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Traditionel fejring af rejsegilde afsluttede første etape af byggeriet
Nu skal det nye missionshus i Helsinge indrettes

Røde pølser og taler

AF KAJA LAUTERBACH

Røde pølser og taler er vig-
tige ingredienser i ethvert 
rejsegilde. Også i Helsinge 
torsdag den 22. marts, hvor 
45 mennesker fejrede, at 
en etape i projekt nyt mis-
sionshus er afsluttet.

Den nye bygning skal 
rumme en mødesal.

LM-kredsen i Helsinge 
er knap 90 år gammel - og 
det er det gamle missions-
hus også. Det er nu blevet 
for lille til kredsens mange 
aktiviteter.

”Derfor har vi lavet et ma-
geskifte med et nyt hus ved 
en af hovedindfaldsvejene 
til byen,” siger kredsformand 
Mogens Højgaard Jensen.

Det er de nu ved at klar-
gøre inden den endelige 
ind ytning midt i septem-
ber.

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Luthersk Missions Læreråd 
er på vej med en række te-
ser, der skal give en kortfat-
tet og overskuelig oversigt 
over, hvad LM står for. En 
arbejdsgruppe har siden 
november måned arbejdet 
på at formulere teserne, og 
det foreløbige resultat blev 
præsenteret på Læreråds-
mødet den 23.-24. marts på 
Sædding Efterskole.

Her blev det besluttet, 
at udvalget skal forsøge at 
forkorte teksten, der er på 
12 sider. Og så skal teserne 
til efteråret sendes i høring 

LS-medlem håber, at høringsproces vil skabe øget samhørighed i baglandet

Læreråd på vej med LM-teser

på græsrodsplan i LM.
Landsstyremedlem Chri-

stian F. Nissen, der er ide-
manden bag projektet, ser 
frem til høringsprocessen. 
Han håber, at den bliver lige 
så udbytterig, som arbejdet 
i arbejdsgruppen har været.

Oplevelsen af enighed
”Det har været en utrolig 
god oplevelse at erfare, at vi 
i en arbejdsgruppe beståen-
de af vidt forskellige perso-
ner er enige om 95 procent 
af alle spørgsmålene. Det 
tyder jo på, at de uenighe-
der, som ofte bliver blæst 
meget op, reelt ikke fylder 
så meget, som vi går og tror. 

Jeg håber, at ere må få 
den samme oplevelse af, at 
vi åndeligt stadigvæk er en 
samlet ok i LM,” siger han.

Christian Nissen forven-
ter, at teserne kan blive 
endeligt vedtaget på næste 
års lærerådsmøde.

Gavne lærebevidstheden
Målgruppen for teserne er 
alle, der ønsker et klart bil-
lede af, hvad LM står for.

”Den spænder lige fra 
Ekstrabladsjournalisten 
til kon rmanden. Men den 
omfatter også LM’eren, der 
gerne vil dykke lidt længere 
ned i, hvad vi står for,” siger 
Christian F. Nissen.
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Popstjernen Whitney Houston bliver 
jævnligt spillet i radioen for tiden. Hun 
begyndte som gospelsanger, men levede 
ikke som Guds bedste barn og druknede 
for nylig i et badekar, kun 48 år gammel.

Filmen The bodyguard fra 1992, hvor 
hun spiller hovedrollen som en popstjer-
ne under mordtrusler, er udråbt til hen-
des væsentligste eftermæle.

Kevin Costner, som spiller bodyguar-
den, der skal beskytte popstjernen, sagde 
ved Whitney Houstons kiste: ”Jeg kunne 
ikke beskytte dig mod dig selv.”

En bodyguards opgave er at beskytte 
sin klient – om nødvendigt med sit eget 

liv. Men klienten må samarbejde, indrette 
sig efter bodyguardens anvisninger for 
sin gøren og laden. Det er lmens udsagn.

Filmens klimaks er, da bodyguarden 
kaster sig ind imellem popstjernen og de 
dræbende skud fra den, der vil hende til 
livs.

I disse dage mindes vi verdenshisto-
riens klimaks. På Golgata kaster Jesus 
sig ind imellem os og fjenden, der vil os 
alle til livs. Og han gør det gratis og gerne 
dagligt – hvis vi indretter vores liv efter 
hans anvisninger. For end ikke Jesus kan 
beskytte os mod os selv.

Ditte Olseninspiration      nærvær      holdning

Bodyguard
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  Om vi kal-
der det for ”lov 
og evangelium”, 
”dom og nåde” el-
ler ”bim og bam” 
er ikke det vigtige. 
Det vigtige er sa-
gen

af Jens Ole Christensen
side 2

  Den missions-
mand m/k, der 
aldrig har sat sine 
ben på et værts-
hus, men til gen-
gæld lever og 
ånder for sit eget 
hus, sin garde-
robe og sit gode 
omdømme repræ-
senterer ikke en 
troværdig kristen 
livsstil

af Ellen og Carsten Pedersen
side 15

  Jeg var van-
skelig at hjælpe og 
næsten besværlig 
at være sammen 
med  var så nt-
følende – men jeg 
skulle jo have mit 
kristenliv i orden 

af Jørgen Haahr
side 13

Men hvorfor skal vi satse 
så meget på dogmatikken?

”Teserne kan ikke bruges 
som evangelisationsmiddel 
eller til at fremme et varmt 
kristent fællesskab. Men 
de kan være med til at give 
os en fælles identitet og 
holde os fast på vores fæl-
les ståsted. Jeg håber, at de 
vil gavne lærebevidstheden 
hos os,” siger han.

Arbejdsgruppen bag 
teserne har bestået af 
Thomas Beck, Peter Leif 
Mostrup Hansen, Birgitte 
Kousgaard, Peter Olsen, 
Tine Szilas, Jens Ole Chri-
stensen og Christian F. 
Nissen. 

”Jeg håber at teserne vil 
gavne lærebevidstheden 
hos os, siger LS-medlem 
Christian F. Nissen, der er 
med i udvalget bag teserne.



AF JENS OLE CHRISTENSEN

GENERALSEKRETÆR

JOC@DLM.DK

I de senere numre af Tro & 
Mission har der kørt en stør-
re debat om forståelsen af 
lov og evangelium i kristen 
forkyndelse.  Jeg er klar over, 
at nogle læsere nder den 
debat vidtløftig og unødven-
dig – de har mulighed for at 
stå af her!

Til alle andre vil jeg rose 
debatten for to ting: Dels at 
den handler om et virkelig 
vigtigt emne, og dels at den 
er ført i en broderlig tone.

Det kan være vanskeligt at 
tilføje noget væsentligt i en 
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Lokalredaktører; Kontakt din lokalredaktør, 
hvis du har en god historie, der kan inspirere 
andre

Læreråd ønsker afklaring om 
dannelse af trossamfund

Når LM’s generalforsamling mødes sidst i oktober, vil en 
af sagerne på dagsordenen sandsynligvis blive at drøfte 
en model for oprettelsen af et LM-trossamfund, der vil 
fungere som ”det tredje spor” ved siden af kredsene og 
frimenighederne i LM.

Det blev besluttet af Lærerådet, der består af Lands-
styrelsen og afdelingsformændene, på et møde den 23.-
24. marts i Sædding. Landsstyrelsen nedsatte i januar 
måned et udvalg til at undersøge spørgsmålet i løbet af 
foråret .

Baggrunden for udvalgsarbejdet er det røre, der mange 
steder er omkring folkekirkespørgsmålet. En del LM’ere 
har givet til kende, at folketingets forventede vedtagelse 
af loven om kønsneutrale ægteskaber midt i juni vil være 
dråben, der får dem til at melde sig ud af folkekirken. 

”Men der er mange af dem, der ønsker at bryde med 
folkekirken, som ikke ønsker at melde sig ind i en frime-
nighed. Dem vil vi gerne komme i møde, og måske kan det 
ske ved at oprette et trossamfund, der tilbyder kirkelige 
handlinger som et supplement til aktiviteterne i missi-
onshuset,” forklarer landsformand Jens Peter Rejkjær.

Ny ellipsestruktur
Trossamfundet vil komme til at erstatte folkekirkedelen 
i den traditionelle ellipsestruktur, og missionshuset vil 
være det altdominerende brændpunkt. 

Jens Peter Rejkjær tror, at denne model kan vise sig at 
være mere end en overgangsløsning, og at den kan være 
med til at skabe sammenhold om missionsarbejdet i LM. 
Og han mener, at den udfordrer de to spor:

”Som jeg ser det, vil det være nødvendigt, at nadverfej-
ringen kommer til at foregå i missionshuset for dem, der 
også er med i trossamfundet,” siger han.

Derudover tror han også, at frimenighederne kan blive 
en del af den nye struktur.

”Man kunne forestille sig, at trossamfundet bliver en 
slags paraply, der også omfatter frimenighederne. Det 
kunne for eksempel hjælpe de små frimenigheder til at 
få vielsesmyndighed,” vurderer han.

Udvalget, der arbejder på at konkretisere modellen om 
”det tredje spor”, består af LS-medlemmerne Asger Mo-
gensen (formand) og Ebbe Kaas samt Flemming Bruun, 
Silkeborg, og Reidar Puggaard Poulsen, Hillerød. 

brs

AF DITTE OLSEN

Fem af Tro & Missions syv 
lokalredaktører var til møde 
med redaktionen i Hillerød 
lørdag den 17. marts. Det var 
to år siden, de sidst var sam-
let, og derfor var to tredjede-
le af den ansatte redaktion 
nye ansigter for dem.

