som 
et led i Guds mission.

”Selvom jeg ikke har haft 

jeg har anbefalet og solgt, 
forhåbentlig haft evigheds-

Birgit Korsgaard mener ikke, 

at hun har et specielt kald 
til at arbejde med kristne 

”Det blev bare sådan. Men 
jeg tror helt klart, at Gud har 

han også fremover, og der 
kan sagtens være mission i at 
arbejde på en helt almindelig 
arbejdsplads,” siger hun.

Det, hun kommer til at 
savne mest, er de store 

at stå ansigt til ansigt med 
baglandet og servicere kun-
derne lidt ud over, hvad man 
kunne forvente.”

Birgit Korsgaards liv med 

Dengang hed det Dansk 
Luthersk Forlag (DLF), den 

Finn Bech, og forlaget havde 

-
faldende arbejde. Efter et 

sommeren 1990 i lære som 
kontorelev. 

”Der var meget mere ma-

nuelt arbejde dengang,” for-
klarer hun.

”Vi brugte spritduplikator 

-
pimaskinen,” griner hun ved 
mindet. 

”Og jeg har for eksempel 
skrevet det meste af an-
dagtsbogen På dit ord ind på 
computer, fordi manuskrip-

Inden der ikke var mere ar-
bejde til Birgit Korsgaard ef-
ter endt uddannelse, nåede 

forlaget til Industrivænget 
40 i 1993. 

-

-
ling ledig på forlaget, som 
hun tiltrådte i 1998 - og som 

-
dan blev i 1999 lagt ind un-
der forlaget. 

”Musikken endte så på mit 
bord,” fortæller hun.

”LM har været lidt vægel-
sindet omkring musik. Man 
ville og ville ikke. Så reelt 
har jeg bestemt, hvilke cd’er 

I 2001 blev Juniorforlaget, 
-

ler, prædikenbånd, noder og 

efter kom de under eget tag 
på Industrivænget 35.

-
neklubberne var en udfor-
dring. Og at kopiere kasset-
tebånd, åh nej,” klukler Birgit 
Korsgaard, mens hun med en 

Birgit Korsgaard har været 
LogosMedias krumtap i det 
praktiske samarbejde med 
andre LM-arbejdsgrene både 
lokalt og landsdækkende.

bogsælgerne eller give feed-
back til materialesekretæ-
ren, dengang LM havde så-

panden en smule.

der uopfordret giver sin 
mening til kende. Men det 

mening har – for eksempel 

”Set fra mit bord har der 
andre steder i LM ikke været 

at forlaget også er en for-
retning.”

Birgit Korsgaard og hendes 
forlags-kollegaer ved ikke 
præcis, hvad der egentlig 

-
ning om forlagssamarbej-
det med Forlagsgruppen 

bundlinjen. 

lidt mærkelig. Vi havde jo 
en godkendt visionsplan 
frem til og med 2012, vi har 

mere, og fællessangbogen, 
som vil give overskud, er lige 

kom som en overraskelse.”
Til gengæld har hun set 

sine kunder forandre sig 
med årene. 

-
glade med, hvilket logo der 
er på bogen – og det har de 
været længe.”

på den kristne bogs vegne 
og mener, at forlagssamar-
bejdet bare er en naturlig 
konsekvens af det pressede 
bogmarked og læsernes æn-
drede forbrugsvaner.

Nyt liv i gammelt udvalg

Nationalt Udvalg vil være et 
inspirationsforum, der skal 
koordinere og facilitere alle 
de tiltag, LM’erne rundt om 

-
tælle naboer og omgangs-
kreds om Jesus.

”LM’s landslederkursus i 
efteråret viste, at mange folk 
har gang i mange ting,” forkla-
rer Peter Rask fra Silkeborg, 
der er formand for udvalget.

”Derfor ser vi det ikke som 

eller anden forkromet kam-
pagne, som LM-kredsene 
skal adoptere.”

og udvikle det, der sker på 
græsrodsplan i Danmark, og 
hvad sker der internationalt, 
og så sprede de gode idéer.”

Netværking, erfaringsud-
veksling og kommunikation 

-

bejdet. Konkret kunne det 

form for konference.

der skal have missionskon-
ference? Eller kun LM’s fri-

han og fortsætter ivrigt:
”Personligt er jeg meget op-

taget af, at nogle udvikler no-
get materiale om trosforsvar. 

-
mål om kristendom, som vi 

selv har svært ved at svare 

bedre, var det måske lidt let-
tere at tale med naboen eller 
kollegaen om vores tro.”

Peter Rask understreger, at 

selv skal forfatte og produ-
cere disse materialer, men 
få idéerne, sætte nogle til-

landskabet samtidig.
Så traktaternes tid er 

forbi. Peter Rask mener ikke, 
at det er udvalgets opgave 
at producere pjecer om kri-
stendom til uddeling:

”Den seneste traktat 7x2 
minutter er rigtig god. Så 
slutter vi på toppen, og det 

-
den for Nationalt Udvalg, 
som sidder med som re-
præsentant for de frivillige  

i Luthersk Mission.

Nationalt Udvalg er ned-
sat i efteråret 2011 af LM’s 

-
ning på en længere debat 
om mission i Danmark. Det 
erstatter evangelisationsud-
valget, som tidligere igen hed 
pionerudvalget. Udvalget har 

for at afklare opgaverne og 
er nu klar til at tage fat.      do

”Vi vil bruge kreativiteten på opgaverne, ikke på navnet,” siger formand for Nationalt Udvalg Peter Rask.

Birgit Korsgaard har haft 
mange telefonsamtaler med 
både kunder og bogsælgere. 
Hun nyder at yde service ud 

over det forventede.
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Esayas Ememe; Da forstod jeg, at vi skal nå vores kirke gen-
nem oplæring af de unge»
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AF INGA P. MOGENSEN

”LMU-projektet giver os mu-
lighed for at oplære vores 
unge i det ægte Guds ord. 
Og det vil forandre dem. Det 
vil inspirere dem til at dele 
evangeliet med andre, og 
skabe enhed i vores kirke.” 

Ordene kommer fra Esa-
yas Ememe, der er præsi-
dent for Sydvestsynoden 
i Mekane Yesus Kirken og 
dermed øverste ansvarlig 

-
lemmer fordelt over et om-
råde på næsten Danmarks 
størrelse. 

LM har siden 1972 arbej-
det i synoden. 

300 unge kom og deltog 
i undervisningen 

Han begyndte som evange-
list i kirken i Galta  bare 20 
år gammel, har siden ud-
dannet sig til teolog og kun-
ne have valgt en akademisk 
karriere videre, men blev i 
stedet leder af synoden for 
et par år siden.  

Esayas Ememe har stor 
erfaring med ungdomsar-

Kirke satser på oplæring 
af de unge

Oplæring i Guds ord vil inspirere unge til at dele evangeliet 
med andre, mener etiopisk synodepræsident

bejde, og han brænder for 
det. Han fortæller: 

”En del af universitetet 
i Galta ligger tæt på den 
kirke, hvor jeg var ansat som 
evangelist. Hver uge satte 
jeg mig ned på universitets-
området og fortalte om Je-
sus. I starten kom der bare 
mellem fem og 11 unge. Så-
dan fortsatte det i halvan-
det år. Jeg var ved at opgive, 

ved, selv om vi kun var ble-
vet 11.”

Men pludselig skete der 
noget. Efter yderlig halvan-

deltog i undervisningen. 
”Arbejdet blev ved med 

at vokse - også efter at jeg 
forlod det for at læse videre.  
Da forstod jeg, at vi skal nå 
vores kirke gennem oplæ-
ring af de unge,” siger han.

Ikke i tvivl om, at de 
ville være med
Esayas Ememe fortæller 
roligt, men intenst videre om 
sin vision.

”Der er så mange udfor-
dringer, der gør, at de unge 
forlader kirken. Vi behøver 
en reformation, næsten som 

Missionærer fortsætter deres 
tjeneste over internettet

Webbutik 
hjælper mission

AF KAJA LAUTERBACH

Charlotte og Andreas Peters-Lehm var ikke parat til at 
slippe Cambodja helt, da de vendte tilbage til Danmark 

i landet.
”På grund af sygdom i familien var vi nødt til at vende 

missionærtjenesten på, så vi ikke udelukkende havde 
det skidt med det, ” siger han.

Det blev til internetbutikken Slehm handel med hjertet, 
hvor 25 procent af overskuddet går til ”velgørende arbej-
de i u-lande”, som det er formuleret på hjemmesiden.

Andreas Peters-Lehm fortæller, at overskuddet i første 
omgang vil gå til LM’s arbejde i Cambodja - primært ud-
dannelsesprojektet Project Future. Men han regner med 
en generel støtte til LM’s arbejde.

Boghandel med ”kræmmervarer”
-

del, der også sælger ”kræmmervarer”. Det vil sige en del 
elektronik og også fair trade-varer. I første omgang er det 
ting fra Cambodja, men Andreas Peters-Lehm håber, at 
de senere kan få varer fra Etiopien, hvor Charlottes sø-
ster er missionær. 

De er netop blevet godkendt til også at sælge engelske 
bøger - og det betyder, at de kan forhandle 4,5 millioner 
bøger.

Desværre er overskuddet på bøger mindre end på an-
dre varer. Og konkurrencen på markedet er større, end 
den var, da han havde en internetboghandel, inden fami-
lien rejste til Cambodja. Heldigvis har han hverken udgif-
ter til husleje eller til ansatte.

Internetbutiksejeren satser imidlertid på, at mange kun-
der gerne vil betale lidt mere for deres varer, når de ved, at 
25 procent af overskuddet går til missionsarbejde.

Hjemmesiden er udviklet i Cambodja
Internetbutikkens vareudbud ligger ikke fast endnu. An-

ud af, dels hvad folk vil købe, og dels hvad de kan sælge 
til konkurrencedygtige priser.

Selve hjemmesiden kommer også fra Cambodja. Bu-
tiksejerne har købt den hos en organisation, der oplærer 
unge mænd i at udvikle hjemmesider. Det er også en 
måde at støtte landet på, og så var det langt billigere end 
i Danmark.

Besøg butikken på www.shlem.dk.

den Luther gennemførte. Vi 
må tilbage til Skriften, til det 
faste fundament for vores 
tro,” siger han.

”Derfor arbejdede vi med 
ideerne om at lave en om-
fattende oplæring af vores 
unge i den kristne tro, disci-
pelskab og evangelisation.  
Vi har kaldt det ’Youth for 
mission - let the scripture 
speak’.” 

Derfor var de heller ikke 
i tvivl om, at de ville være 
med, da LMU henvendte sig 
med et ønske om at lave et 
ungdomsprojekt.

”Vi arbejder med mange 

Den etiopisk Mekane Yesus Kirken glæder sig over, at LMU vil arbejde sammen med dem i 2012.

projekter i kirken, med det 
her er anderledes. Vi har 
selv fået ideen, vi har sam-
men med LMU lavet planer-
ne, og det rammer helt cen-
tralt ind i det vi allerhelst vil: 
føre unge mennesker til Je-
sus og rodfæste dem i ham,” 
siger synodepræsidenten. 

”Allerhelst ville vi lave 
projektet to- eller tre-årigt, 
men vi glæder os over, at 
LMU vil arbejde sammen 
med os i 2012. Og vi opfor-
drer meget LMU til at bede 
for projektet. Vi vil selv bede 
for LMU’s arbejde i Dan-
mark.”

Youth for Mission Ethiopia ’12
I år arbejder LMU sammen 
med Mekane Yesus Kirkens 
Sydvestsynode i Etiopien om 
projektet Youth for Mission 
Etiopia ’12. 

Det overordnede mål er, at 
10.000 Etiopiske unge vil blive 
undervist ugentligt i 2012 i 

grundlæggende troslære, med specielt fokus på disci-
pelskab og evangelisation.

Læs mere på www.lmu.dk.

25 procent af overskuddet går til velgørende arbejde i u-lande.



AF RENÉ SØLVSTEN NISSEN
LEDER AF SOMA BIBLIA FORLAG

Så kom dagen, da det ende-
lig lykkedes os at få aftalen 
om syv tusind eksemplarer 
af Det nye Testamente i en 
tosproget udgave på swahili 
og arabisk i stand med det 
kenyanske bibelselskab. 

Fem tusind eksemplarer 
er allerede forudbestilt af 
nogle missionærer på Zan-
zibar, der skal bruge dem 
i deres evangeliserende 
arbejde. De resterende ek-
semplarer regner vi med at 
kunne distribuere videre til 
mange af de missionærer, 
der er engagerede i en mere 
tydelig missionsindsats 
blandt muslimer. 