”Det var et konstruktivt 
møde, hvor vi k talt om 
avisens muligheder i da-
gens mediebillede,” siger 
ansvarshavende redaktør, 
Birger Reuss Schmidt.

”Vilkårene for lokalredak-
tørerne har faktisk ændret 
sig en del på de to år. LM 
bruger for eksempel dlm.
dk mere aktivt nu, og det var 
ikke med i stillingsbeskrivel-
serne for lokalredaktørerne, 
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Kirkens to opgaver
kort ”Essens”, men her er al-
ligevel en kommentar:

I den artikel, der var afsæt 
for debatten efterlyste Mor-
ten Hørning Jensen en stør-
re bevidsthed i de luther-
ske miljøer for kristenlivets 
gerningsside, for eksempel 
mellemmenneskelig forso-
ning og socialt engagement.

Det er efter min opfattelse 
en tilståelsessag: Vi har vit-
terligt ikke været verdens-
mestre i at forkynde om at 
være ”ordets gørere og ikke 
blot dets hørere” (Jak. 1,22). 
Altså til at drage evangeliets 
konsekvenser på det jor-
diske plan. 

Det problematiske er for 
mig at se, når dette kaldes 
”evangelium”. Af tre grunde:

1. Evangeliet handler om 
noget, Gud gør og ikke no-
get, vi gør.

2. Evangeliet har altid 
evigheden som yderste ho-

risont – om end ikke den 
eneste.

3. Social indsats er no-
get, vi kristne godt kan gøre 
sammen med mennesker af 
anden tro. Det kan opleves 
lidt som gidseltagning af 
dem, at kalde det evange-
lium.

Jeg giver de debattører 
ret, som siger, at begreberne 
”lov” og ”evangelium” bruges 
bredere i Bibelen end den 
lutherske tradition har gjort.  
Og vi skal ydmygt lytte til de 
nuancer. I en vis forstand 
er det lutherske begrebs-
par ”lov og evangelium” 
kunstord, som traditionen 
har udviklet for at gribe om 
en bibelsk virkelighed. Den 
slags ord er der mange af: 
Treenighed, sakramente, 
tjenestedeling …

Derfor skal vi ikke føre en 
glosediskussion med hin-
anden, men spørge, om vi 

fylder ordene med bibelsk 
indhold og lade vores kunst-
ord justere af Bibelen.

I det lys er vores opgave 
dobbelt:

1. At forkynde evangeliet 
om, at der kun er frelse i 
navnet Jesus, og at alle an-
dre steder råder alene død 
og fortabelse. Om vi kalder 
det for ”lov og evangelium”, 
”dom og nåde” eller ”bim og 
bam” er ikke det vigtige. Det 
vigtige er sagen.

2. At gøre godt mod vo-
res medmennesker. Både 
kristne og ikke-kristne og 
sammen med kristne og 
ikke-kristne.

Hvis vi kun gør det ene, 
gør vi Guds ord for smalt. Og 
hvis vi gør de to punkter til 
en og samme sag, blander 
vi Guds frelsende gerning 
for evighed sammen med 
hans opretholdende gerning 
i denne verden.

essens;

Lokalredaktører vil være mere synlige

da de gik ind i opgaven.”
Lokalredaktørerne er 

ulønnede LM’ere, der frivil-
ligt har påtaget sig at skrive 
historier fra hver deres LM-
afdeling.

Nogle var usikre på, hvor 

meget stof, de kan sende til 
avisen og i hvilken form. An-
dre sagde, at det ikke altid 
er lige let at have ngeren 
på pulsen i hele afdelingen 
med ere kredse og frime-
nigheder med stor geogra-

sk afstand.
Der var enighed om, at 

lokalredaktørerne gerne 
må komme mere på banen 
også med gode idéer, tips og 
smånotitser. Der blev også 
talt om, hvordan lokalre-
daktørerne kan blive mere 
synlige, og om eventuelt at 
ændre deres stillingsbe-
tegnelse og måske tilknytte 
yderligere personer, der kan 
fungere som ”meddelere”.

Har du en god lokal histo-
rie fra din LM-kreds, som 
kan inspirere andre i resten 
af landet, så kontakt gerne 
din lokalredaktør. Navne 
og kontaktoplysninger står 
altid nederst på side 2 i avi-
sen. Du er selvfølgelig også 
altid velkommen med et tip 
til en god historie på tm@
dlm.dk

Der var god stemning ved lokalredaktørmødet.
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Bogvolontør ansat
LM’s internationale missionsafdeling 
har ansat Lars Nielsen fra Løgumkloster 
som bogvolontør i Soma Biblia i Dar es 
Salaam i Tanzania.

24-årige Lars Nielsen er uddannet 
landmand. Han er medlem af LMU’s 
landsbestyrelse og går i øjeblikket på 
Luthersk Missions Højskole i Hillerød.

Udrejse til Tanzania bliver omkring 1. september 2012.



Finn Bech; Jeg tror, forlagssamarbejdet kan hæve niveauet 
for den kristne bog. Og så giver det mulighed for at lave lidt 
større oplag»
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Har samarbejdet med Lohse i mange år
Efter næsten 60 år med bøger i LM: ”Det virker, som om samarbejdsaftalen er skruet godt sammen”

AF KAJA LAUTERBACH

58 år. Så længe har Finn 
Bech været engageret i at 
sælge og udgive bøger i LM. 
Hans første funktion var, at 
han som 20-årig blev bog-
sælger i LM-kredsen i Nan-
sensgade i København.

Men nu næsten 60 år se-
nere pensionerer han sig 
selv i forbindelse med om-
lægningerne på LM’s forlag. 
To a øsere til bogsalget er 
fundet.

Han stopper ikke, fordi 
han har noget imod et sam-
arbejde med Lohse. Faktisk 
foreslog han det selv al-
lerede i 1968 for at fremme 
udgivelsen af betydelig lu-
thersk literatur. 

Som Finn Bech ser det, 
er samarbejde med Lohse 
den mulighed, der er, og det 
virker, som om aftalen er 
skruet godt sammen.

”Jeg tror, det kan hæve ni-
veauet for den kristne bog. 
Og så giver det mulighed 
for at lave lidt større oplag,” 
siger han.

Han tror ikke, at et egent-
ligt samarbejde havde været 
muligt i hans tid. Men han 
havde et meget nært forhold 
og samarbejde med Indre 
Mission (IM) og er kommet 
et utal af gange i IM’s hus i 
forbindelse med sit arbejde 
for Bibellæser-Ringen.

Få danske forfattere
Finn Bech har erfaret - og 
været frustreret over - at 
det altid har knebet med at 

nde danske forfattere i LM. 

I begyndelsen af hans tid 
som forlagsleder for LM’s 
forlag i 1960’erne solgte de 
norske og svenske bøger af 
blandt andre Øyvind Ander-
sen og Carl F. Wisløff. 

Senere tænkte de, at de 
måske kunne sælge lidt e-
re, hvis bøgerne blev oversat 
til dansk. Og han gik frimo-
digt i gang med oversætte. 

”Det var et meget stort 
arbejde, og jeg kunne blive 
hysterisk over fejl. Det var 
nemlig svært at rette, da det 
var før computerens tid og 
foregik på skrivemaskine 
med karbonpapir,” siger han.

”De to sidste bøger, Logos-
Media har udgivet som selv-
stændigt forlag, er oversat 
af mig. Det betragter jeg 
indtil videre som et punk-
tum for mit engagement,” si-
ger den 78-årige bogmand.

Tog tid fra familien
Finn Bechs mange opgaver i 
LM’s forlag skete sideløben-
de med hans karriere som 
bankmand.Han var hårdt 
spændt for med opgaver, og 
han erkender, at det tog me-
get tid fra familien. 

”Min datter sagde engang, 
at legekammeraten havde 
en mere morsom far,” husker 
han.

Han kom på nedsat tid 
i banken i 1990 og stop-
pede helt i 1992. Men det 
betød ikke mere fritid, for fra 
1990-2001 var han medlem 
af kommunalbestyrelsen i 

Gentofte.

Læse på kryds og tværs
Omsætningen i Finn Bech 
bogsalg i Nansensgade er 
faldet. Og det skyldes ikke 
kun, at der kommer færre til 
møderne i kredsen - blandt 
andet fordi der er kommet 
nye kredse og menigheder 

Finn Bech ved nogle af de 
bøger, han har været med til 

at udgive i LM-regi. Mange af 
dem har han også selv over-

sat fra norsk eller svensk.

til i København. Folk læser 
heller ikke så meget som 
tidligere. 

Også derfor tror han, for-
lagssamarbejdet vil være 
godt, så både LM’ere og 
IM’ere bliver bedre til at 
læse på kryds og tværs af 
bevægelserne. 

Selv har han været meget 
tilbageholdende med at for-
handle andre forlags bøger, 
fordi han vidste, at det var 
nødvendigt at sælge Logos-
Medias bøger, hvis forlaget 
skulle have en fremtid.

”Med samarbejdet får IM 
og de brede kirkelige kredse 
større adgang til bøger om 
ydre mission. Det vil være 
en stor fordel, hvis de kan 
få større interesse, så ydre 
mission måske får større 
vægt, som den altid har haft 
i LM,”siger han.

”Selv om missionsbøger 
aldrig bliver bestsellere.”

Finn Bech er også ”skyld” i, 
at Bibelnøglen bliver admi-
nistreret på Lohse.

Niels Ove Rasmussen 
(Vigilius), der var den første 
formand for Bibellæser-
Ringen i Danmark, mente, at 
Bibelnøglen skulle admini-

streres på LM’s forlag, men 
Finn Bech henviste til Lohse, 
da de ikke havde kapacitet 
til at påtage sig opgaven. 

”Det var udmærket, for 
Bibelnøglen havde ikke haft 
så stor udbredelse i IM, hvis 
den var blevet administreret 
på LM’s forlag,” siger han.

Ikke uden om e-bøger
De elektroniske medier får 
større og større udbredelse. 
Det ser Finn Bech ikke som 
en trussel, men som en ud-
fordring.

”Vi er ikke de hurtigste til 
at følge udviklingen, så jeg 
tror, det tager tid. Men det 
er noget, vi ikke kommer 
udenom. Ellers dør forlags-
driften.Lohse er jo allerede 
begyndt at udgive e-bøger,” 
siger han.

Finn Bech går også ud fra, 
at e-bøger når lidt længere 
omkring end traditionelle 
bøger.

Han er heller ikke bekym-
ret for, om man kan få unge 
mennesker til at læse. Men 
peger på, at det kræver en 
ekstra indsats. Måske la-
vere priser, og at man nder 
ud af, hvad de vil læse.
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Finn Bechs opgaver i LM’s forlag
 Fra 1954-2012 bogsælger i Nansensgade LM
 Fra 1956-1960 revisor på LM’s forlag
 Fra 1960-1990 ulønnet forlagsleder for LM’s forlag
 Fra midt i 1960’erne til nu oversat et utal af bøger fra 

norsk og svensk - også andagtsbøger
 Fra 1990-2000 medlem af og formand for bestyrelsen 

for LM’s forlag
 Fra 1960-1985 redaktør af Juleneget

Efter 1. april bliver Kirsten 
Nielsen LM-bogsælgernes 
primære kontakt på For-
lagsgruppen Lohse.

 Kirsten er 57 år, gift og bor 
lidt uden for Fredericia. Hun 
er uddannet boghandler og 
blev ansat på Indre Missions 
Hus 1976. Siden 1998 har 
hun mest beskæftiget sig 

med ekspedition af bøger og 
kontakt til IM’s bogsælgere. 

”Jeg har allerede mødt 
nogle af LM’s bogsælgere 
på de 4 møder, vi har holdt, 
og  glæder mig til, at vi sam-
men kan få bøgerne solgt 
rundt omkring i kredsene,” 
siger hun.

Kirstens daglige arbejde 
er dels at ekspedere kunder 
på mail og telefon og dels at 
være på lageret.

”Jeg og mine kollegaer 
glæder os til samarbejdet 
med jer alle og vil gøre det 
så godt, som vi formår.”  

do

Bogsælgernes nye kontaktperson
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Torsdag den 29. marts kom en fragtmand og hentede de 12 paller LogosMedia-bøger, som fremover skal sælges fra Fredericia.
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AF BIRGER PEDERSEN

LM’s afdelingsstyrelse på 
Bornholm har fået frem-
stillet nogle små kort, som 
opfordrer til bøn om fem nye 
prædikanter til Bornholm 
inden udgangen af 2014. 
På kortet er der billede af 
en tom talerstol. Kortene er 
blevet uddelt i forbindelse 
med afdelingsmødet i be-
gyndelsen af marts måned 
og i alle missionshusene.

Afdelingsformand Jørn 
Bech fra Svaneke oplyser, at 
baggrunden for ønsket om 

En kristen skal ikke puste sig op
Ny LMU-konsulent vil hjælpe LMU’erne til at blive sat fri fra sig selv

AF KAJA LAUTERBACH

Et autentisk forhold til Gud 
er det allervigtigste set med 
Andreas Kammersgaard 
Ipsens øjne. Der, hvor man 
hviler i sig selv, fordi man 
hviler i Gud, og ikke har be-
hov for at puste sig op for at 
virke som en sand kristen 
- og ikke har behov for faca-
der og over adiskhed for at 
prøve at opnå anerkendelse 
i hinandens øjne.

Det forhold vil den nytil-
trådte LMU-konsulent gerne 
være med til at fremme. 
Primært gennem klassisk, 
frigørende forkyndelse, hvor 
man bliver sat fri fra synd, 
men også fra sig selv, så 
man kan være den, man er.

Fra Bornholm til Skjern
Andreas Kammersgaard Ip-
sen forventer at afslutte te-
ologistudiet på Københavns 
Universitet til sommer og 
er nu ved at skrive speciale. 
Han blev ansat som LMU-
ungdomskonsulent for Øst- 
og Vestjylland fra den 1. fe-
bruar. På fuld tid når han er 
færdig med studiet - indtil 
da på 20 procent.

Lige nu bor Johanne og 
Andreas Kammersgaard 
Ipsen - og datteren Selma 
på ni måneder - på Amager. 
Men de ytter til Jylland til 
sommer - sandsynligvis til 
Holstebro-området, hvor der 
er en sygeplejeskole, hvor 
Johanne, kan fortsætte sine 
studier til sygeplejerske.

Andreas Kammersgaard 
Ipsen er vokset op på Born-
holm, og hun i Skjern. Lige 
nu har de langt til begge si-
der af familien og glæder sig 
til at komme tættere på det 
ene sæt bedsteforældre. 

”På den måde kommer 
vi også tættere på Skjern, 
hvor vores søn, Viggo, lig-
ger begravet. Han døde tre 
måneder gammel i 2010 af 
en medfødt hjertefejl,” siger 
han.

Han tænker, at det på den 
ene side bliver mærkeligt at 

ytte fra København, venner 

og menighed efter otte år. 
På den anden side glæder 
han sig til at komme væk fra 
byen til et sted, hvor solen 
ikke går ned bag husene 
klokken tre om eftermid-
dagen. 

”Jeg glæder mig også til at 
lære en ny type mennesker 
og en ny kultur at kende. Til 
at komme ud af ”boblen” af 
universitetsstuderende og 
storbymennesker. Det bliver 
spændende og sjovt,” siger 
han.

”Noget af det gode ved 
at være kristen er, at man 

har et netværk stort set, 
hvor man kommer hen, og 
sjældent føler, at man skal 
starte helt fra bunden.”

Næsten lige været ung
Andreas Kammersgaard Ip-
sen er vokset op i Evangelisk 
Luthersk Missionsforening 
(ELM) og havde ikke det 
store kendskab til LMU.

Men stillingsbeskrivelsen 
faldt godt i tråd med hans 
tanker om, hvad han gerne 
vil i begyndelsen af sin te-
olog-karriere, nemlig noget 
med unge og så at forkynde 
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evangeliet. 
Mens familien har boet i 

København, er de kommet 
dels i Københavnerkirken og 
dels ELM i Blågårdsgade.

På trods af manglende 
LMU-kendskab mener den 
28-årige snarlige cand. 
theol. alligevel, at han er 
kvali ceret til opgaven som 
LMU-konsulent. 

Han har været ungdoms-
forkynder i ELM både på 
Bornholm og i København og 
har forkyndererfaring som 
rejsesekretær på Dansk 
Bibel-Institut. 

”Og så har jeg jo næsten 
selv lige været ung,” smiler 
han og anfører samtidig, at 
det er vigtigt, at han opfører 
sig som den, han er, og  ikke 
som en på 19. Ellers er det 
ikke autentisk. 

Mange første prioriteter
Den nye ungdomskonsulent 
får to primære opgaver. Det 
bliver dels forkyndelse, og 
så skal han støtte, hjælpe 
og coache lokale kredse, be-
styrelser og formænd efter 
behov.

”LMU har mange vigtige 
opgaver, som alle har første 
prioritet på hver sin måde:  
at nå ud til nye, at fastholde 
LMU’erne i troen, at gøre 
dem endnu mere solide i 
bibelbrug og -kendskab og 
i deres forhold til Jesus,” si-
ger han.

”Man kan ikke vælge en 
frem for de andre.”

Andreas Kammersgaard 
Ipsen vil gerne udfordre hele 
den øj og tradition af kirke-
livet, som LMU hører til, med 
levende forkyndelse.

”Jeg tror, at vi nogle gange 
er for gode til at forkynde 
om evangeliet i stedet for  
forkynde evangeliet,” siger 
han. 

”Vi er gode til at fortælle 
teknisk og teoretisk om, 
hvordan lov og evangelium 
fungerer, og det er mange 
blevet forskrækket over. 
Men det afgørende er ikke, 
hvordan det fungerer, men 
at det forkyndes praktisk 
ind i menneskers liv.

Andreas Kammergaard Ipsen; Jeg tror, at vi nogle gange er 
for gode til at forkynde om evangeliet i stedet for at forkynde 
evangeliet

nye prædikanter er, at nogle 
af Bornholms prædikan-
ter har sluttet tjenesten på 
grund af alder og svage-
ligheder. Og da en del af 
de tilbageværende også er 

voksne mænd, må man for-
vente, at denne udvikling vil 
fortsætte. Så hvis der fort-
sat skal prædikes i alle mis-
sionshusene, må der også 
nye prædikanter til.