Vi er fyldt med spænding 
og i fuld forventning til, at 
Gud har noget særligt i ven-
te for mange af dem, som 
inden længe vil blive mod-
tagere af et nyt testamente. 
Måske vil det resultere i 
en vækkelse på Zanzibar? 
Mindre kan selvfølgelig også 
gøre det, men I må gerne 
være med til at bede for di-
stribueringen af alle disse 
testamenter.

Bilerne har stor effekt
Andre dage kan jeg ikke lade 
være med at fryde mig over 
den effekt, som vores Soma 
Biblia-biler har. 

På alle biler er der med 
fede versaler skrevet SOMA 
BIBLIA = Læs Bibelen. 

Buen er spændt til bristepunktet
Soma Biblia står over for en stor udfordring. Resurserne kan ikke følge med væksten, siger forlagsleder

Det er ikke en nødven-
dighed at kunne swahili 

de mange tanzaniere, der 
smager lidt på ordene, når 
vi sådan bevæger os rundt i 
landskabet.  

Hvor mange, der rent fak-
tisk går hjem og læser Bibe-
len efter at være mødt med 
udfordringen, ved vi ikke, 
men prøv og tænk, hvis bare 
en af alle de tanzaniere, der 
gennem årene har smagt på 
ordene, går hjem, læser og 
kommer til tro, det ville jo 
være fantastisk. 

Svært at skrue ned
Det er dage som disse, der 

gør, at arbejdet perspekti-
veres videre ud end til blot 

og kontraktuelle overvejel-
ser omkring Soma Biblias 
økonomi og medarbejder-
forhold. Forhold, der ellers 
optager meget af vores tid 
hernede. 

Udfordringen er at få de 
tildelte resurser til at slå til. 
For at være ærlig, så går det 

”På alle biler er der med 
fede versaler skrevet SOMA 

BIBLIA = Læs Bibelen. Tænk, 
hvis bare en af alle de tanza-
niere, der gennem årene har 

smagt på ordene, går hjem, 
læser og kommer til tro, det 

ville jo være fantastisk,” siger 
René Sølvsten Nissen.

Her sælger en tidligere vo-
lontør og en tanzanisk med-

arbejder bøger.

ikke så godt. De tildelte re-
surser er desværre knappe 
i forhold til de opgaver, som 
foreligger. 

Buen er spændt til briste-
punktet for os alle. 

Man kunne måske over-
veje, om det ikke var muligt 
at skrue ned for ambitioner-
ne. Jo, det kunne det måske.
Men det er vigtigt at huske 
på, at Soma Biblia ikke kun 

er en missionsaktivitet. Det 
er også en forretning med 
alt, hvad det indebærer.

Det er lidt svært at skrue 
ned for lønudbetalinger, be-
stilling af bøger, service af 
biler, kontraktforhandlinger, 
medarbejdersamtaler og så 
videre. 

Situationen er den, at 
Soma Biblia har vokset sig 
større, end hvad der er ble-

vet tildelt af resurser. 
Udfordringen øges til som-

mer, hvor forlagsredaktør-
stillingen på 65 procent, 
som Berit Larsen har haft, 

Konkrete behov
Når der så endnu ikke er 
nogen, der har ansøgt om 
stillingen som Soma Biblia-
leder, så bliver fremtidsper-
spektivet en anelse dystert.

Alternativet kan blive, at 
der ikke længere trykkes 
nye bøger, at igangværende 
projekter som for eksempel 
vores børneblad må stoppe, 
at oplagte ideer med missi-
onsperspektiv ikke kommer 
videre end til skuffen. 

Der er nemlig ikke mere 
tid og energi, når de admi-
nistrative pligter, en virk-
somhed som Soma Biblia 
fordrer, er klaret bare no-
genlunde. 

På dge, hvor vi er nødt til 
at forholde os til disse reali-
teter, kan det være svært at 
opretholde modet og fast-
holde perspektivet, selvom 
det er nok så tydeligt. 

Jo, der er stadig i høj grad 
brug for et bagland, der bæ-
rer med i forbøn og i medle-
ven. Helt konkret har vi brug 
for en ny leder i Soma Biblia. 

Måske er det dig, der skal 
rejse, eller måske er det dig, 
der skal prikke en på skul-
deren? Uanset om du er den 
ene eller den anden, så må 
du gerne bede for os i Soma 
Biblia – der er brug for det.

AF SOFIE BIRKMOSE
VOLONTØR I AREQUIPA, PERU

Et helt år langt væk hjem-
mefra ... ja, det lyder måske 
af meget. Det syntes jeg også 
selv, inden jeg kom herned. 

Var et halvt år ikke rigeligt? 
Kunne man ikke tage hjem 
og fejre jul? Ville jeg længes 
for meget hjem? Hvor me-
get ville jeg komme til at gå 
glip af herhjemme? Ville jeg 
overhovedet kunne gøre en 
forskel? Og så videre. 

Disse tanker gjorde, at jeg 
egentlig lagde tanken om 
at blive etårs-volontør lidt 

på hylden. Men alligevel var 
der noget, der trak i mig, så 
jeg sendte min ansøgning 
med den tanke, at hvis det 
ikke var Guds vilje, ville han 
lukke døren for mig. 

Men alt faldt på plads, og 
her sidder jeg seks måneder 
senere. 

Og hvis der er noget, jeg 
ikke har fortrudt, så er det 
at have taget springet og 
rejst om på den anden side 
af jorden!  

Anbefaler at rejse
Livet som volontør er fan-
tastisk. Det at få lov til at få 
en hverdag i et andet land, 

få gode peruanske ven-
ner, lære sproget og opleve 
kulturen samtidig med at få 
mættet sin eventyrlyst – det 
fås vist ikke meget bedre. 

Jeg mærker, at Gud velsig-
ner mig rigt og takker ham 
hver dag for at have givet mig 

Tag springet – bliv volontør

René Sølvsten Nissen; Det er vigtigt at huske på, at 
Soma Biblia ikke kun er en missionsaktivitet. Det er 
også en forretning med alt, hvad det indebærer»
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muligheden for at være her. 
Han er virkelig nær! Både 

de dage, hvor livet ser lyst 
ud, og de dage, hvor jeg 
savner familie og venner i 
Danmark. 

Og selvom det til tider 
kan være hårdt at være så 
mange kilometer hjemme-
fra, kan jeg kun anbefale dig 
at rejse ud som volontør.  

Tag springet – det kan ikke 
beskrives, det skal opleves! 

Jeg kan bare sige, at jeg 
er glad for, at opholdet ikke 
er slut her efter et halvt år – 
glæder mig rigtig meget til, 

byder på!

Volontør    
i international 
misson
Se de ledige stillinger på

www.dlm.dk/stilling-som-volontoer 
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(Obs! Du kan også bestille avisen, kristne bøger og musik på hjemmesiden Udfordringen.dk - eller ring 7456 2202)

Udfordringen 
Torsdag den 11. november 2010  Uge 45 - Årg. 38 - Kr. 15,-

  ...den kristne ugeavis 

Bøn var 
vejen ud af 
mit mørke
Pernille Liland havde en stor karriere  
som clairvoyant seer, men pludselig  

 

Det er helt ufor-
pligtende. Efter 
en måned får du 
et giro-kort og 
kan beslutte, om 
du vil fortsætte. 
 
Prisen er kun 598 
kr. for et helt år! 
Avisen er på 24 
sider i farver. 

Dagligt følger vores 
korrespondent i Israel 
udviklingen i Bibelens 
lande. Som abonnent har 
du adgang til Richard 
Oestermanns daglige
artikler på hjemmesiden 
og i den trykte udgave. 

Hvordan bevarer du din tro i et afkristnet samfund?  
Den kristne ugeavis Udfordringen er en god hjælp for mange. 

UNDERVISNING: Familieliv, arbejdsliv, bibelsk arkæologi, tro i praksis. 
UNGT STOF: Altid mindst to sider med godt stof for unge, fx fra FC Udfordringen. 
SUNDHED: Brevkasser og artikler om bedre sundhed - for både krop, sjæl og ånd.
INTERVIEWS: Kendte og ukendte, der har oplevet Gud og den åndelige virkelighed.
MENINGER: Ledere, kronikker, klummer og anmeldelser med klare kristne holdninger.
NYHEDER: Fra både folkirken og frikirkerne, samt nyt om kristne i udlandet - hver uge.

Prøv den 
kristne 
ugeavis 
gratis i to 
måneder. 

Danmarks bedste
Israels-dækning!

Postbox 110
+++ 16693 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Ja tak, lad mig prøve Udfordringen
___ ½ år for kun 348 kr. ___ et helt år for kun 598 kr. 
___ prøv 2 måneder gratis - og betal derefter opkrævningen, hvis du fortsætter
___ Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr.
___ Studie-abonn. 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.   ___ Netabonnement 128 kr.

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By: _______________________________________________

Tlf.:  __________________________________________ 

E-mail: ________________________________________

Obs! Vind en rejse for 2 personer! 
Nye abonnenter deltager i lodtrækningen om to pladser på 
Udfordringens læserrejse til ”de første kristne” i Grækenland 
og Tyrkiet i juni 2012. Den er arrangeret af Unitas Rejser med 
præsteparret Rhoda og Stig Christensen som rejseledere. 
Rejsen kan også bestilles hos Unitas Rejser for 13.445,-

Udfordringen
Grækenland og Tyrkiet 

– Fortid, nutid og fremtid

29. maj - 6. juni 2012 

Med dansk rejseleder

1200532 d. 18. okt. 2011 / 3

Rejse i samarbejde 
med avisen Udfordringen 

med rejseleder, sognepræst 
Stig Christensen

06 Nr. 04 | 24. februar 2012

verden;   
Ferro Mehmedovic; For at undgå en ubegrundet frygt for 
islam er det vigtigt, at der er kontakt mellem kristne og 
muslimer. Ofte ved de to grupper meget lidt om hinanden»

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM 
NATIONAL CHEF

-
ninge og indvandrere i de 
nordiske lande er en både 
social og politisk udfordring. 
Samtidig er der åbne døre 
for evangeliet blandt mange 

-
lige muslimer kommer til tro 
på Jesus i disse år, men for 
mange af dem er prisen høj. 
Nogle betaler med livet.

Det kom frem under en 
konference i Sverige den 
7. -10. februar om islam i 
Norden. Konferencen bli-

Muslimer i Norden bliver kristne
Kristne med muslimsk baggrund fortalte stærke personlige historier på nordisk konference

ver holdt hvert andet år på 
skift i de nordiske lande. Fra 
Norge, Sverige, Finland og 
Danmark deltog i år cirka 75 
personer, som er med i mis-

-
ninge og indvandrere. 

Frygt for islam
Ferro Mehmedovic, som er 
præst i Malmø, satte i sin 
undervisning fokus på ”isla-

Han er selv tidligere muslim 
fra Montenegro. 

Han understregede, at for 

islam er det vigtigt, der er kon-
takt mellem kristne og mus-
limer. Ofte ved de to grup per 
meget lidt om hinanden.

En anden underviser 
på konferencen var David 

global konsulent. Han er kri-

sten ekspert i islam og har 
stor erfaring i mødet med 
muslimer over hele verden. 

David Shenk førte konfe-
rence-deltagerne ind i en 
større forståelse af islams 
lære – særligt den del af is-
lam, som bliver kaldt Hadith. 
Hadith er en meget detalje-
ret lære om, hvordan profe-
ten Muhammed levede sit 
liv, og hvordan en rettroende 
muslim derfor også skal 
leve. I det praktiske liv har 

for en muslim end Koranen. 
David Shenk behandlede 

desuden problematikken 
omkring dialog eller kon-
frontation mellem kristne 
og muslimer på globalt plan. 
Selv deltager han ofte i kon-
ferencer på universiteter og 
i moskeer for at skabe stør-
re gensidig forståelse mel-

lem kristne og muslimer.

Med livet som indsats
På konferencen i Sveri-
ge fortalte nogle tidligere 
muslimer – nu kristne – om 
deres liv og om, hvordan de 
var blevet overbevist om 
den kristne tro. De beskrev, 
hvordan deres familie havde 
afbrudt al kontakt med dem, 
og hvordan andre muslimer, 

i deres hjemlande havde 
forsøgt at slå dem ihjel. Til 

-
den for at overleve. 