Behov for fornyelse
Desværre har udviklingen på 
Bornholm medført, at nogle 
mødepladser er blevet ned-
lagt – senest missionshu-
sene i Snogebæk og Allinge. 
Og der er nok også en ten-
dens til, at der holdes lidt 
færre møder i nogle af mis-
sionshusene. I Åkirkeby er 
et møde hver måned blevet 

erstattet af en tilkaldeguds-
tjeneste i kirken. 

Når nogle kredse har skå-
ret lidt ned på antallet af 
møder, er Jørn Bech i tvivl 
om, hvorvidt det skyldes, at 
der er færre prædikanter til 
rådighed, eller at man ikke 
går til møde i missionshuset 
og i kirke samme søndag. 

Men under alle omstæn-
digheder er der behov for 
fornyelse i kredsen af præ-
dikanter. Også for at få nogle 
yngre prædikanter.

Tilbud om konkret hjælp
”Nye prædikanter” har været 

et gennemgående punkt på 
afdelingsstyrelsens dags-
orden gennem mange år. Og 

ere er blevet opfordret til 
at gå ind i opgaven. 

Men nu er spørgsmålet 
særlig aktuelt, og derfor ud-
sender afdelingsstyrelsen 
altså kortene, der opfordrer 
til bøn. 

Men desuden har afde-
lingssekretær Hakon Chri-
stensen sammen med Born-
holmerkirkens præst, Peter 
Techow, sammensat et pro-
gram for et kursus, de kal-
der ”Sæt ord på”. Målgrup-
pen er (måske) kommende 

prædikanter. 
Kurset skal løbe over fem 

gange i løbet af 2012/13. Det 
er et samarbejde mellem 
LM på Bornholm og Born-
holmerkirken.

Jørn Bech mener, at det er 
meget vigtigt, at der nu sæt-
tes fokus på spørgsmålet, at 
der tilbydes konkret hjælp 
og – ikke mindst – at der er 
mange, som beder om, at 
LM på Bornholm må få fem 
nye prædikanter inden ud-
gangen af 2014. 

”Det er en dristig bøn, men 
vi tror, Gud hører bøn,” siger 
han.

Bornholm 

5 nye 
prædikanter
inden udgangen 
af 2014 

Lad os stå sammen! 
Hilsen - afdelingsstyrelsen 

-

Bornholms LM beder om fem nye prædikanter



Virksund har fået 
alkoholbevilling
Man må godt servere et glas vin til private fester, der hol-
des på Virksund Kursuscenter. Det traf bestyrelsen for 
centeret en beslutning om for ere år siden.

Senere har de imidlertid fundet ud af, at det ikke er o.k. 
lovgivningsmæssigt, hvis ikke stedet har en alkoholbevil-
ling, forklarer Hans Pedersen, formand for bestyrelsen 
for Virksund Kursuscenter. 

Derfor har man nu søgt og fået en alkoholbevilling.
”Det er en formalisering af praksis. Årsagen er, at det 

er et offentligt tilgængeligt sted. Ligesom køkkenet skal 
have besøg af levnedsmiddelkontrollen og være med i 
smiley-ordningen,” siger Hans Pedersen.

Ydermere har bestyrelsen for Virksund bestemt, at man 
gerne vil have mere udlejning specielt i hverdagene. Her 
satser man blandt andet på teambuilding og kursusdage 
for virksomheder. Nogle af dem vil gerne slutte med af-
tensmad med glas vin til.

”Men det er ikke noget, vi er offensive omkring. Og det 
betyder bestemt ikke, at man skal have øl og spiritus,” 
siger formanden.

Ingen ændring af praksis
Når det gælder Virksunds egne arrangementer og bibel-
camping betyder den tildelte alkoholbevilling overhove-
det ingen ændring af praksis. 

Ordensreglernes bestemmelse om, at øl, vin og spiritus 
ikke må nydes på pladsen, gælder som hidtil.

kl

Nu lukker sig mit øje
Aftensang handler mere om stemning og bøn end om perfekt sang, 

mener Martin Paulsen og David Christiansen

AF KAJA LAUTERBACH

Aftensange fylder en del i 
David Christiansens og Mar-
tin Paulsens liv. De er begge 
vokset op med, at der blev 
sunget aftensang. Det giver 
dem positive minder, og nu 
har de netop udgivet cd’en 
Nu lukker sig mit øje.

Den indeholder to ny-
skrevne aftensange og otte 
gamle aftensange i nye ar-
rangementer.

29-årige Martin Paulsen 
kan stadig fornemme, hvor-
dan dynen duftede og hans 
far lugtede, og hvor i sangen 
hans mor gabte. Aftensan-
gen gav en positiv følelse og 
en ramme af tryghed, ro og 
tillid, som han husker til-
bage på. 

Ro og eftertænksomhed
Ideen til cd’en opstod for tre 
år siden på LM’s musiklejr, 
hvor de begge var ledere.  
Her kom de til at tale om, 
at det var en mangel, at der 
ikke var nogen cd med aften-
sange - nogen burde lave en. 

David Christiansen, 28 år, 
glemte ikke rigtigt snakken, 
og efter tiden som forsanger 
i bandet Stoew havde han 
startet sit eget musikstu-
die og pladeselskab og så 
det nu som en mulighed at 
kunne udgive cd’en derigen-
nem.

Gennem sit arbejde k 
han mulighed for at låne et 
B sendorfer koncert ygel 
- lige den type ygel, som 
Martin Paulsen er mest vild 
med. Cd-projektet rykkede 
tættere og tættere på.

”Paulsen spiller unik kla-
ver. Det er ikke så skolet, 
men meget interessant for 
mig som lytter og musiker,” 
siger David Christiansen.

De to studerende oplever, 
at mange er glade for at kob-
le af og falde lidt ned inden 
sengetid, sådan at der ikke 
er stress på døgnet rundt 
alle ugens syv dage. De ville 
gerne lave noget, som man 
kunne bruge til det.

”Ro, bøn og eftertænk-
somhed er en del af aften-
sangenes dna. Det er noget 
af det, vi selv er glade for og 
selv søger, og som vi gerne 
vil formidle videre. Vores 
mål er at lave musik, som 
giver mening i den sammen-

hæng,” siger David Christi-
ansen.

Varieret lydkulisse
I begyndelsen havde David 
Christiansen en tanke om 
at bruge de gamle Stoew-
drenge som musikere på 
cd’en. Men så k han kon-
takt til producer og multiin-
strumentalisten Jens Varm-
løse fra Aalborg, der gerne 
ville være med.

David Christiansen forkla-
rer, at en producer er ham 
eller hende, der kommer ind 
i projektet udefra, og som 
gennem sin erfaring og mu-
sikalitet hjælper et band til 
at udvikle sin musik i studiet.

”At have Jens med i stu-
diet gav ere lidt alternative 
fortolkninger. Flere gange 
tænkte jeg: ’Hvad har han 
gang i?’, men det blev nogle 
fede resultater, som gjorde 
mig helt målløs, da de var 
færdige,” siger Martin Paul-
sen.

David Christiansen beskri-
ver oplevelsen som fanta-
stisk.

”Vi havde en fornemmelse 
af, at Jens var samme sted 
som os. Han forstod vores 
ideer og udnyttede vores re-
surser, men lagde samtidig  
også meget af sig selv ind i 
det. Hans fantastisk krea-

tivitet og utrolige guitarspil 
har givet pladen et unikt 
udtryk.”

Ud over Bösendorfer-
yglet består lydkulissen af 

gamle originale og unikke 
instrumenter som mandolin, 
banjo, orgel, snusdåse, krus, 
gamle båndekkomaskiner 
og forstærkere.

Ærlighed og autencitet
Det er ikke et mål, at musik-
ken skal være perfekt. Mar-
tin Paulsens og David Chri-
stiansens stemmer er begge 
lidt dybe og upolerede. Det 
synes de, er meget ideelt til 
genren, der handler meget 
mere om fornemmelse og 
stemning.

“Vi er ikke så nidkære, at 
vi bare bliver ved. Vi går me-
get mere op i ærlighed og 
autencitet. Det er en balan-
cegang - tingene skal være i 
orden, men perfekt bliver let 
kedeligt i længden,” siger de.

Martin Paulsen tilføjer:
”Man er ikke perfekt, heller 

ikke når man synger for sine 
børn. Det er på samme tid for 
at berolige og en bøn til Gud.”

Og fokus på bøn er også 
en del af målsætningen. 

Natten og døden kommer
”Aftensange beskriver noget 
hyggeligt og rart - det lille 

De to musikere vil gerne med deres nye cd formidle en positiv følelse af tryghed, ro og tillid.

barn, der skal sove, mens 
mor og far synger. Men som 
oftest er der også noget 
melankolsk i dem,” forklarer 
David Christiansen.

”Man står ved afslutnin-
gen på en dag og er på vej 
ind i noget ukendt.”

De to musikere peger på, 
at mange aftensange har en 
dimension mere. De handler 
om døden og livets afslut-
ning. De understreger, at de 
ikke kunne lave en plade 
med aftensange, uden at 
døden, afslutningen og me-
lankolien var med. 

”Måske skal jeg dø og sige 
farvel til nogle mennesker.  
Jeg er på vej ind i noget 
ukendt i forventning til Gud 
om, at han tager over,” siger 
David Christiansen.

Både han og Martin Paul-
sen oplever, at gamle sange 
ofte giver de rigtige svar, 
en position de ikke selv har 
mod og lyst til at indtage. 
“Vi er bare to almindelige 
fyre i slutningen af 20’erne - 
hvad ved vi om smerte, frygt, 
hjælpeløshed? Vi kan være 
ærlige og synge om det, der 
giver os håb og trøst, og så 
håber vi, at det vil være til 
trøst og opmuntring for an-
dre,” siger de.

Læs mere om cd’en på 
hjemmesiden goodnotes.dk.
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Martin Paulsen; Man er ikke perfekt, når man synger for sine 
børn. Det er på samme tid for at berolige og en bøn til Gud»
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sigt ned over Virksund-centret og ud over Hjarbæk Fjord.

Virksund campingplads er 
blevet renoveret

Kursuscentret Virksund har i vinterens løb haft gang 
i det helt store grønne projekt. Der er blevet fældet en 
masse træer og sået cirka 10.000 kvadratmeter nye 
græsarealer.

”Næten alle store træer er væk, og det har givet en 
masse lys. Som tillægsgevinst har nogle af  standplad-
serne på campingpladsen fået en fantastisk udsigt ned 
over centret og ud over Hjarbæk Fjord. Disse pladser vil 
der uden tvivl blive rift om – og prisen er den samme,” si-
ger centerleder Leif Helth Jepsen.

Alle standpladser er blevet større og overholder nu den 
internationale længde på 11 meter. Der bliver også lagt 

iser ned med en ny nummerering af pladserne.
Leif Helth Jepsen oplyser også, at man har udvidet sæ-

sonen, således at campingpladsen kan benyttes en uge 
før og en uge efter Bibel camping, der nder sted i uge 
29-31.                                                                                                  brs
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verden;   
Ole Sørensen; Radio, internet, mp3-afspillere og andre 
elektroniske medier når ind til mennesker, som vi ikke når 
med evangelister og missionærer»

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”Radio, internet, mp3-af-
spillere og andre elektroni-
ske medier når ind til men-
nesker, som vi ikke når med 
evangelister og missionærer.
Enkeltpersoner bliver krist-
ne, og menigheder opstår 
som følge af kristne radio-
programmer i Centralasien, 
i Afrika og mange andre 
steder.”

Det skriver daglig leder af 
Norea Radio Ole Sørensen i 
det seneste nummer af No-
rea Nyt, som denne gang er 
vedlagt Tro & Mission.

Ole Sørensen gør gælden-
de, at ”radioværktøjet” gen-
nem årtier har vist sig slid-
stærkt og særdeles effektivt 
til at nå ind til mennesker 
med evangeliet, hvad enten 
det er kulturelle mønstre,
religiøse grænser, bjerge, 
landegrænser, sprogbarrie-
rer, kulturbarrierer, diktato-
rer, krig, uroligheder, isolati-

Deres eneste mulighed for at høre evangeliet
Norea: De elektroniske medier er en del af Guds store værktøjskasse

Der er ikke grund til frygt, når kristendom og islam bliver de dominerende religioner i verden, mener religionshistsoriker

Mission er central for både kristendom og islam

AF KAJA LAUTERBACH

I år 2100 vil 66 procent af 
verdens befolkning være en-
ten kristne eller muslimer. 

Det siger en fremskrevet 
statistik fra Center for the 
Study of Global Christianity 
(CSGC) ifølge den norske 
avis Dagen. 

Tallene viser også, at det 
i år 2000 var 53 procent, 
mens det i år 1800 kun var 
33 procent. 

Kristendommen har  ople-
vet størst vækst i Afrika og 
Asien, mens islam er vokset 
mest i Europa og Nordame-
rika. Alligevel er Afrika det 
kontinent, hvor der bor den 
højeste koncentration af 
muslimer.

Vækst og fællestræk
Den store vækst, som begge 
de to dominerende reli-
gioner i verden har oplevet, 
skyldes, at mission og det 
at dele sin tro med andre er 
et centralt element i begge 

Det seneste nummer af No-
rea Nyt sendes ud til alle Tro 
& Missions abonnenter med 
dette nummer af avisen. Her 
kan man læse om Noreas 
mange missonsprojekter.

I en del lande lever muslimer og kristne tæt på hinanden. Som 
her, hvor kirke og moske er bygget op ad hinanden.
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to, mener Shoaib Sultan. 
Han er rådiver i Antirasistisk 
Senter i Norge.

Et andet fællestræk for 
kristendommen og islam er, 
at begge religioner hævder, 
at de ejer sandheden, og det 
har ført til stærke kon ikter 

ere steder i verden - især, 
hvor ertallet af befolknin-
gen er muslimer.

”I fremtiden kan religiøse 
kon ikter blive en afgøren-
de, destabiliserende faktor 
langs grænserne mellem 
muslimske og kristne områ-
der,” siger Patrick Johnstone 
fra CSGC.

Stort ansvar til alle
Shoaib Sultan mener, det er 
vigtigt med gode forholds-
regler, når islam og kristen-
dom i endnu højere grad 
bliver de dominerende reli-
gioner i verden. 

Han anfører, at udviklin-
gen stiller folk i begge lejre - 
og særligt lederne - over for 
et stort ansvar. 

”Det er vigtigt, at man 

tænker grundigt over, hvor-
dan man taler om hinanden, 
og hvordan man fremstil-
ler hinandens synspunkter,” 
siger han. 

Efter hans mening vil det 
være en fordel med tættere 
kontakt mellem kristne og 
muslimer på både topniveau 
og på græsrodsniveau.

Han bliver bakket op af 
Stein Villumstad fra Det 
europæiske Religionsleder-
råd, der ikke tror, at væksten 
hos henholdsvis islam og 
kristendom nødvendigvis vil 
føre til øgede spændinger 
mellem de to.

”I religionerne er der ele-
menter, som kan være kon-
kliktfremmende. Men ofte 
er det andre, underliggende 
ting, som er de virkelige år-
sager til uroen. Dybest set 
handler religionerne om 
fred. Hvis vi ikke kan leve 
tæt på andres tro, uden at 
der opstår kon ikter, har vi 
fejlet i forhold til vores egen 
tro,” siger han. 

”Vi skal acceptere hinan-

den, og i missionsarbejde er 
det vigtigt at lave regler for, 
hvad der er god skik og brug, 
så vi bevarer den gensidige 
anerkendelse.”

Ikke grund til frygt
Religionshistoriker Kari Vogt 
tror heller ikke, der er grund 
til at frygte en fremtid, hvor 

ertallet af verdens befolk-
ning bekender sig til enten 
kristendom eller islam.

”Der er nogle, der vælger 
at lægge vægt på, at der er 
et grundlæggende modsæt-
ningsforhold mellem islam 
og kristendom. Kristendom 
og islam er imidlertid ikke 
ensartede størrelser, men 
leves ud på forskellige må-
der i forskellige samfund,” 
siger hun.

”Når nogle tegner et 
skræmmebillede af islam, 
skyldes det, at de netop øn-
sker at fremme den opfat-
telse. Jeg tror, der er andre 
kræfter, som vil afgøre, om 
verden får en fredelig udvik-
ling eller ej.”

on eller økonomiske forhold, 
der afskærer missionærer
og evangelister vejen til 
mennesker.

”Vi møder talrige eksem-
pler på, hvordan kristne 
radioprogrammer i Asien, 
Afrika og Mellemøsten for-
andrer menneskers liv,” skri-
ver Ole Sørensen.

De elektroniske værktø-
jers store styrke er ikke be-
grænset til evangelisation. 
Også på bibelundervisnings
og oplæringsdelen er de 
elektroniske medier meget 
afgørende i nogle dele af 
verden. Det gælder for ek-
sempel i Kina.

På bølgelængde 

med Jesus i  

Kirgisistan

En gruppe kristne Kirgisere 
var på vej sydpå i deres land 
for at fortælle nogle af deres 
landsmænd i nogle afsides-
liggende byer om Jesus.

De var ikke helt trygge ved 
situationen, da deres lille 
bus pludselig måtte stoppe 
op på den øde vej i det stærkt 
muslimske land, hvor der er 
store etniske spændinger, og 
hvor voldsomme uroligheder 
ikke er ualmindelige. 

Et adt hjul på bussen 
var årsagen til det ufrivillige 
stop. 

Mens nogle gik i gang med 
hjulnøglen, gik et par af de 
andre ud på marken til de 
arbejdere, der var inden for 
synsvidde, i håb om at kunne 
få lov til at a ægge et vid-
nesbyrd om Jesus for dem.

Responsen på deres vid-
nesbyrd til de fattige land-
arbejder var højest overra-
skende:

”Vi kender alt til Jesus, for 
vi lytter til jeres kristne ra-
dioprogrammer!”



kirke;   

BorgFonden uddeler 
millionbeløb 

Finansierer blandt andet opstart af ny frikirke i Silkeborg

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

BorgFonden i Silkeborg har 
i de seneste ni måneder ud-
delt op mod 2,5 millioner 
kroner til en række kirkelige 
projekter. 

Fonden har endvidere 
givet tilsagn om støtte i en 
treårig periode til opstart af 
en ny evangelisk luthersk 
frikirke i Silkeborg. Præ-
sten i kirken bliver 47-årige 
Frands N. Pedersen, der 
fornylig blev landskendt, 
fordi han sagde sin stilling 
som sognepræst i Hejnsvig 
og Vesterhede op i protest 
mod den stigende politiske 
indblanding i den danske 
folkekirke.