De fortalte om, hvordan de 

gange havde grebet ind og 
reddet deres liv eller hjulpet 
dem ud af en farlig situation. 

Mange af konferencens 

at det var utrolig stærkt at 

møde disse tidligere mus-
limer, som nu bekender sig 
som kristne.

Det kom til at stå meget 
-

mer modtager evangeliet og 
kommer til tro på Jesus. Det 
gælder både i de decideret 
muslimske lande, men også 
blandt muslimske indvan-
drere i de nordiske lande. En 
tidligere muslim, der nu har 
en bibelskole på internettet 
med 1.000 elever, opfordre-
de stærkt de kristne i Nor-
den til at bruge den frihed, 
som de har. 

”Det er ikke sikkert, at I 
bliver ved med at have den-
ne frihed. Vi har selv oplevet, 
hvordan det er ikke at have 
frihed,” sagde han.

Inspirerende at være med
Enok Sørensen, som er 

tværkulturel konsulent i 
Luthersk Mission, siger om 
den nordiske konference: 

spændende og inspireren-

kristne muslimer har været 

høre, hvor svært det er for 
dem. Det er vigtigt, at vi som 
kristne favner dem, der bli-
ver kristne, så de ikke kom-
mer til at stå alene.”

”Det har desuden været 
godt at møde de andre fra 
de forskellige lande, som 
arbejder med tværkulturel 
mission.”

Fra Danmark var 22 per-
soner med på konferencen. 
Fra LM deltog Enok Søren-
sen og Mogens Høj gaard 
Jensen, der begge er tvær-
kulturelle konsulenter, og 
jeg selv.



kirke;   

Visionært samarbejde 
om teologi og mission

DBI vil fra sommeren 2012 tilbyde tre uddannelsesspor 

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Aftalen mellem Dansk 
Bibel-Institut (DBI) og Fjell-
haug Internasjonale Høg-
skole betyder, at det fortsat 
vil være muligt at tage en 
internationalt anerkendt 
bacheloruddannelse i teo-
logi og mission på DBI. Men 
det er også en aftale, der 
både teologisk og strategisk 
virker naturlig. To bibeltro, 
lutherske uddannelsesinsti-
tutioner med rødder i de 
nordiske vækkelsesbevæ-
gelser i 1800-tallet sam-
ler kræfterne. Og DBI får en 
meget slagkraftig medspil-
ler i disciplinen tværkulturel 
mission.

”Jeg tror, at vi sammen kan 
skabe en visionær akkredi-
teret uddannelse i teologi 
og mission. Fjellhaug kan 
inspirere os til at integrere 
mission og missionærkald 
i den teologiske uddan-
nelse og i studentermiljøet, 
og vi kan bidrage positivt 
med vores erfaringer med 
akademisk forskning. Når 
god solid teologi og praktisk 

mission mødes, ved man 
aldrig helt, hvad det kan ud-
løse af guddommelig kraft 
til gavn for Guds rige,” siger 
DBI-rektor Børge Haahr An-
dersen.

Ny praktisk bachelor
DBI fortsætter med at tilby-
de sin etårige åbne uddan-
nelse i kristendom, hvor de 
studerende kan sammen-
sætte en række teologiske, 
pædagogiske og missionale 
fag med adresse til en bred 

målgruppe. 
Studerende vil også fortsat 

kunne vælge en fagsammen-
-

cheloruddannelse, som gør 
det muligt at gå videre med 
en kandidatuddannelse på 
det teologiske fakultet. For 
at blive optaget på universi-
tetet skal de studerende dog 
tage en række supplerende 
kurser svarende til cirka et 
semesters ekstra studietid.

Som noget nyt vil de stu-
derende med Fjellhaug-

Det kommende samarbejde 
mellem DBI og Fjellhaug 
Internasjonale Høgskole hil-
ses velkommen i Luthersk 
Mission. Her er forløbet 
omkring DBI’s valg af sam-
arbejdspartner blevet fulgt 
meget nøje, efter at LM’s 
missionsskole fra 2006 blev 
ført videre i DBI-regi. Fjell-
haug er for LM en god, gam-
mel ven. Inden LM i 1978 
oprettede sin egen missi-
onsskole, var institutionen 
nemlig et søgt uddannelses-
sted for LM-missionærer.

”Vi tror, at aftalen vil være 

Børge Haahr Andersen; Når god solid teologi og praktisk 
mission mødes, ved man aldrig helt, hvad det kan udløse af 
guddommelig kraft til gavn for Guds rige.»
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Ledige pladser i    
nye bofællesskaber
11 bofællesskaber fordelt over hele Danmark. Det er i lø-
bet af få måneder status for Kristelig Handicapforening 
(KH). Tre nye bofællesskaber på vej oven i de otte, som 
foreningen har i forvejen

-
lesskaber i løbet af foråret og sommeren. I TreHuse i Høje 
Taastrup bliver det i april. Her er målgruppen psykisk ud-
viklingshæmmede. Som det ser ud nu, forventer man, at 
alle pladser bliver optaget.

Hjertebo i Hvam ved Holstebro er for samme målgrup-

der er stadig ledige pladser.
Det er der også i Sydhjørnet i Vamdrup, hvor de første 

-
nesker med Aspergers Syndrom eller andre med brug for 
samme type støtte. 

”I bofællesskaberne er der trygge rammer til at trives 
og udvikles som hele mennesker,” siger Ellen Hessellund 
Mikkelsen, der er landssekretær i HK.                  kl 

Ny formand for netværket 
FrikirkeNet

Lars Bo Olesen fra Åbenkirke i Herning 
blev valgt som ny formand for Frikirke-

Tonny Jacobsen, der har været formand 
siden FrikirkeNets etablering i 2004 og 
har spillet en afgørende og vigtig rolle i 
udviklingen af netværket. 

Tonny Jacobsen vil fortsat være en central del af ko-
ordinationsgruppen, men nu som talsmand – særligt i 
forhold til pressen. Med ham som pressetalsmand til 
FrikirkeNet intensivere arbejdet med at markere deres 
synspunkter i den offentlige debat.

FrikirkeNet er et netværk af frikirker, organisationer og 
institutioner fra blandt andre pinsevækkelsen, Apostolsk 
Kirke, Baptistkirken, uafhængige frikirker og husmenig-
heder. De ønsker at fremme enheden mellem kristne, 
uanset kirkeretninger, gennem samarbejde i konkret 
handling.                      kl

Inspiration til lokalt missio-
nerende fællesskab
En menighedsbaseret camping, der ønsker at give inspi-
ration til at være et lokalt missionerende fællesskab. 

Det er visionen bag en ny MenighedsCamp, som hen-
vender sig til alle typer Kristus-fællesskaber: blandt 
andet valgmenigheder, sognemenigheder, frimenigheder, 
missionshusfællesskaber, bibelkredse, klynger og små-
grupper.

På MenighedsCamp er der mulighed både for at del-
tage i seminarer og workshops, som giver inspiration og 
konkrete værktøjer til menighedens daglige virkelighed, 
for individuel opbyggelse samt for networking med folk 
fra andre menigheder med lignende eller helt andre ar-
bejdsvilkår.

På campingområdet vil der være et lille kapel og sam-
talerum med tilknyttet retræteleder og camppræst. Her 
vil man kunne trække sig tilbage for at bede, meditere, 
søge åndelig vejledning, sjælesorg eller skriftemål. Des-
uden vil der hver morgen og aften være tidebøn.

MenighedsCamp arrangeres af en styregruppe, der be-
står af repræsentanter fra to menigheder og to kirkelige 
organisationer: Aarhus Bykirke og Søhøjlandets Valg-
menighed samt Evangelisk Luthersk Netværk og Indre 
Mission. Den bliver en del af Hjallerup Bibelcamping, der 
løber af stablen den 28. juli – 4. august.                    kl

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

2005: Etablerer en bachelor- og masteruddannelse i teologi og mission og engagerer sig dermed i videnskabelig baseret 
forskning og undervisning. Får det internationale navn Fjellhaug International University College.
2011: Undlader at gå med i en større norsk fusion med tre andre private universiteter: Norsk Lærerakademi, Høgskolen i 
Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen, fordi man ønsker en skarp international missionsvision.
2012: Indleder strategisk samarbejde med Dansk Bibel-Institut og får dermed en afdeling i Danmark.

modellen kunne vælge en 
treårig bacheloruddannelse 
i teologi og mission med 
prioritering af missionale 
og praktiske fag, men uden 
latin og hebraisk. Denne vil 
kunne suppleres med en 
række masterstudier, men 
ikke med den teologiske 
kandidatgrad.

En yderligere fordel med 
Fjellhaug-modellen er, at 
den er billigere og lettere at 

tilsvarende alternativer.

LM: Stor tillid til Fjellhaug
en betydelig gevinst for DBI 
både fagligt og med hen-
syn til det internationale 
miljø.  Vi har stor tillid til 
Fjell haugs teologiske linje 
og tænkning om tværkul-
turel mission. Fra besøg på 
Fjellhaug ved jeg, at de ikke 
bare taler om tværkulturelt 
miljø, men også praktiserer 
det. Så der er noget at lade 
sig inspirere af”, siger LM’s 
generalsekretær Jens Ole 
Christensen.

Han mener også, at DBI 
med sin højt uddannede læ-
rerstab har meget at bidra-

”Samarbejdet ligner en stra-
tegisk alliance, der kan blive 
frugtbar for alle,” siger Jens 
Ole Christensen.

ge med i det nye fællesskab. 
”Det bliver ikke envejs-

hvad man i erhvervslivet 
kalder for en strategisk al-
liance, der i første omgang 
kan blive meget frugtbar for 
både lærere og studerende 
og i anden omgang for os 
i missionsbevægelserne,” 
vurderer han.

Samtidig opfordrer han til 
at bede for den nye uddan-
nelse på DBI:

”Alt hænger på Guds vel-
signelse!”
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Fjellhaug Internationale Høgskole er oprettet af Norsk Luthersk Misjonssamband i 1898.



Hvad er en frimenighed?
En frimenighed er i princippet en frikirke, der har den 
samme bekendelse som folkekirken, men står uden for 
folkekirken. De folkekirkelige biskopper har altså ingen 

Frimenighedsmodeller i LM

Kredsmodellen 

i afdelingen og fungerer helt parallelt med disse. 
Eksempler: Hillerød og Skjern.

Inklusiv kredsmodel 

til to gange om måneden, men er samtidig med på ”fuld 
tid” i den eksisterende kreds. Gudstjenesten er således 

af den eksisterende kreds.
Eksempler: Esbjerg og Haderslev.

Afdelingsfrimenighed 

Eksempel: Sønderjyllands Frimenighed

Associerede frimenigheder er frimenigheder, som 

Eksempel: Københavnerkirken og Bornholmerkirken.

LM-frimenigheder 2012

Hillerød Frimenighed

Toftlund Frimenighed

Esbjerg Frimenighed

Spjald Frimenighed
Tarm Frimenighed

Aalborg Frimenighed

Associerede frimenigheder:
Bornholmerkirken

Aktuelt frimenighedsinitiativ:
Herning
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frimenighed;   
Peter Leif Mostrup Hansen; I frimenigheden har vi trods 
forskelligheder og uenigheder, Skriftens ufejlbarlighed og 
autoritet som fælles platform i alle ting»

AF PETER LEIF MOSTRUP 
HANSEN
FRIMENIGHEDSPRÆST I LM I 
RANDERS

kelige situation, der består i 
en ubibelsk praksis, som jeg 
her kun har plads til at skit
sere i to kortfattede punkter.

døbe, men forbud mod at 

før og efter. 

kendskab til kristendom
mens grundsandheder eller 

autoritet og heller ikke på

hindre bibeltroskaben

Frimenighedspræst forklarer, hvorfor han er i en frimenighed:

tillid til Bibelen eller kom
mer i menigheden?

ter sig ikke af, at ekskludere 
medlemmer, som med deres 

i klar opposition til kirkens 
bibelske grundlag og prak
sis. Dette på trods af Skrif

Tre skarpe til en frimenighedspræst
Hvorfor skal man tilvælge 
frimenighed og fravælge en 
folkekirke, som har en bi-
beltro præst, der er tydelig 
omkring kønsneutralt æg-
teskab?

af folkekirken. Desuden er 
man som folkekirkemedlem 
ikke (heller ikke med sog

derimod del af et kirkesam

fund, som udhuler Skriftens 
autoritet.

Hvorfor mener I, at man skal 
gå ud af en kirke, som rum-
mer vranglærere, når Jesus 
ikke forlanger det samme i 
Åb 2,24?