Han søgte jobbet, da Borg-
Fonden sidst i 2011 indryk-
kede en annonce i kirkelige 
medier under overskriften 
”Vil du forkynde til livsforan-
dring – for alle?”

Ikke en klubkirke
I øjeblikket er en lille visi-
onsgruppe i gang med at 
formulere den nye kirkes 
identitet, men det ligger 
på forhånd klart, at kirken 
skal satse på at nå ud til de 
kirkefremmede. Derfor har 

man også valgt at kalde sig 
en frikirke i stedet for en 
frimenighed. Det lyder mere 
åbent, mener man.

”Vi vil ikke have en klub-
kirke, hvor vi tager ud-
gangspunkt i et bestående 
kristent fællesskab. Det er 
ikke det interne fællesskab, 
der er vigtigst, men vi ønsker 
derimod at møde nye men-
nesker med evangeliet. Vi 
ønsker at være kirke på Jesu 
ord om ”at gå ud i alverden”, 
og det indebærer også at gå 
ud i Silkeborg og arbejde for 
vækkelse og omvendelse,” 
siger Frands N. Pedersen.

Inspirationen for den nye 

frikirke kommer fra de evan-
geliske megakirker i USA, og 
især Saddleback  i Califor-
nien. 

Kirken her skal ikke kopie-
res, men netop bruges som 
inspirator. 

Diakoni og uddannelse 
Frands N. Pedersen un-
derstreger, at oprettelsen 
af den nye kirke ikke er en 
kritik af for eksempel LM’s 
og Oases frimenigheder i 
Silkeborg.

”Vi satser på at få et godt 
fælleskab med dem og tror, 
at vi kan supplere hinan-
den,” siger han.

”Vi vil ikke lave en klubkirke, 
siger Frands N. Pedersen, 
der skal være præst i den 
nye frikirke i Silkeborg.

Blandt de andre projekter, 
som BorgFonden har valgt 
at støtte, er udvikling af det 
diakonale arbejde i LM’s fri-
menighed i Aalborg, som får 
100.000 kroner i et år. 

En lokal frikirke har fået 
midler til et omfattende 
diakonalt arbejde, hvor der 
også samarbejdes med 
kommunen. 

Et par nye friskoler har 
fået bevilget et driftstilskud 
til det første kritiske leveår, 
ligesom fonden støtter en 
præsts videreuddannelse i 
udlandet.

Mange ansøgninger
BorgFondens stifter er 
Søren Toft-Jensen, og det 
er overskuddet fra hans 
virksomhed, Borg Automo-
tive A/S, der udgør Fondens 
indtægter.

Han ønsker ikke at kom-
mentere de enkelte projek-
ter, men glæder sig over de 
uddelinger, der nu er fore-
taget.

”Det var en stor fornø-
jelse, at der var så mange 
kvali cerede ansøgninger,” 
siger han.

Fonden forventer at mod-
tage udbytte igen sidst på 
året.

Valgmenighed vil 
være frimenighed 
På generalforsamlingen i 
Skjern Valgmenighed den 
26. marts besluttede med-
lemmerne at ændre menig-
heden fra valgmenighed til 
frimenighed.

Ikke mindre end 90 pro-
cent af de fremmødte støt-
tede bestyrelsens forslag. 
Da der er tale om en ved-
tægtsændring, skal beslut-
ningen dog tillige godkendes 
på en ekstraordinær gene-
ralforsamling. Den ventes at 
ske den 2. juni.

Jens Lomborg, der er 
præst i menigheden, fortæl-
ler, at beslutningen er resul-
tatet af en to år lang proces, 
der også har indeholdt en 
høringsfase hos menighe-

dens medlemmer.
Denne proces afslørede, 

at der er ere årsager til 
ønsket om at danne frime-
nighed.

”For nogle spiller ritualet 
for homoseksuelle vielser en 
stor rolle. Det er dråben, der 
får bægeret til at yde over. 
For andre er det den dybe-
religgende folkekirkelige 
krise, der gør udslaget. Atter 
andre mener, at stat og kirke 
bør skilles ad,” siger han.

Den kommende frime-
nighedspræst konstaterer, 
at der er mange følelser i 
spørgsmålet og glæder sig 
derfor over, at der er udsigt 
til, at hele menigheden kan 
tage skridtet sammen.    brs

Jens Lomborg; For nogle spiller ritualet for 
homoseksuelle vielser en stor rolle. Atter 
andre mener, at stat og kirke bør skilles ad»
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DanskOase ansætter 
generalsekretær
Netværksorganisationen DanskOase har nu fået løst det 
ledelsesproblem, der opstod, da man i efteråret beslut-
tede at afbryde samarbejdet med den daværende lands-
leder Anne Mie Skak-Johanson.

Den nye mand på posten er den 49-årige Karsten Bach, 
der får titlen generalsekretær og bliver ansat som leder 
af både DanskOase og UngdomsOase (BUO). Det betyder, 
at det ikke længere er en teolog, der er den administra-
tive leder af bevægelsen.

”Vi er i en situation, hvor vi har brug for stærke ledel-
sesmæsssige kvali kationer, og derfor har vi ønsket at 
opgradere den ledelsesmæssige pro l i stillingen. Der er 
i øvrigt mange teologer i bevægelsen og bestyrelsen. Vi er 
i bestyrelsen overbevist om, at Karsten Bach er den rette 
person til at lede arbejdet med at videreføre DanskOases 
vision i de kommende år,” siger Jesper Fodgaard, der er 
formand for DanskOase.

Karsten Bach har bred erfaring fra forskellige ledel-
sesposter i erhvervslivet og har de seneste år drevet 
selvstændig konsulentvirksomhed med rådgivning i salg, 
kundeservice og netværksdannelse. Han er aktivt med-
lem i Karlslunde Strandkirke, hvor han blandt andet har 
været menighedsrådsformand og engageret i en række 
andre sammenhænge lige fra lederundervisning til bør-
nesamlinger om søndagen.                                                     brs

Åndsfrihed på Christiansborg
Den 7. maj vil der blive afholdt en konference om åndsfri-
hed på Christiansborg. Det er åndsfrihedsprojektet, der 
står bag de 21 teser om åndsfrihed, der arrangerer konfe-
rencen, hvor blandt andet en række politikere medvirker. 
Konferencen er åben for alle, og interesserede kan hente 
yderlige informationer på KPI’s hjemmeside.                  brs

KRISTEN EFTERSKOLE
Nap et år på en

F www.facebook.dk/www.saedding.dk
W www.saedding.dk
T +45 97 36 22 00
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ELUVA lukker og
indgår i ELN-netværk
Fredag den 23. marts 
2012 nedlagde Foreningen 
af Evangelisk-Lutherske 
Valgmenigheder i Dan-
mark” (ELUVA) sig selv.

Samtidig besluttede 
man, at foreningen skal 
fortsætte som en del af 
det menighedsnetværk, 
som Evangelisk Luthersk 
Netværk (ELN) er i gang 
med at etablere.

ELUVA blev stiftet l 2004 
af tre valgmenigheder og 
bestod på den sidste ge-
neralforsamling af ti me-
nigheder. Samarbejdet har 
især været af økonomisk 
og juridisk art og inklu-
deret hjælp og støtte ved 
oprettelse af nye valgme-

”Det var en stor fornøjesle 

ansøgninger,” siger Søren 
Toft-Jensen fra BorgFonden.

Oplev påsken på Twitter
Nu er det muligt at følge påskens begivenheder i form af 
sms-tekster, der tikker ind på mobiltelefonen efterhån-
den som påskeberetningen udvikler sig.

Man opretter en gratis konto på Twitter.com. Derefter 
vælger man at ”følge” @MariaJohanPeter og desuden at 
tilknytte sin mobiltelefon. 

”Det bliver både lærerigt, skræmmende og helt sikkert 
ikke kedeligt,” siger sognepræst og ph.d.studerende i vir-
tuel kommunikation Christian Grund Sørensen, der står 
bag projektet                                                                                brs 

nigheder. 
For at denne erfaring 

ikke skal gå tabt, er det 
aftalt, at den nu bliver 
videreført i regi af ELN’s 
menighedsnetværk.

 ”Dermed frigøres resur-
ser til andet menigheds-
opbyggende arbejde, og 
der bliver mulighed for at 
arbejde mere på at inspi-
rere og udruste til menig-
hedsliv, igennem inspi-
rationsdage, netværk og 
resursedeling for forskel-
lige tjenestegrupper i me-
nighederne,” oplyser Lasse 
Holmgaard Iversen, der er 
fungerende landssekretær 
i ELN.

brs
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seksualitet;   
Ida; Jeg erkendte, at Gud har skabt mig som kvinde. Det blev 
et vendepunkt for mig, hvor jeg mere bevidst begyndte at 
søge efter de kvindelige sider i og ved mig selv»

AF OLE SOLGAARD

”Jeg tror virkelig, at Gud har 
en god mening med, at han 
har skabt os som mænd 
og kvinder. Og jeg vil gerne 
vokse endnu mere ind i den 
plan. Det er ikke Guds me-
ning, at jeg skal være sek-
suelt aktiv med nogen af mit 
eget køn, selvom jeg indi-
mellem er fristet til det.”

Sådan fortæller en midald-
rende kvinde til Tro & Mission. 
Hun ønsker at være anonym, 
så vi kalder hende Ida.

Hun bor i en almindelig 
lejlighed, passer et al-
mindeligt job, er aktiv i sin 
menighed, har almindelige 
relationer – og ser ud som 
en almindelig kvinde. Ida har 

est kvindelige venner, hvor-
af en del er gift. Hun nyder 
at være sammen med fa-
milier med far, mor og børn. 
Men hun savner det forplig-
tende parforhold, hvor man 
har en at dele aftensmaden 
med. Og hun håber, det vil 
kunne lykkes at nde en 
mand, som hun kan opbygge 
et godt ægteskab med.

Pludselig forelsket  
i en pige
Ida er en af de kristne, der 
har homo- eller biseksuelle 
følelser inde på livet i større 
eller mindre grad, og som 
ønsker at indrette sig efter 
Guds ord.

”Det er en kamp indimel-
lem, men jeg ønsker at leve 
Gud nær, og jeg oplever 
vandringen med ham utro-
ligt frisættende – og prisen 
værd,” understreger hun.

Som barn var Ida ikke i 
tvivl om, at hun var pige, 
men som lille blev hun dril-
let med, at hun gik i drenge-
tøj (= praktisk tøj), når hun 
legede ude. I skolen holdt 
klassens ”dronning” hende 
udenfor – så Ida spillede 
fodbold med drengene. Hun 
lavede ellers både pigeting 
og drengeting, men drømte 
om at være dreng, ligesom 
en af pigerne i De fem-bø-
gerne.

I 7.-8. klasse blev Ida plud-
selig forelsket i en pige. Det 
blev dog ikke til mere. Se-

Kristen med 
homoseksuelle følelser

Ida ønsker at leve Gud nær. Det er en kamp indimellem, 
men utroligt frisættende – og prisen værd

nere blev hun kæreste med 
en dreng i en periode, men 
droppede ham igen. På et 
tidspunkt eksperimentere-
de hun med noget seksuelt 
med en anden pige. Og det 
oplevede hun så forkert og 
skævt, at hun besluttede sig 
for, at det var både første og 
sidste gang.

Måtte tage hele pakken 
fra Gud
Samtidig med erkendelsen 
af homoseksuelle følelser, 
fandt hun som teenager ind 
i en levende og personlig tro 
på Gud. 

”Jeg fandt ud af, at det 
med Gud ikke bare var even-
tyr, men virkelighed. Jeg 
forstod, at hvis ikke Jesus 
var død på korset, kunne jeg 
ikke få tilgivelse. Jeg k et 
personligt forhold til Gud,” 
fortæller Ida med et smil, 
som kommer fra hjertet.

”Jeg ønskede at leve mit 
liv i Guds nærhed, og så 
måtte jeg tage ’hele pak-
ken’. Det indebar en erken-
delse af, at Gud har skabt 
mig som kvinde. Det blev et 
vendepunkt for mig, hvor 
jeg mere bevidst begyndte 
at søge efter de kvindelige 

sider i og ved mig selv.”

Skiftevis tiltrækning af 
mænd og kvinder
”Det har præget mig, at min 
mor var fra et hjem med 
megen brudthed. Hun havde 
svært ved at give mig den 
følelsesmæssige nærhed, 
jeg havde brug for. Hun gav 
mig aldrig krammere. Jeg 
manglede kvindelige rolle-
modeller.”

Ida har skiftevis følt sig 
tiltrukket af nogle mænd og 
nogle kvinder. Men grund-
læggende har hun haft en 
mistillid til mænd, siden hun 
som lille pige var udsat for 
et par traumatiske overgreb 
fra nogle større børn.

Indimellem bliver hun lidt 
bange for at komme for tæt 
på kvinder, hvis personlig-
hed hun fascineres af. På et 
tidspunkt blev hun meget 
tiltrukket af en gift kvinde, 
hvor kemien svingede mel-
lem dem. Så hun måtte 
cutte forbindelsen til hende, 
fordi det blev for svært at 
håndtere.

På jagt efter   
kvindeligheden igen
Gennem ere år har Ida nydt 

Ida, der ønsker at være anonym, savner det forpligtende parforhold. Hun håber, det vil kunne 

godt af fællesskabet i Basis, 
som er Foreningen Agapes 
arbejde blandt mennesker 
med problemfyldt seksua-
litet.

”Her oplever jeg, at der bli-
ver åbnet op for de konkrete 
problemstillinger. Både un-
dervisningen og fællesska-
bet har været som vand på 
tørt land for mig.”

Derudover har Ida også 
haft samtaler med en psy-
kolog, der har respekte-
ret hendes kristne tro og 
holdninger. Har hun mon så 
mærket nogen forandring i 
løbet af de år?

”Jeg har i hvert fald fundet 
mere ro og tryghed. Efter-
hånden kan jeg godt være 
sammen med søde og rare 
kvinder, uden at det nød-
vendigvis opleves ’farligt’,” 
svarer hun.

”Langt hen ad vejen har 
jeg fundet kvindeligheden 
i mig selv. Man kan vælge, 
hvad man ’fodrer’: den kvin-
delige eller mandlige side af 
sig selv.”

”Jeg forsøger for eksem-
pel at lade mit kvindelige 
omsorgs-gen komme til ud-
tryk, når jeg møder de unge i 
menigheden.”

Hvordan forholde sig til 
homoseksualitet?
Tro & Mission har spurgt Ida, der selv kender til homo-
seksuelle følelser, om hun har nogle gode råd til andre, 
der er i samme båd. Hun understreger:

”Vi kan oftest ikke gøre for, hvad der ruller rundt i vores 
hoveder, men vi kan gøre for, hvad vi gør ved det.”

Konkret opfordrer hun til, at man deler problemstillin-
gen og smerten med andre og står til regnskab over for 
en medvandrer eller skriftefar/-mor. Eventuelt kan man 
søge hjælp hos en troende psykolog. Og så tilskynder hun 
til, at man dyrker sin kvindelige side, hvis man ellers er 
kvinde.

Ida har også ønsker til, hvordan andre i menigheden 
forholder sig til medkristne med homoseksuelle følelser:
 Opgiv ikke Guds sandhed, men opgiv heller aldrig kær-

ligheden til dit medmenneske, uanset hvordan det 
handler.

 Lyt! Vær ikke bange for mennesker med homoseksu-
elle følelser, men udvis omsorg og ligeværdighed.

 Stol på os – og lad os være en integreret del af menig-
heden på lige fod med alle andre.

 Bak os op i de gode valg, vi træffer.                   os

Føler sig overset i den 
offentlige debat
Ida, der selv kender til homoseksuelle følelser, synes 
ikke, der i den offentlige debat gives plads til dem, der 
tiltrækkes af deres eget køn, men som ønsker at leve af-
holdende. Og det gør hende vred.

Personligt har hun fået opfordringer fra såvel en psyko-
log som en præst til at ”løse” den problemfyldte seksua-
litet ved bare at give efter og springe ud som lesbisk. Hun 
er frustreret over, at man puttes i kasser, hvor der hver-
ken er plads til forandringer eller afholdenhed.

”Mange er bange for at sige noget imod homoseksua-
litet. Men kirken skal ikke begynde at gøre noget, som er 
imod Bibelen – ved at bekræfte en homoseksuel praksis,” 
fastslår Ida.

”Undersøgelser viser mange eksempler på mennesker, 
hvis seksuelle orientering er blevet ændret. Det bør der-
for ikke kaldes ’kvaksalveri’, når man vil søge at ændre 
sin seksualitet.” 

Ida henviser til en undersøgelse, der påpeger, at en 
tredjedel af dem med homoseksuel disposition vil kunne 
forandres i et terapiforløb; en tredjedel vil delvist kunne 
ændres, mens den sidste tredjedel ikke vil kunne æn-
dres. 

”Det bemærkelsesværdige er, at den statistik svarer til 
successen af terapi ved andre psykiske problemstillin-
ger,” siger hun.                     os
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Basis er Foreningen Agapes arbejde blandt mennesker 
med problemfyldt seksualitet, det vil især sige menne-
sker med homoseksuelle følelser eller afhængighed af 
porno. 
Basis afholder to årlige weekendarrangementer. På 
www.basis.nu ndes en række artikler om tro og (homo)
seksualitet.



Malene Hvidberg; Min tro var som en frodig have, men dø-
den kom som en kæmpe skovbrand, der efterlader store, sor-
te, tørre pletter »
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påske;   

Kærlighedssejren!
Malene Hvidbergs nyskrevne påskesang handler om Jesu sejr over døden

Lad din sejr gro igen
AF MALENE HVIDBERG

Processen med at skrive 
sangen Kærlighedssejren 
startede på en sangskri-
ver workshop på LMH i fe-
bruar (se Tro & Mission nr. 
5/2012).

Jeg k en bunden opgave: 
at arbejde med en påske-
sang. Det var en spændende 
udfordring at kræse for ord 
og billeder, undgå klichéer, 
og tænke en ny vinkel ind på 

det budskab, som vi har hørt 
så meget.

Arbejdet med sangen blev 
dog sat på pause, da et ven-
nepar i menigheden mistede 
deres lille søn på 2 år. 

Det er anfægtende og ska-
ber troskrise. For vi bad om 
helbredelse, og hvorfor tilla-
der Gud så den dybe smerte, 
døden og lidelsen? 

Og hvor er vores tryghed i 
Gud nu henne, når vi ople-
ver, at han tillader, at vores 
børn, som vi har fået i gave, 

dør mellem hænderne på 
os?

Jeg var og er stadig i oprør 
over, at Gud tillader dette. 