Det er rigtigt, at Jesus her 
ikke forlanger, at de skal 
gå ud af menigheden, men 

Jezabel. Jesus har altså et 

tens formaninger om i om

udslag af den autoritets

Bibelen, som har bredt sig i 
dele af folkekirken, og som 
på helt konkrete områder 

deres bibeltroskab. Hindres 
man i bibeltroskab af kir
kesamfundet, ser jeg ingen 

Rammer, hvor man retter sig ind efter Guds ord, er Peter Leif 
Mostrup Hansens store ønske.

medlem af det.

Bibelen øverst

folkekirken! 

nogle rammer, som til en

ind under et kirkesamfund, 

Gud mere end mennesker.

res resurser i de forskellige 
arbejdsgrene på helt cen

forskelligheder og uenighe
der har Skriftens ufejlbar

les platform i alle ting.
Jeg ser det som en afgø

nighederne ikke har rammer, 
som på forhånd umuliggør 
bibeltroskab, men har ikke 
nogen drøm om at kunne 
skabe en fejlfri menighed.

Og det er ikke at lade sin 
egen forsamling i stikken 

del forlader et utro kirkesam
fund. I praksis lader det sig 

kan samle alle bibeltro i nogle 

Hvad kan få dig til at vende 
tilbage til folkekirken?

skaben i stort og småt, og at 
der for det andet gøres op 
med det ubibelske i folkekir
ken. Det er nemlig ikke nok, 

at man kan fritages fra at 

på andre punkter hindres i 
det rigtige.

Det er Peter Leif Mostrup 
Hansens håb, at alle bibeltro  
kan samles i nogle rammer, 
der sætter Skriften over alt 
andet



handlingen, men man har 
ikke noget krav på det.

Ritualer

Luthersk Mission har udar-
bejdet en ritualbog med vej-
ledende ritualer til gudstje-

skriftemål, nadver, vielse, 
begravelse, salvning af syge 
og indsættelse af ældste.

meget tæt op ad folkekir-
kens ritualer.

Præster

En frimenighed ledes typisk 
af tre mænd, som kollektivt 
bærer det overordnede ån-
delige ansvar for menighe-
den. De vælges på gene-
ralforsamlingen og udgør 
ældsterådet, der i nogle 
menigheder også kaldes for 
tilsynsråd eller hyrderåd. 

Ældsterådet er altså me-
nighedens hyrder i nytesta-

Brug af kirkebygninger; Et frimenighedsmedlem har 
ikke retskrav på at kunne bruge en folkekirkebygning 
til kirkelige handlinger
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Uklarhed om dobbelt medlemskab
Det er ikke helt entydigt, hvad det indebærer at melde sig ind i en frimenighed

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Det er ikke muligt at være 
medlem af både folkekirken 
og en frimenighed. Melder 
man sig ind i en frimenig-
hed, så har man også der-
med reelt meldt sig ud af 
folkekirken.

Det sagde tidligere kir-
keminister Birthe Rønn 
Hornbech for et år siden, 
hvor hun således afviste det 
såkaldte dobbelte medlem-
skab af både folkekirken og 
en frimenighed.

Der har ellers i lang tid 
verseret en opfattelse af, 
at det var muligt, og at det 
også blev praktiseret i de 
grundtvigske frimenigheder. 
Det sidste har dog vist sig 
ikke at være rigtigt.

Aktiv udmelding
Juraen i spørgsmålet er hel-
ler ikke entydig. Og kon-
sekvenserne bliver først 
tydelige i det øjeblik, man 
aktivt skriver til den lokale 
sognepræst eller kordegne-
kontoret og melder sig ud af 
folkekirken. Dermed bliver 

man nemlig registreret som 
udmeldt, og det bliver påført 
ens dåbsattest. 

Konsekvenserne er umid-
delbart, at man mister sin 
ret til at få en folkekirke-
præst til at foretage kirke-
lige handlinger (bryllup, be-

Værd at vide om frimenigheder
Gudstjenesten

Gudstjenesten er omdrej-
ningspunktet i en frimenig-
hed, og den holdes typisk 
søndag formiddag. Liturgien 
kan variere noget fra me-
nighed til menighed, men de 
centrale punkter er sang og 
lovsang, skriftlæsning, præ-
diken, bøn og nadver.

I nogle frimenigheder føl-
ger forkyndelsen helt eller 
delvis folkekirkens tekst-
rækker, i andre overlades 
emnevalget helt eller delvis 
til prædikanterne.

Sang- og musikudtryk-

er lidt mere moderne end 
normalt i folkekirke eller 
missionshus. Det skyldes 
formentlig, at gennemsnits-
alderen i frimenighederne 
er lavere end i LM generelt. 
Der er dog også frimenighe-
der med et mere traditionelt 
sang- og musikudtryk.

Gudstjenesten holdes ty-

pisk i et missionshus, men 
man kan også få lov til lejlig-
hedsvis at låne en folkekirke, 
eller man kan få biskoppens 
tilladelse til regelmæssig 
brug af en bestemt folkekirke.

Dåb

Dåb i en frimenighed fore-
går ved en gudstjeneste. 
Frimenigheden udsteder en 
dåbsattest, som præsten/
dåbsforvalteren bør sørge 
for. Dåbshandlingen kan re-
gistreres i kirkebogen, som 
føres af sognepræsten/på 
kordegnekontoret.

Et barn, der døbes i en fri-
menighed, bliver ikke derved 
medlem af folkekirken.

-
-

dervisningen tilrettelæg-
ges forskelligt afhængig af 

menighedens størrelse. I 
Jylland suppleres den lokale 
undervisning med to årlige 

-

kan registreres i kirkebogen, 
som føres af sognepræsten/
på kordegnekontoret.

Bryllupper

I frimenigheder med over 
50 medlemmer har frime-
nighedspræsten mulighed 
for at få bemyndigelse til at 
foretage vielser med borger-
lig gyldighed. 

i en kirke, hvor frimenighe-
den har fået lov af biskop-
pen til at afholde kirkelige 
handlinger. Erfaringen fra de 
grundtvigske frimenigheder 
er, at man også får lov til at 
låne en lokal sognekirke til 
handlingen, men man har 
ikke noget krav på det.

En anden mulighed er, at 

ægteparret selv sørger for 
den juridiske del af viel-
sen ved at indgå borgerligt 
ægteskab på rådhuset. Der-
efter kan der afholdes en 
velsignelse af borgerligt ind-
gået ægteskab i frimenighe-
den. Denne handling ligner 
til forveksling den alminde-
lige kirkelige vielseshand-
ling bortset fra, at tilspørg-
selen har fundet sted.

Begravelser

Begravelser holdes af en af 
frimenighedens præster/
ældste efter ritualet i LM’s 
vejledende liturgihåndbog. 

Begravelsen kan uden vi-
-

nalt begravelseskapel eller 
i en kirke, hvor frimenighe-
den har fået lov af biskop-
pen til at afholde kirkelige 
handlinger. Erfaringen fra de 
grundtvigske frimenigheder 
er, at man også får lov til at 
låne en lokal sognekirke til 

gravelser med videre). 
Økonomisk betyder det, at 

man ikke længere skal be-
tale kirkeskat.

Principper og praksis
Hvis man ikke aktivt melder 
sig ud af folkekirken, vil man 

Hvis man melder sig ind i en frimenighed, så har man også dermed reelt meldt sig ud af folkekirken, mente den tidligere kirke-
minister og afviste dermed såkaldt dobbelt medlemskab af både folkekirken og en frimenighed. Juraen er dog ikke helt entydig.

fortsætte med at betale kir-
keskat. 

Det er så stadig uafkla-
ret, om man også i dette 
tilfælde mister retten til, at 
folkekirken leverer kirkelige 
handlinger. I praksis har det, 
så vidt vides, aldrig været 

sager, hvor en folkekirke-
præst nægtede en kirkelig 
handling til et frimenig-
hedsmedlem, der betalte 
kirkeskat. Spørgsmålet har 
heller ikke været prøvet ved 
domstolene.

Det er jo i øvrigt også mu-

ligt for den, der har meldt 
sig ud af folkekirken, at 
melde sig ind igen.

Spørgsmål i udvalg
Et andet problemfelt er 
frimenighedsmedlemmers 
mulighed for at leje folkekir-
kens bygninger til bryllup-
per og begravelser, hvor der 
medvirker en frimenigheds-
præst. 

Reglerne er skitseret i ar-
tiklen nederst på siden. Her 
fremgår det, at et frimenig-
hedsmedlem ikke har rets-
krav på at kunne bruge en 
folkekirkebygning til kirke-
lige handlinger, medmindre 
der på forhånd er indgået 
en aftale mellem frimenig-
heden og biskoppen om fast 
brug af bygningen. 

Erfaringen fra de grundt-
vigske frimenigheder er dog, 
at man reelt vil få stillet kir-
ken til rådighed. Men man 
har altså ikke krav på det.

Spørgsmålene om frime-
nighedernes ret til at bruge 
folkekirkens bygninger er i 
øvrigt netop nu under be-
handling i et udvalg, som 
kirkeministeriet har nedsat.

mentelig forstand. 
Da de første LM-frimenig-

heder blev stiftet i 1998, var 
der en betydelig ulyst til at 
bruge ordet præst. Man var 
meget optaget af, at man 
ikke ville overtage den fol-
kekirkelige præsterolle, hvor 
præsten er den, der alene 
bærer ansvaret og mere el-
ler mindre på egen hånd 
gennemfører søndagens 

-
ste opgaver i menigheden. 

Visionen var og er at ind-
drage menighedens medlem-
mer mest muligt i både guds-
tjenesten og menighedens liv.

Det har dog vist sig vanske-

”præst” til funktionen, især i 
de menigheder, som har haft 
mulighed for at ansætte en 
åndelig leder. Derfor bruger en 
del af LM’s frimenigheder i dag 
betegnelsen præst om deres 
åndelige ledere. 

Læs mere på
 www.dlm.dk/frimenighed

F
O

TO
: 

S
X

C
.H

U



10 Nr. 04 | 24. februar 2012

høringssvar;   
Organisationsledere; Vi gør opmærksom på, at dette lov-
forslag ikke alene giver to personer af samme køn ret til at 
kalde sig ægtefæller, men ændrer alle ægteskabers karakter»

AF BIRGER REUSS SCHMIDT 

Lovforslagene om at indføre 
homoseksuelle ægteskaber 
ændrer hele forståelsen af, 
hvad ægteskabet er, og er et 
anslag mod det monogame 
ægteskab, som har været 
en fundamental byggesten 
i det personlige og sociale 
fællesskab i vores samfund i 
årtusinder. 

tionsledere fra Luthersk 
Mis sion (LM), Evangelisk 
Lu thersk Missionsforening, 

Kristeligt Forbund for Stu
derende (KFS) i et hørings
svar til regeringen.

Der er formelt tale om to 
lovforslag og derfor også 
to høringssvar, fordi lovens 
samfundsmæssige del lig
ger i Socialministeriet, mens 
de kirkelige konsekvenser 
ligger i Ministeriet for lige
stilling og kirke.

Forandring af mentalitet 
på vej
Da der allerede har været 

Et anslag 
mod ægteskabet

Fire kirkelige organisationsledere mener, at homoseksuelle ægteskaber 

en del debat om de kirkelige 
konsekvenser af lovforslaget, 
koncentrerer høringssvaret 
sig især om de samfunds
mæssige konsekvenser. 

inspirere af de synspunkter, 
som Magnus N. Sørensen, 
præst ved Augustanakirken i 
Aarhus, har givet udtryk for i 
et blog indlæg på www.efter
tanke.dk.

”Det er et helt nyt landskab, 
der har lukket sig op for mig. 
Det er en mentalitetsfor

Høringsvar vedrørende udkast til forslag til lov om ægteskab mellem to personer af samme køn

Vi gør opmærksom på, at 
dette lovforslag ikke alene 
giver to personer af samme 
køn ret til at kalde sig ægte
fæller, men ændrer alle æg
teskabers karakter ved at 
gøre ægteskabet principielt 
kønsneutralt. 

lig tale og i juridisk sam
menhæng sondret mellem 
et partnerskab, som er et 
kønsneutralt ord, og et æg
teskab, som er et personligt, 
socialt og seksuelt fælles
skab mellem en mand og en 
kvinde. 

Fremover skal ordet ægte
skab have samme kønsneu
trale betydning, som part
nerskab har i dag, uanset 
om ægteskabet indgås i 

folkekirken, i et andet tros
samfund eller på rådhuset. 

Det er en ret unik situation, 
at Folketinget gennem et par 
lovforslag vil ændre et ords 
betydning så fundamentalt. 
Ordet ægteskab er sammen 
med ord som far og mor, søn 
og datter centrale identitets
markører i privatsfæren og 
har været en fundamental 
byggesten i det personlige 
og sociale fællesskab i vores 
samfund i årtusinder. 

Normalt er det kun i totali
tære stater, at den lovgi
vende magt blander sig så 
fundamentalt i privatsfæ
ren, og vi kan ikke kraftigt 
nok advare mod, at det sker 
i denne sag. 

Denne bagvedliggende 

begrebet har fyldt meget lidt 
i den offentlige debat. For 
os at se har danskerne i al
mindelighed derfor ikke haft 
mulighed for at forholde sig 
til, om det er en udvikling, 
de ønsker. Vi ønsker at gøre 
opmærksom på: 

mand og kvinde er univer
selt og kendt i alle kendte 
kulturer til alle tider – om 

den biologisk naturlige. Kun 
mand og kvinde kan få børn 
på naturlig vis. 

feminine er ikke blot so
ciale konstruktioner, men en 
biologisk virkelighed. Børn 
har brug for begge dele. Vi 

har allerede nu en lovgiv
ning, som gør det muligt at 
frembringe børn med den 
intention, at de ikke skal 
have både en far og en mor. 

trale ægteskab vil forment
lig skubbe yderligere til den 

ser op uden både mor og far, 

for at kende eller opsøge de
res biologiske forældre. 

Menneskerettigheder aner
kender familien som sam
fundets byggesten (Artikel 
16), idet her blandt andet si
ges: ”Mænd og kvinder i gif
tefærdig alder har ret til at 
gifte sig og til at stifte fami

andring, som er på vej ind i 
samfundet. Det gode ord ’æg
tefælle’ bliver for eksempel 
lynhurtigt til et kønsneutralt 
ord,” siger generalsekretær 
Jens Ole Christensen fra LM.

Efterlyser fagfolk  
i debatten
Han håber, at høringssvaret 

dre fagfolk på banen.
”Jeg savner at høre, hvad 

psykologer, sociologer, pæ
dagoger og jurister mener 

De nye lovforslag ændrer hele forståelsen af, hvad ægteskabet er.

om, at ægteskabet nu skal 

tralt,” siger han. 
Og så håber han, at hø

ringssvarene kan få rege
ringen til at tænke sig om 

fordi lovens konsekvenser 
ikke er gennemtænkt på for
hånd, men først skal under
søges efterfølgende.

”Det er meget usædvan
ligt, og det lugter langt væk 
af, at der er tale om symbol
politik,” siger han.

Vil splitte kirken permanent

sationsledere forslaget for ”et dybt indgreb i folkekirkens 
indre anliggender.”

”Et samfund og en kultur kan måske skifte holdning i 
forståelsen af ægteskab. Men en kristen kirke er bundet 

tive skrifter, Bibelen og bekendelsen, og som har været 
helt entydigt i den kristne hovedstrøm i alle kirkesam
fund i 2.000 år,” skriver de.

Kirkefunktionærer skal have frihed

får mulighed for at blive fritaget for vielser af personer af 
samme køn. Men de mener, at denne frihed skal udvides 
til at gælde alle kirkefunktionærer, og at homoseksuelle 
vielser helt generelt skal kunne afvises i kirker, hvor præ
ster og menighedsråd er modstandere af ordningen.

”Den lovgivende magt skal ifølge grundloven understøt

end at den lovgivende magt dermed også er forpligtet til 
at støtte det syn på ægteskabet, som siden reformatio
nen har været en del af kirkens arvegods. De to lovind

men vil tværtimod cementere dens splittelse og gøre 
den permanent,” skriver Peder Østergaard Jensen, Børge 
Haahr Andersen, Jens Ole Christensen og Robert Bladt i 
høringssvaret til regeringen.

brs

lie, i samsvar med de natio
nale love, som regulerer ud
øvelsen af denne rettighed”, 
og ”Familien er samfundets 
naturlige og fundamentale 
enhedsgruppe og har krav 
på samfundets og statens 
beskyttelse”. Det er familien, 
der er forudsætningen for 
samfundet og ikke omvendt. 
Det ser ud til, at der i den 
nye ægteskabslov byttes 
om på dette forhold, så man 
betragter familien som et 
produkt af samfundet. Hvis 
dette er tilfældet, overskri
der staten sit mandat og 
gør sig til familiens forud
sætning i stedet for at se 
familien som samfundets 
byggesten. 

Det forekommer bekym

skabsbegrebet søges 
gen nemført stort set alene 
på grundlag af overvejelser 
om ligestilling uden sædvan
lig forudgående udvalgsbe
handling med stillingtagen 
til de meget væsentlige kon
sekvenser, som dette kan få.

Med venlig hilsen 
Peder Østergaard Jensen, 

Landssekretær, Evangelisk 
Luthersk Missionsforening 

Børge Haahr Andersen, 
rektor, Dansk Bibel-institut

Jens Ole Christensen, 
generalsekretær, 
Luthersk Mission

Robert Bladt, 
generalsekretær, Kristelig 

Forbund for Studerende 

Læs mere
Læs hele høringssvaret om de kirkelige konsekven
ser på www.dlm.dk.
Læs mere om de samfundsmæssige aspekter i Mag
nus Sørensens blogindlæg på
www.jatilaegteskabet.eftertanke.dk og 
www.retoguret.eftertanke.dk
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AF HANS ERIK NISSEN,

FREDERIKSBERG

”Da Jesus havde fået eddiken, sag-
de han: ’Det er fuldbragt.’  Og han 
bøjede hovedet og opgav ånden” 
(Joh 19,30).

Jesus gav os sit liv. Hvad har det 
ikke kostet den rene og hellige at 
være ven med toldere og syndere? 
Men han veg ikke udenom. 

Alligevel var Jesu liv for os ikke 
nok. Han måtte også dø. Ellers var 
den tjeneste ikke fuldbragt, som 
Gud havde givet ham. Hvis ikke of-

AF OLE SOLGAARD

”Jeg har en forventning om, at Gud 
lægger tingene til rette, og jeg er 
spændt på, hvad hans planer er 
fremover. Men jeg synes, der er 
mange ”hvorfor?”, når jeg ser til-
bage,” udtaler 53-årige Vivi Agerbo 
Jørgensen.

Hun har oplevet både op- og 
nedture i sit liv med Gud. Hun er 
blevet bekræftet i, at hun var un-
der Guds ledelse igennem mange 
små begivenheder. Men hun ken-
der også til, at det kan gøre ondt 
og virke uforståeligt.

Vivi Agerbo Jørgensen kommer 
ikke fra et kristent hjem, men nå-
ede at se sin mor komme til tro på 
Jesus kort tid før hendes død. Selv 
har hun haft en tro på Gud, siden 
hun var syv år. Hendes mormor 
var kristen og fortalte hende om 
Jesus.

Vivi og hendes mand, Bent Hou-
maa Jørgensen, var i en årrække 
missionærer i Tanzania, men blev 
stoppet brat i at fortsætte i den 
tjeneste på grund af sygdom i 
familien. Det blev en svær tid for 
dem. 

”I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke 
fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken” (2 Kor 4,8-9a).

Dette bibelvers er en stærk påstand om, at vi som kristne står 
urokkelige på den klippegrund, som Kristus er for os. Selvom stor-
mene suser, så står vores hus på et fast fundament, nemlig Guds 
ord. 

For nylig blev jeg færdig med at læse Jan Vermeers bog, ”Tje-
ner for den store general”, som i romanform omhandler forfulgte 
kristne i Nordkorea. Gennem denne bog blev det klart for mig, 
hvilke vilkår en forfulgt kristen lever under. De har al mulig grund 
til at føle sig trængt, forfulgt og tvivlrådige, men ikke desto mindre 

Det blev stort for mig, at selvom vi herhjemme ikke bliver fysisk 
eller juridisk forfulgt, så er vi som kristne stadig en modkultur i 
vores samfund, som kirken stort set altid har været siden dens 
grundlæggelse. Men vi lades ikke i stikken. 

Vi kan tage disse vers til os og med frimodighed glædes i Kristus 
og forkynde Jesu opstandelse fra de døde.

Peter-Jan Teunissen
Silkeborg

mit bibelvers;

mit liv med Jesus;

Det er fuldbragt
ferlammet blev slagtet, blev der 
ingen soning.

Der var et bæger, der skulle tøm-
mes. Det var fyldt af Guds vrede, 
der åbenbares over al synd og 
uretfærdighed. Denne vrede ret-
tede Gud mod sin søn. Da Jesus 
sagde ja til dine og mine synder 
i Getsemane, var det samtidig et 
ja til at bære synden under Guds 
vrede og dom. Guds vrede blev ud-
øst over korset. Det måtte til for at 
fuldbringe frelsen. 

Jesus ikke bar op på korset. Der er 
heller ikke nogen straf over syn-
den, som Jesus ikke har lidt. Han 
måtte helt ind under Guds forban-
delse. Hvad har det ikke kostet 
ham! Og hvad har det ikke kostet 
Gud at forbande sin elskede søn!

Bag det hele står en Fader og en 
Søn med en kærlighed, hvis læng-
de, bredde, højde og dybde overgår 

Det kan gøre ondt, når Gud leder mig
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hvor hun havde svært ved at få et 
fast job og havde svært ved at se 
Guds mening med det hele. Ende-

medarbejder i Projekt Hannah for 
Norea Radio, som hun fandt stor 
mening og trivsel i. 

Men efter to år var der ikke læn-

måtte stoppe. 
”Gud kaldte til en opgave, og jeg 

var overbevist om at skulle være 
dér, men hvorfor var der så ikke 
penge til det?” spørger Vivi Agerbo 
Jørgensen efter en kort pause, 

”Hvad skal man, når man bliver 

forhindret i det, der er Guds kald? 
Hvorfor er der ikke døre, der luk-
kes op? I princippet ved jeg, at Gud 
også lukker døre, men når det sker, 
er det svært at acceptere.”

Frustrationerne og anfægtelser-
ne håndterer hun først og frem-
mest ved at tale åbent med Gud 
om dem. Hun er også med i en be-

tro;   
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 Selvom vi herhjemme 
ikke bliver fysisk eller juridisk forfulgt, så er 
vi som kristne stadig en modkultur»

alt, hvad vi kan fatte og forstå. 
Den kendte ingen pris, der var for 

høj, da det gjaldt din og min frelse.
I mødet med det fuldbragte åb-

nes dine øjne for den rigdom, du 
ejer i Jesus. Du ser, at i ham mang-
ler du intet. I ham er du fuldkom-
men. Han har gjort alle ting vel.

Gud har friet dig ud af mørkets 
magt og sat dig over i sin elskede 
søns rige. Det er et nåderige. I det 
rige er det alene nåden, der gælder.

Da Jesus havde gjort alt sit, 
havde han gjort alt dit. Der er intet, 
der endnu skal gøres. Din frelse er 
fuldbragt. Det endegyldige punk-
tum er sat. Trygt kan du hvile i 
det, der er fuldbragt af din Gud og 
stedfortræder.

Uddrag af Hans Erik Nissens bog: 

Jesu syv korsord.”

degruppe, hvor hun kan dele både 
glæder og sorger, ligesom det har 
været godt for hende at tale med 
sin mand om tingene.

I øjeblikket er Vivi Agerbo Jørgen-
sen ansat som personlig hjælper 
for en kvinde med sklerose. Også 
den opgave oplever hun menings-
fyldt.

”Vi må ikke glemme at leve i 
det, der er lige nu. Det er vigtigt at 
spørge Gud, hvad han vil med os 

skal ikke bare fokusere på frem-
tiden, men være et vidne der, hvor 
jeg er lige nu – også når jeg skyller 
kateter.”

Selvom hun har oplevet en del, 
der har været svært at kæmpe 
med, glæder hun sig over at kende 
Jesus.

”Forskellen i forhold til mange af 
mine kolleger er, at jeg ved, at Je-
sus er der, selvom jeg ikke kan føle 
og se ham. Det har kunnet bære 
mig – også i de svære perioder.”

Vivi Agerbo Jørgensen, der har 

er engageret i Aalborg Frimenig-
hed. I sin fritid er hun leder i en 
juniorklub og medarrangør af æg-
teskabskurser. 



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
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J E S U S M E D I T A T I O N

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

"Minutter med Jesus" 
er 365 enkle meditati-
onsøvelser til dig, der 
ønsker en levende rela-
tion til Jesus Kristus.

Bogen er skrevet af 
Edin Løvås, der kaldes 
”den norske retrætebe-
vægelses far”.

198 sider – Kr. 199,95

international

Bests
eller

NU 3.  OPLAG ·  EFTER KUN 12 UGER

Him len findes
virkel igEn  l i l l e  drengs  forb loffen de  beretning  

o m  hans  besog  i  him len

www.prorex.dk · info@prorex.dk · tlf  7456 3343

Todd Burpo
Himlen findes virkelig
ISBN 978–87–7068–048-6
210 sider paperback · kr 149,95

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

S P A R
5 0 - 7 5  %

Find de nyeste tilbud 

på logosmedia.dk

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

Kursus: 
Sjælesorg og FamilieRådgivning (SFR)
Væsentlig og udvidet indsigt i eget liv og parforhold og 
desuden pædagogiske og psykologiske redskaber til 
samtale og sjælesorg i familien, menighed og samfund.

Juni/juli ´12 - maj ´13 i Videbæk og Hillerød.
Man kan deltage som par eller individuelt.

Læs mere på 
agape.dk/sfr
L åL å

Ønsker du at udvikle 
og udfordre dig selv 
og dit parforhold?

» Hvor går vejen i en forvirret tid?

AF HENNING HANSEN

ESBJERG

 

I en åndeligt forvirret tid er 
der grobund for splittelse og 
partier. Vi kan ikke længere 
anse folkekirken som bærer 
af vor kristne kultur, når den 
lader sig underkaste og dik-
tere af, hvad den brede be-
folkning vil have. Selvom vi 
har bibeltro præster i folke-
kirken, så må vi handle nu! 
Vi må se ud over egne behov 
og handle for efterslægtens 
skyld. Men hvor går vejen?

Jeg er ikke medlem af en 
frimenighed, men har for-
ståelse for deres oprettel-
se. Alligevel tror jeg ikke, at 
dannelse af frimenigheder 
er vejen frem. 

På sigt vil nogle af dem 
meget let ende med en løs 
tilknytning til LM. Derved vil 
de stå i fare for at miste det 
bibelsyn, som har båret LM 
op gennem historien. Flere 
frimenigheder vil sikkert 
hurtigt blive stillet over for 
kravet om kvindelige forkyn-
dere, vielse af fraskilte, med 
videre. 

Jeg er bange for, at nogle 
frimenigheder ikke har styr-
ke til at modstå presset.  Så 
bliver det bare folkekirken 
om igen.

Vi er i LM ved at sætte 
vores styrke over styr. Sam-
menhængskraften forsvin-
der. Det sker umærkeligt 
gennem alle de tiltag, vi 
hidtil har gjort for blandt 

til folkekirken. Ethvert tiltag 
kræver resurser til at styre, 
lede og forkynde. 

Tidligere var det sådan, 
at en prædikant kun skulle 
prædike i LM’s kredse. Nu 
skal han også prædike i 

frimenighederne. Desuden 
skal han medvirke ved lejre 
og møderækker i både fri-
menigheder og kredse. Nå 
ja, så er han vel også med 
i et bestyrelses- eller ud-
valgsarbejde.  Samtidig skal 
han så også passe sit al-
mindelige job. Jo, så har jeg 
helt glemt familien. 

Det kan han bare ikke!  
Enten får menigheden in-
gen føde, fordi prædikanten 
ikke kan nå at forberede sig 
ordentligt, eller måske går 
nogle prædikanter ned med 
stress.

Derfor kunne jeg ønske 
mig, at LM på landsplan 
danner en frikirke eller et 
andet samlet kirkefælles-
skab, som dels kan bevare 
og danne ramme om LM’s 
historiske baggrund og bi-
belsyn, og dels føre synet for 
ydre mission videre. 

Jeg har hørt nogle sige, 
at LM fremover vil fremstå 
som et kludetæppe. Det må 
aldrig ske. Et kludetæppe 
har det med at gå op i sam-
mensyningerne og falde 
fra hinanden. Vi må undgå, 
at vi bliver spredt fra hin-
anden i disse sidste tider. 
Lad os i stedet styrke vort 
fællesskab i Jesus Kristus 
og kæmpe for vor åndelige 
identitet.  

Måske kunne frimenig-
hederne gå foran og danne 
grundlaget for et samlet kir-
kefællesskab? Lad os bede: 
”Vi ved ikke, hvad vi skal 
gøre, men vores øjne er ret-
tet mod dig” (2 Krøn 20,12).

AF SØREN TOFT-JENSEN

SILKEBORG

Kære Helene,
Tak for din bagvendte 

kommentar i Tro & Mission 
nummer 03. Jeg ved, du me-
ner det godt! Og ja, du har jo 
ret i, at vi her i ”Vesten”, eller 
på den nordlige halvkugle, 
sidder med opgaven at for-
valte næsten alle pengene – 
nok alt for mange. Og du har 
ret i, at Gud ikke mangler 
penge til sit arbejde. Hvad er 
det så, han ”mangler”? Kan 
Gud mangle noget? 

Ja, der er jo det underlige, 
at han har valgt at gøre sig 
afhængig af os som hans 
budbringere og forvaltere - 
ikke bare af penge, men må-
ske i lige så høj grad af alle 
de evner, al den tid og alle 
de muligheder og relationer, 
han har udstyret os med.

Men nu var det jo pen-
gene, du lige havde udset 
dig. Og de sidder også godt 
fast i lommen på os - lige 
indtil ... ja, lige indtil Guds 
kærlighed møder os, så vi 
ser, hvor forfærdeligt det er, 
at så mange af vores gode 
”verdslige” venner ser ud til 
at gå fortabt. 

Jeg håber, du og andre 
kender mange gode og rare 
verdslige mennesker, som I 
er kommet til at holde af. For 
så bliver det et problem at 
måtte indse, at de sandsyn-
ligvis er på fortabelsens vej.

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. 

 Hvordan får vi denne kær-
lighed? Nok ikke igennem 
formaning om at ”slippe 
slanterne”, men igennem 
den rigtige forkyndelse. Og 
den er måske lidt for tynd-
benet, siden formaningen 
er nødvendig? Men forma-
ningen kan kun få os til at 
give modstræbende af vores 
penge, vores tid, vores man-
ge muligheder og så videre.

Men Guds kærlighed kan 
gøre os stadig mere gene-
røse og ”ødsle”. Og samtidig 
skal vi huske, hvad apost-
len Peter siger i ApG 5,4 
til den stakkels Ananias: 
”Ingen tvang dig til at sælge 
din jord, og da den først var 
solgt, havde du stadig ret til 
at bruge dem som du ville.” 
(Bibelen på hverdagsdansk).

Det er jo privilegiet ved at 
være forvalter. Netop derfor 
kan jeg ikke sige, hvordan 
du skal forvalte, men både 
du og jeg skal stå til ansvar 
for vores forvaltergerning – 
ganske som vi hører om det 
i lignelsen med de betroede 
talenter. 

Og her er der jo det meget 
bemærkelsesværdige, at 
den, der ikke turde risikere 
at investere sine evner/ta-
lenter – mistede dem. Så i 
Guds rige er passivitet den 
sikre vej til ruin!! 

Men kan vi så ikke forma-
ne til gavmildhed – jo, det 
kan vi, men vi skal erkende 
formaningens meget be-
grænsede virkning.

» Formaning til gavmildhed?

Tegn abonnement på Tro & Mission:
370 kroner for et helt år

(190 kroner for unge under 30 år)

Giv Tro & Mission som gave:
190 kroner for et helt år

Søren Toft-Jensen; Jeg kan ikke sige, hvordan 
du skal forvalte, men både du og jeg skal stå til 
ansvar for vores forvaltergerning»



AF MORTEN HØRNING JENSEN

AARHUS N

Jeg vil gerne takke Birger 
Reuss Schmidt for en god og 
dækkende gengivelse af mit 
indlæg på LederOase i janu-
ar, hvor jeg søgte at omsætte 
en hovedtanke fra Lausan-
ne-mødet i Cape Town ved at 
pege på, at evangeliet har en 
grundlæggende lodret side i 
form af Guds tilgivelse og en 
efterfølgende vandret side i 
form af fornyelse og forso-
ning for eksempel mellem 
mennesker. 

En impuls som Jens Ole 
Christensen i øvrigt også 
tidligere har delt med Tro og 
Missions læsere (3/2011).

» Var Luther en uklar evangelikal teolog?

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

inspiration      nærvær      holdning

DER ER GRUND til at ønske Dansk Bibel-Institut (DBI) 
til lykke med aftalen med Fjellhaug Internasjonale 
Høgskole om bacheloruddannelsen i teologi og mis-
sion.

Det har altid været en målsætning for DBI at have et 
bredere sigte på mission end alene en dansk præste-
uddannelse. Den målsætning har man med vekslende 
intensitet søgt at forfølge i sin 40-årige historie blandt 
andet med etableringen af TKM-uddannelsen (tvær-
kulturel mission), der i 2001 videreførte Luthersk Mis-
sions Missionsskole i et samarbejde med LM, Evange-
lisk Luthersk Missionsforening samt Dansk Ethioper 
Mission, og som fra 2006 blev overtaget af DBI med de 
øvrige orgationser som nære samarbejdspartnere.

Samarbejdet med Fjellhaug giver for alvor DBI luft 
under vingerne for dette tværkulturelle missionale 
sigte. Man kommer nemlig til at dele resurser med en 
institution, der i over 100 år har arbejdet med dette 
formål og uddannet missionærer til Norsk Luthersk 
Misjonssamband, der er et af Europas største mis-
sionsselskaber.

Hermed er DBI i 40-års jubilæumsåret endelig kom-
met godt i mål med en væsentlig del af sin vision.

SAMARBEJDET BETYDER OGSÅ, at DBI forhåbentlig 
kan afslutte årtiers slidsomt arbejde på at sikre sig 
en international akkredditering af sin bachelorud-
dannelse i teologi og mission.

Samarbejdet med Fjellhaug må formodes at få en 
væsentlig længere varighed end de tilsvarende, tid-
ligere relationer til henholdsvis Misjonshøgskolen i 
Stavanger og University of Wales.

Man slipper ikke uden om akkrediteringsspørgsmå-
let, hvis man vil uddanne personer, der efterfølgende 
kan få job. Det gælder ikke alene herhjemme, men 
også i det internationale missionsarbejde, hvor der 
stilles formelle krav. Men akkrediteringen i sig selv er 
jo ikke med til at udruste studenterne til en fremtidig 
tjeneste i Guds rige. 

Derfor må det være et ønske, at den kolossale 
mængde energi og resurser, der i de sidste ti år er 
brugt på at skaffe international anerkendelse, nu kan 
omplantes til den direkte undervisningssituation. Det 
er jo her, forskellen skal ses.

Der er ikke nogen modsætning mellem akademisk 
akkreditering og et konkret missionalt sigte, men det 
er afgørende, at det første i praksis ikke kommer til at 
kvæle det sidste.

FJELLHAUG HAR I over 100 år været en markant in-
spirator til mission i Norge og været både meget syn-
lig og i øjenhøjde med missionsfolket. Det ville være 
en yderligere gevinst, hvis man på DBI også her kunne 
lære noget af sin nye samarbejdspartner.

Men først og fremmest er der grund til at ønske, at 
de to institutioner kan støtte hinanden i kampen for 
en bibeltro uddannelse i teologi og mission. 

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

Visionen om
mission

-
vendigt med en kommen-
tar, skyldes det Schmidts 
afsluttende antydende 
spørgsmål om, at det fører 
til uklarhed at kalde begge 
sider for ”evangeliets” med 
henvisning til en artikel af 
Peter Olsen. Lad mig først 
sige, at jeg deler Peter Ol-
sens hjerte for at sondre 
mellem evangeliets forskel-
lige sider. Med henvisning 
til Konkordiebogen skelner 
han mellem det ”snævre 
evangelium” (Jesu tilgivende 
gerning) og det ”brede evan-
gelium” (hele Jesu virke), 
mens jeg altså taler om at 
sondre mellem evangeliets 
lodrette funderende cen-
trum og dets vandrette an-

Leif E. Kristensen; Det handler om, 
hvad vi forstår og forkynder som Guds 
gode nyheder»debat;   
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leder;

AF LEIF E. KRISTENSEN

FREDERIKSVÆRK

Birger Reuss Schmidts 
lederartikel i Tro & Mis-
sion 3/12 om ”Evangeliet 

pointer. Men på ét punkt er 
den uklar, nemlig i omtalen 
af Peter Olsens (PO) artikel i 
Budskabet 1/12 og betyd-
ningen af ordet ”evangelium”.

PO beskylder i sin artikel 
den amerikanske teolog 
Scot McKnight for at skabe 
forvirring ved ikke at skelne 
mellem ”evangeliet i bred 
forstand” og ”evangeliet i 
egentlig forstand”. Det er en 
urimelig beskyldning, for det 
er PO selv, der blander tin-
gene sammen ved at bruge 
begreberne anderledes, end 
Bibelens forfattere bruger 
dem.

PO slår i indledningen 

fast, at det er vigtigt at 
skelne mellem lov og evan-
gelium. Allerede her går det 
galt: Det er ikke den måde, 
ordet ”evangelium” bruges 
på i Bibelen. Der er ingen 
steder i NT, hvor ”evangeliet” 
sættes over for ”loven”. Det, 
som Paulus sætter over for 
”loven”, er ikke ”evangeliet”, 
men ”troen” eller ”nåden” 
(jævnfør Rom og Gal).

Fordi PO bruger ordet 
”evangelium” på en anden 
måde, end Bibelen gør, nød-
sages han til at indføre en 
skelnen mellem ”evangeliet 
i bred forstand” og ”evange-
liet i egentlig forstand”. Jeg 

skelnen i Bibelen – og når PO 

evangelium med bibelcitater, 
er det da heller ikke længere 
”evangeliet”, men ”Guds kær-

Evangeliet i Bibelen er 

» Indsnævring af evangeliet

vendende ringvirkninger.
Dernæst er det rigtigt, at 

Peter Olsen – for klarhedens 
skyld - ikke vil betegne livet 
i troen/den vandrette side 
som ”evangeliets”, men helt 
adskille Jesu liv og gerning 
fra vores. Her mener jeg blot, 
at Peter Olsen i sin iver for 
klarhed bliver klarere end 
Luther selv og netop derfor 
også henviser til Konkordie-
bogen, der jo blev skrevet 
efter Luthers død. Mens det 
var afgørende for Luther 
at tale klart om evangeli-
ets centrum i Kristi gerning 
for os, så betegner han ikke 
desto mindre i skriftet En 
lille vejledning om, hvad man 

-
de i evangelierne livet i troen 

som en ”side ved evangeliet”, 
om end den ringeste af de 
to. Evangeliet er for Luther 
ganske enkelt Kristus, og 
han gives til os både som 
gave og som forbillede. Lu-
ther skriver: ”Dette dobbelte 
gode er de to ting, vi får i 
Kristus: Gave og forbillede”. 
Helt i forlængelse heraf hed 
den bog af Ole Modalsli, der 
blev et vigtigt input til dan-
nelsen af KFS: Evangeliet 
om helliggørelsen. 

Så: Er det et udtryk for 
”uklar evangelikal teologi” at 
tale om evangeliets lodrette 
tilsigelse og dets vandrette 
forbillede og følger, som 
Schmidt antyder? Hvis ja, så 
var Luther en uklar evange-
likal teolog.

”evangeliet om Guds rige”, 
altså evangeliet om Guds 
herredømme (for eksempel 
Matt 4,23; ApG 8,12; ApG 
20,24-25). Det er ”evange-
liet om Jesus”, som er Mes-
sias og Herre (for eksem-
pel ApG 11,20; Rom 1,3-6; 2 
Thess 1,8). Det er bemær-
kelsesværdigt, i hvor høj 
grad apostlene betonede, 
at Jesus er Herre og Konge 
(Kristus/Messias = salvet 
konge). Og når de første 
martyrer betalte med de-
res liv for at holde fast ved 
evangeliet, var det ikke, fordi 
de bekendte, at ”Gud er nå-
dig” – men fordi de bekend-
te, at ikke kejseren er Herre, 
men ”Jesus er Herre”.

Når vi bruger andre be-
tegnelser og kategorier, end 
Bibelen gør, er der risiko 
for, at vi også får ændret på 
indholdet. Det er, så langt 
jeg kan se, tilfældet her. Der 

sker en indsnævring (mod-
sætningen til ”bred” er ikke 
”egentlig”, men ”snæver”).

Der står meget på spil, 
for det handler om, hvad vi 
forstår og forkynder som 
Guds gode nyheder. Hvis vi 
indsnævrer evangeliet til at 
være et budskab om nåden 
og syndernes forladelse, kan 
vi godt mene, at vi har for-
kyndt det egentlige – men vi 
har ikke forkyndt evangeliet, 
som Jesus og apostlene for-
kyndte det.

Jeg forstår godt anliggen-
det bag den lutherske opde-
ling i lov og evangelium. Og 
den giver god mening (uan-
set den forkerte sprogbrug), 
hvis den bliver brugt rigtigt, 
ikke mindst i sjælesorg. 
Men gør vi lov/evangelium 
til en generel tolkningsnøg-
le, mister vi mange vigtige 
dimensioner i Bibelen og i 
evangeliet.
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Frøstruphave Efterskole er en 
kristen efterskole oprettet af 
en kreds med tilknytning til 
KFUM & K og Indre Mission i 
lokalområdet. Skolen har 120 
elever fordelt på 9. og 10. 
klasse + en klasse for elever, 
der har brug for særlig støtte. 
Vi vil udfordre de unge til at 
udvikle sig som hele men-
nesker i et rum af frihed og 
ansvar. Derfor har vi øje for, 
at hver en-
kelt elev føler 
sig elsket, 
værdifuld og 
respekteret.

Efter 10 år har vores forstanderpar fået nye udfordringer. Derfor søger vi et par, 
som vil lede og videreudvikle vores fantastiske og velfungerende efterskole.

Vi har brug for

• At du er en personlig og smittende 

kristen solidt forankret i skolens kristne 

værdigrundlag
• At du brænder for at arbejde med 

unge mennesker og for at lede en kri-

sten efterskole
• At du har indsigt i en skoles  økonomi

• At du har kendskab til skole verdenen 

og pædagogisk erfaring

• At du er rummelig og møder såvel 

unge som voksne med respekt

Se stillingsbeskrivelse og person profil på skolens hjemmeside www.frostruphave.dk.
Løn og ansættelse ifølge aftale mellem Fi-nansministeriet og LC. Der er forstanderbolig tilknyttet stillingen. 
Ansøgningen sendes til bestyrelsesformand Erik Buhl, erbn@varde.dk. senest 12. marts 2012. Forventet tiltrædelse 1. august 2012.
Flere oplysninger hos formanden på 40 17 44 54 el. forstander Erik Back Pedersen på 40 22 20 21.

Frøstruphave Efterskole søger forstanderpar
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Bibelcampingsekretær
til Bibelcamping i Virksund.

Tiltrædelse: 1. august 2012 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 20. marts 2012.

Spørgsmål stilles til: 
Bibelcampingudvalgets formand 
Lars Brosbøl på tlf. 20 73 98 10.

Læs mere om stillingen på: 
www.virksund.dk

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast. 

Tlf. 97 25 20 77

mindeord;  
Den 28. januar døde Arne 
Tang på Plejehjemmet 
Bakkely i Videbæk, 83 år.

Arne Tang var født og 
opvokset på en gård i Brej-

syv.
Han tog på højskole i 

Hillerød, og her mødte han 
sin første hustru, Else, og 
sammen opbyggede de 
hjemmet i Hillerød. Der er 
to døtre og fem børnebørn, 

sit første oldebarn, som 
han var meget glad og tak-
nemmelig for.

I 2004 traf han Gudrun 
Lysgaard fra Vorgod på 
Sommerhøjskole i Hil-
lerød. Han var enkemand, 
og hun var enke. De blev 

-
bæk, men blev ved med 
at komme i LM-kredsen i 
Vorgod-Barde.

Arne Tang var en ildsjæl, 
der altid var parat til at 
hjælpe sin næste og i LM, 
når der var brug for ham. 
På Virksund passede han 

det store bogsalg under 
bibelcamping og har også 
startet bogsalg op i LUMI 
Genbrug i Skjern.

Da kræfterne slap op, 

Tang in på Bakkely.
Vi har mistet en god ven, 

og vi tænker på familien - 
og på dig, Gudrun, der har 
mistet. Det er trøst i sorg 
og savn, at vi tror, at Arne 
Tang er hos vores frelser 
Jesus Kristus.

Edvard Christensen
Viidebæk

Tro & Mission bringer ger-
ne mindeord. Et passen-
de omfang vil være 1.000 
anslag inklusive mellem-
rum – med mindre særlige 
forhold gør sig gældende. 
Er det længere, forbehol-
der redaktionen sig ret til 
at forkorte det.

E N  B L O D R Ø D  T R Å D
G E N N E M

J O H A N N E S '  Å B E N B A R I N G

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

Sverre Bøe

En rigtig god hjælp til den, 
der vil forstå mere af det 
fascinerende skrift ”Johannes’ 
Åbenbaring”.
Sverre Bøe har en fantastisk 
evne til at formidle kompli-
ceret stof let forståeligt og 
meget nærværende.

”Han går ikke af vejen for at 
tage omdiskuterede emner op, 
men gør det med ydmyghed, 
varsomhed og frem for alt med 
dyb respekt for Guds ord. ”

Daniel Burgdorf, 
lærer på Luthersk Missions 
Højskole

200 sider – Kr. 199,95Esajasskolen
søger nye medarbejdere
SFO-leder
Vi søger en ny SFO-leder med tiltrædelse den 1. august 2011 

– eller snarest muligt efter. Det er en fuldtidsstilling. Vi har 82 
børn og 5 medarbejdere, som holder til i nye og tidssvarende 
lokaler.
Du kan se hele stillingsopslaget på vores hjemmeside.

Uuddannede pædagoger til SFO
med en ansættelsesgrad på 50-60%. Der er tale om to stillinger 

– de opslås som varige eller tidsbegrænsede for ét år med til-
trædelse 1. august. Om formiddagen suppleres eventuelt med 
vikartimer i skolens almindelige fagrække.
Du kan se hele stillingsopslaget på vores hjemmeside.

For yderligere oplysninger kontaktes skoleleder Dan Crillesen 
på skolens telefon 3675 3393 eller på mobil 6061 0660.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem FKF og BUPL

Ansøgninger skal være skolen i hænde senest  mandag den 23. 
d il k l i k d id

Esajasskolen
søger nye medarbejdere

Vi har fået mere plads og udvider i skoleåret 2012/13 med en ekstra 
0. klasse. Vi søger derfor en børnehaveklasseleder og en pædagog.

En børnehaveklasseleder med tiltrædelse 1. august. Stillingen er 
tidsbegrænset til skoleåret 2012/13 og med en ansættelsesgrad 
på ca. 85%.

En pædagog med tiltrædelse 1. maj primært til SFO. I skoleåret 
2012/13 vil en del af stillingen være varetagelse af funktionen 
som børnehaveklasseassistent i den ene af skolens to 0. klasser. 
Ansættelsesgraden er frem til sommeren 2013 ca. 80%. Herefter 
må forventes en nedgang til ca. 50%. 

Desuden søger vi en uuddannet pædagog med tiltrædelse 1. 
august til SFO. Ansættelse kan aftales tidsubegrænset eller tidsbe-
grænset til skoleåret 2012/13. I begge tilfælde med en ansættelses-
grad på 50-60%. Om formiddagen suppleres med vikartimer i skolen.

Se de fulde stillingsopslag på www.esajasskolen.dk

Ansøgningsfrist torsdag den 15. marts 2012

www.esajasskolen.dk

Sommerhus på Midtborn-
holm i stille skovområde til 
leje. 6 sengepladser. 1.900 
kr./uge. Dog 2.700 i sko-
leferien. Mogens Kofoed 
Pihl. www.oelene.com. Tlf. 
57832250 / 20747886.

Italien - Canazei 
Rejseleder:  
Martin Langdahl 
9. - 18. marts 

www.felixrejser.dk 
Læs mere på:  

D E N  A L L E R B E D S T E

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

Af Max Lucado

Denne nyeste fortælling fra Trælfstrup vil overraske 
dig, ligesom Punello selv overrasker byen med nyhe-
den om, hvor enestående han virkelig er.

For børn fra 6-7 år.

I samme serie: 

32 sider
Kr. 99,95

Davidskolen 
søger lærere
Til skoleåret 2012-2013 søges lærere 
med tiltrædelse pr. 1. august 2012. Vi 
har brug for ansøgere der kan dække 
fagene: dansk og klasselærerfunktion 
i indskolingen, musik, tysk, engelsk og matematik. Andre 
fag og kombinationer kan også være interessante. Ansø-
gere til både fuldtids- og deltidsstillinger er velkommen.

På Davidskolen har vi et overskueligt skolemiljø, gode 
rammer, fokus på faglighed og på de ca. 200 elever, som 
forældrene har valgt at sende på en skole med en dag-
ligdag præget af det kristne livs- og menneskesyn. 

Du er en engageret lærer, der sammen med gode kol-
legaer og positive forældre vil være med til at udvikle vo-
res skole. Du er loyal i forhold til skolens kristne grund-
lag, som er evangelisk-luthersk.

Vi tilbyder nyansatte en mentorordning efter behov og 
aftale.

-
riet og LC.

Vi skal have ansøgningen senest 15 marts. Sendes til: 
Davidskolen, Østergade 13, 3720 Aakirkeby. Eller på 
mail: kontor@davidskolen.dk 

Oplysninger fås hos: Skoleleder Palle Kure på telefon: 56 
97 50 40/mobil: 23 44 13 73/ eller ovenstående mail.

Sommerhus i Sandvig på Nordbornholm
Moderne sommerhus i første række 
mod klipperne og med ultimativ 
havudsigt 

Udlejes til nænsomme lejere.  
Huset er røg- og dyrefrit.

Ledigt i uge: 18/19/20/21- 25 (fra mandag) - 26/27/28/-
33/34/35. Ledige uger i september.  
www.engen-bornholm.dk.

Kontakt: Keseler (Hasle) 56964636 / Sonne-Mortensen 
(Hillerød) 48251973



9 skarpe;
P

R
IV

A
T

F
O

TO

Hvilken aktivitet 
nyder du mest at 
lave?

Læse og sidde og rode med 
LM’s historie 1860–1900. 
Det lyder meget nørdet, og 
det er det også. Jeg synes, 

nye kilder frem og få lidt 
overblik over den periode.

1

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

At høre biskop Peter Skov 
Jakobsen fra København 
sige ved et debatmøde i Aar-
hus, at det ikke betyder no-
get, hvad der står i Bibelen. 
Kun det, som han selv synes 
lyder ”kristeligt”, har betyd-
ning. At høre det med egne 
ører, det rystede mig faktisk.  

4 Hvad er din ynd-
lingssang?
I øjeblikket er det 

Lina Sandells: Er det sandt, 
at Jesus er min broder? Men 
det skifter hele tiden.

7

Hvilken aktivitet 
hader du mest?
Cykle de halvanden 

kilometer til skolen i regn-
vejr og modvind mandag 
morgen. 

2
Hvad siger din 
familie, at din 
fremherskende   

egenskab, er?
At jeg kan være morsom og 
kan mange historier. Jeg kan 
også huske gamle eftersko-
leelever, og hvad de laver nu. 
(Jeg arbejdede i tre år på 
Solgården i Tam og 12 år på 
Sædding Efterskole.)

5

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

Forsiden og derefter læser 
jeg side 2 og så side 3 ...

8
Hvad er den bed-
ste oplevelse, du 
har haft i år?

Året er jo lige begyndt, så 
det er ikke helt til at vide. 
Men jeg skal være far-
far igen til sommer, det er 
stort!! Jeg har et barnebarn 
på et år i forvejen.

3 Hvad er det bedste 
ved det kristne 
fællesskab, du 

kommer i?
Den store åbenhed og ær-
lighed i bibelkredsen. Det 
betyder meget med en god 
drøftelse af bibelteksten. Vi 
har tekster fra hebræerbre-
vet … spændende og opbyg-
geligt.

6 Hvad er du optaget 
af lige nu?
Mange ting, men jeg 

hvornår de første Ahnfelt-
sange blev oversat til dansk. 
Det var sandsynligvis al-
lerede i 1851. Mange tror, 
at den rosenianske kristen-
domsforståelse først kom 
med Luthersk Mission, og at 
Bornholm var stedet, men 
helt så enkelt er det ikke.

do

9

Ebbe Kaas var i Japan i for-
året 2011, hvor han blandt 
andet besøgte steder, hvor 
LM’s første missionær, J.M.T. 
Winther, virkede. Her ses 
Ebbe Kaas (th.) sammen 
med professor Nabatani (t.v.) 
i Kobe, som har skrevet en 
bog om missionær Winther. 

Navn: Ebbe Kaas 
Alder: 52 år 
Bopæl: Brændstrup 
(Lidt uden for Brænd-
strup faktisk, altså på 
landet med naboens he-
ste lige uden for vinduet) 
Job: skoleleder på 
Brændstup Kristne 
Friskole 

Anledning:
Ebbe Kaas er medlem af 
LM’s Landsstyrelse og er 
i år blevet en del af skri-
bentholdet af Essens på 
side 2.

Forskel på opgaver – ikke på værdi
Vi bliver også som kristne 

præget af denne debat og 
tankegang. Det tror jeg, er 
grunden til, at spørgsmålet 
om Guds ordning med for-
skellige tjenester til mænd 
og kvinder dukker op hos os. 

Men der er forskel på 
mænd og kvinder. Gud skab-
te os som mand og kvinde 
– altså forskellige. Det er 
vigtigt, at vi holder fast ved, 
at forskellen skyldes Guds 
skaberordning. Det skal vi 
ikke forsøge at lave om på. 

Gud elsker alle mennesker, 
alle har lige stor værdi for 
ham – uanset om der er tale 
om mænd eller kvinder, og 
frelsen er for alle. ”Alle I, der er 
døbt til Kristus, har jo iklædt 
jer Kristus. Her kommer det 
ikke an på at være jøde el-
ler græker, på at være træl 
eller fri, på at være mand og 
kvinde, for I er alle én i Kristus 
Jesus” Gal 3,27-28.

Gud vil det sådan
Når vi alligevel taler om 

Hej
Jeg har tænkt lidt over, hvor-

en kvinde er hyrde for en 
menighed? Hvad med kvin-
delige prædikanter? Kvinder, 
som holder bibeltimer – for 
eksempel på Ung Uge? Er 
det ikke også en slags præ-
diken, og er de ikke hyrder?

Jeg ved godt, det står i Bi-
belen, men hvordan tolker 
man, at kvinder ikke må være 
præster? Er de ikke lige så 
meget værd som mænd? Gud 
siger, at alle er lige værd! Det 
er en fra min gymnasieklas-
se, som har spurgt mig om alt 
dette! Håber I kan hjælpe!”

Tak for spørgsmålet til brev-
kassen. 

Jeg tror, det er godt, at 
vores samfund satser på li-
gestilling, når vi for eksem-
pel taler om lige løn for lige 
arbejde, lige demokratiske 
rettigheder, lige adgang til 
uddannelse og lignende. 

forskelle, så skyldes det, 
at Gud i sit ord har anvist, 
hvordan vi skal forholde os i 
menigheden. Det er her, der 
er forskel på mænd og kvin-
ders opgaver og tjenester. 
Det skyldes ene og alene, 
at Gud har villet det sådan 
– ikke fordi nogle har mere 
værdi end andre. 

Der er tale om, at hyrde- 
og lærefunktion kun kan 
tilfalde en mand. 

Når vi så taler om vores 
menighedsstruktur i LM i 
dag, kan det være vanske-
ligt at sætte de bibelske 
begreber ind i den. Dog har 
LM’s Landsstyrelse forsøgt 
at gøre det i en vejledning 

LM’s hjemmeside under do-

Frihed, ikke begrænsning
Jeg ser ikke Guds ordning 
som et indgreb i min frihed. 
Som kvinde i en LM-menig-
hed i dag oplever jeg, at der 
er mange opgaver, man kan 

varetagem, og jeg vil nævne 
nogle af dem. Organisering 
af forskellige arrangemen-
ter, mødeledelse, tværkul-
turelt arbejde, forskellige 
omsorgsfunktioner. 

At jeg ikke ifølge Guds 
ord kan være prædikant og 
øverste ledelse for menig-
heden, ser jeg ikke som en 
begrænsning, men faktisk 
som en frihed. 

Jeg tror ikke, det altid er 
let at træffe beslutninger i 
menighed eller landsorgani-
sation i spørgsmål omkring 
for eksempel kirketugt, for-
kyndelse og lignende. Det 
er jeg friholdt fra. I stedet 
er jeg kaldet til at bruge de 
evner og resurser, jeg har, i 
de opgaver, Gud og menig-
heden kalder mig til. Hvilket 
alle er, hvad enten man er 
mand eller kvinde.

Ikke forskel på frelse
Når vi taler med andre men-
nesker – det kunne være 
nogle, vi går i skole eller 

arbejder sammen med, så 
bliver det straks vanskeligt 
at tale om dette emne. 

Jeg tror, det skyldes den 
fokus, der er i offentlighe-
den på ligestilling. 

Her er det så vigtigt at hol-
de fast i, at Gud ikke agter 
kvinden ringere end man-
den – alle mennesker har 
lige stor værdi for Gud. Ja, 
faktisk så stor værdi, at han 
ofrede sin egen søn, for at vi 
kan få evigt liv hos Gud. 

Der er ikke forskel på frel-
sen, den er lige for alle og til-
vejebragt for alle mennesker. 

Guds ordning med forskel-
lige tjenester for mand og 
kvinde handler ikke om of-
fentlige stillinger, men ude-

lukkende om menigheden 
og hjemmet. 

Vi kan ikke altid forstå 
Guds tanker, ej heller med 
denne ordning, men vi må 
tro på, at Gud har villet det 
sådan, fordi det er bedst for 
os. Det må vi holde fast i, 
også når vi er i samtale med 
andre mennesker. 

I menigheden må vi både 
som mand og kvinde med 
frimodighed gå ind i de tje-
nester, Gud kalder os til i 
henhold til hans ordninger.

Med venlig hilsen
Yvonne Solgaard

Emnet har tidligere været 
i behandlet i brevkassen i 
T&M 16/2011.

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.



AF RASMUS B. HOULER

SÆDDINT

Mens jeg skriver dette, er jeg på 
ferie med min familie i Istanbul i 
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bagvendt;   Bagvendt bliver skrevet på skift af efterskoleforstander Rasmus B. Houler, 
missionær Annelise Clausen og ungdomskonsulent Helene Hammer Pihl
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Istanbul i mørke
Tyrkiet. I går aftes, da vi kom hjem til 
vores lille hotel, var der helt mørkt. 
Da vi skulle låse os ind, stod vi og 
famlede med nøglen i mørket, og 
inde i lejligheden konstaterede vi, at 
kontakterne ikke virkede. Der kom 
ikke noget lys. Strømmen var gået! 
Jeg gik ned i receptionen, hvor en 
mand sagde: ”There is this problem 
…” og gav mig en batterilampe med.

Det var en ny oplevelse for os alle 

og dens kraft. Nej, man kan ikke 
se fjernsyn uden strøm. Nej, man 
kan ikke lave varm kakao uden 
strøm. Ja, radiatorerne er kolde, 
fordi varmesystemet ikke fungerer 
uden strøm. Vi havde det svage lys 
fra lommelygter, mobiltelefoner og 
så batterilampen, men uden lyset 
fra lamperne i loftet var mørket 
pludselig et konkret problem, der 
begrænsede vores muligheder. Vi 
kunne ikke rigtig se de smukke far-

ver på det silketørklæde, vi havde 
købt i bazaren. Vi kunne ikke rigtig 
se hinandens ansigter, når vi talte 

-

sov sødt og ikke opdagede det, da 
strømmen på et tidspunkt kom igen. 

”Nej, nu gik strømmen sandelig 
igen! Så kan vi ikke få ristet brød til 
morgenmaden, og jeg kan ikke maile 
denne tekst til Hillerød ... Træls!”

Istanbul er en fantastisk by. 

Fascinerende historie, smukke 
bygninger, venlige mennesker. 

millioner indbyggere. Fem gange 
om dagen runger kaldet til bøn til 
Allah ud over byen fra tusindvis 
af højttalere på minareterne. Men 
ingen kirkeklokker kalder til bøn 
til Jesus. Byen ligger hen i åndeligt 
mørke, og millioner af mennesker 
lever hele deres liv uden Helligån-
dens kraft. Der er brug for mission!