Jeg fandt sangen frem 
igen, og igennem arbejdet 
med den har Gud mindet 
mig om hans sejr over dø-
den. 

Midt i mit oprør over det, 
der er sket, kom han og tog 
ansvar og sagde: 

”Mit barn: Jeg har vundet 
over døden med en kæmpe 
kærlighedssejr! Det er uden 

for dig, handlingen sker. Det 
afhænger ikke af dig, din tro, 
dit oprør, dit svigt og dine 
fejl. Det er min sejr, og jeg 
rækker den til dig”.  

Min stærke tro og tillid 
er blevet rykket væk. Den 
var som en frodig have før, 
men døden kom som en 
kæmpe skovbrand, der ef-
terlader store, sorte, tørre 
pletter.

Derfor beder jeg i sangen: 
Lad den nu gro i mit liv igen, 
den sejr, du har vundet, og 

som du rækker mig. 
Jeg vil gerne sige med Da-

vid i salme 51: Lad mig igen 
frydes over din frelse. Og jeg 
vil også gerne fortsat kunne 
prise Jesus for de sandhe-
der, der er uden for mig selv, 
at hans kærlighed holdt fast 
igennem torturen og døden, 
så han dermed vandt den 
mest afgørende kærligheds-
sejr nogensinde. 

Må Guds kærlighedssejr 
igen i denne påske skabe liv 
og kraft i vore sjæle!

Kærlighedssejren!
Midt i mulmet i natten blandt olivenlunds træer
var du trængt og ku’ råbe efter englenes hær
Mens disciplene trak sig, forrådte og løj 
stod du ydmyg, alene i skjult majestæt 

Se på Barabbas staklen han var fængslet for mord
Han blev løsladt på stedet mens du lænket af ord 
tog mod folkenes tilråb ”Så korsfæst ham dog”
og du bandt det i døden: alt oprør og had

Og selv kvinderne stod der, så på din tomme grav,
havde glemt hvad du sagde om forunderlig arv
og at du har al magt over død over liv
Ingen tog livet fra dig: Det har sejren bevist

Derfor priser jeg dig min Jesus
For din kærlighed der holdt fast
Må det kærlighedsunder du sejrede med
bli’ til sejr og kraft i mit liv!

Og selv jeg i mit oprør mod den eneste Gud
er Guds barn og må endda kaldes himmelens brud
Når jeg svigter og glemmer, når jeg ængstes af tvivl
rækker du mig din sejr - La’ den gro i mit liv!

Derfor priser jeg dig min Jesus
For din kærlighed der holdt fast
Må den kærlighedssejr du vandt i mit sted
bli’ til sejr og kraft i mit liv!

© Malene Hvidberg, Aalborg
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AF JENS OLE CHRISTENSEN

-

Jeg hørte denne bemærkning i 
en politisk debat for nogen tid si-
den, og den fungerede i mit hoved 
som en lignelse om LM’s første 
kerneværdi: 

Sætningen kan nemlig oversæt-
tes til vores gudsrelation på for-
skellige måder:
 Der ndes ingen synder, som 

man ikke går fortabt af. Spørgs-
målet er alene, hvem der skal op-
leve fortabelsen: mig eller Jesus.

 Tilgivelsen fra Gud har altid 
omkostninger, for den kræver, 
at nogen vil bære den Hellige 
Guds vrede.  Spørgsmålet er kun, 
om Jesus eller vi selv skal bære 
dem.

Bæres af en anden
Tilgivelse er altså ikke, at Gud fore-
tager en overspringshandling og 
vælger at se bort fra vores oprør 

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”Det var lidt et pres, indtil jeg k den ide, at der altid skal betales – 
også for de såkaldte gratisydelser. Men derfra synes jeg ikke, at min 
artikel ligger langt væk fra den måde, jeg prøver at skrive på.”

Sådan siger generalsekretær Jens Ole Christensen, der som den 
første af re LM-ledere har fået til opgave at skrive om en af LM’s ker-
neværdier. Med opgaven fulgte det ”benspænd”, at han skulle skrive 
kreativt, og at han ikke måtte bruge ti af de ord, som man normalt bru-
ger til at beskrive evangeliet med.

Han synes, det er nt at prøve at være kreativ med sit sprog, når det 
kristne budskab skal formidles. Men det er heller ikke uden proble-
mer. 

”Jeg synes, det var meget sjovt at prøve, men jeg er også glad for, at 
jeg ikke skal gøre det hver gang,” siger han. Det er faktisk ikke så nemt 
at være kreativ, når man  være det. Så risikerer man, at det bliver 
til en blokering,” har han erfaret.

Han mener, at formidlere skal gøre det, de nder mest naturligt med 
det temperament og den nådegave, som Gud har givet dem. Og så ad-
varer han imod at ende i et ”dumt originalitetspres”.

”Vi skal huske, at vi altid står på skuldren af vores tradition. Og man-
ge af de gamle ord, som vi bruger, er faktisk rigtig gode. Det gælder 
også osklerne. Der er nogle af dem, som vi skal afskaffe, men andre, 
som jeg mener, vi bør generobre og fylde med erfaring. Udtykket ”Guds 
vrede ” kan vi efter min mening ikke afskaffe. Det må vi genorobre. 
Udtrykket ”miskundhed” derimod kan udmærket erstattes af et andet 
ord.
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kerneværdi;   
Jens Ole Christensen; Der ndes ingen synder, som man 
ikke går fortabt af. pørgsmålet er alene, hvem der skal 
opleve fortabelsen  mig eller Jesus.»

Tilgivelsen bliver til ved, at omkostningerne bæres af en anden

Hvem skal betale?
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mod ham. Den har heller ikke ka-
rakter af en blød landing i forhold 
til skylden.  

Men den bliver til ved, at om-
kostningerne bæres af en anden 
end os, nemlig Jesus. Det var det, 
der skete ved Jesu død langfredag. 
Jesus blev den fortabte synder i 
vores sted.

I første omgang kan dette lyde 
hårdt – måske lidt teknisk – og 
uden følelser. Som om der ikke 
bliver nogen tilgivelse tilbage, men 
det hele bare bliver et spørgsmål 
om transport af skyld fra os til 
Jesus.

I anden omgang vil vi opdage, at 
den store befrielse venter på os i 
dette budskab.

En solid tilgivelse
Redningen er nemlig den treenige 
Guds projekt. Ikke vores. Og det 
var ikke en nødplan, sønnen satte 
i gang, fordi faderen ikke kunne 

nde ud af at tilgive. Det afsløres i 
den måde  begynder: 
”Således elskede Gud verden …” 
(Joh 3,16).

Længe før, Jesus bar vores synd 
langfredag, var Gud begyndt at el-
ske os. Derfor sendte han sin søn. 
Hen begyndte ikke først at elske os 
efter Jesu død langfredag.

Derfor ville han skabe en tilgi-
velse, som er solid og kan redde 
virkelige syndere som os. Uanset 

om vores synd er synlig og grov, el-
ler usynlig og for net eller dårligt 
nok erkendt af os selv …

Mennesketilgivelse er gradvis
Der måtte skabes en tilgivelse, 
der er noget mere end alminde-
lig menneske-tilgivelse. Tilgivelse 
i menneskenes verden er ofte et 
spørgsmål om gradvis tilpasning 
til det, der er sket: 

Det er lettere for os at tilgive 
både ord og handlinger efter et 
stykke tid end lige med det sam-
me. I hvert fald hvis der ikke er tale 
om store ting.

Det er lettere at tilgive noget, der 
får få konsekvenser, end noget, der 
får mange.

Det er lettere at tilgive, hvis vi 
kan komme i tanke om nogle for-
mildende omstændigheder eller 
gode forklaringer på det, der skete.

Det er lettere at tilgive et men-
neske, der efterfølgende forbedrer 
sig, end én, der plumper i igen og 
igen. Og tilbagefald kan desværre 
føre til, at gammelt stof tages op 
igen.

Det er – i hvert fald nogle gange 
– lettere at tilgive det, vi selv kun-
ne have fundet på, end handlinger, 
der er fuldstændig uforståelige 
for os. 

Og det er lettere at tilgive, hvis 
det har karakter af en ”svipser”, 
end hvis vi kan se, at ordene eller 

Sjovt at prøve benspænd

handlingen var dybt rodfæstet i 
personens karakter.

Derved bliver der noget gradvist 
over tilgivelse. Der skal arbejdes 
på det, også fra den skyldiges side, 
og den bliver aldrig total og ufor-
beholden.

Man kan overveje, om alt dette 
overhovedet fortjener glosen ”tilgi-
velse”. Som losoffen K.E. Løgstrup 
siger: 

”Tilgivelse har vi kun brug for i 
mødet med det utilgivelige – alt 
andet kræver bare storsind.”

Guds tilgivelse gør smuk
Når tilgivelsen fra Gud kom på 
plads ved, at en anden betalte om-
kostningerne, så er der tilgivelse 
nu og ikke efter en karens-periode. 
Gud behøver ikke vente på positive 
tegn på forbedring først.

Så er der lige så meget tilgivelse 
for det konsekvensfulde som for 
det usynlige og umærkelige. Så er 
der tilgivelse for den ondskab, som 
er dybt rodfæstet i vores person-
lighed og ikke bare for smutterne. 
Det bliver muligt at se et svært ord 
som ”arvesynd” i øjnene.

Og så kan jeg lige nu – med alt 
det, der stadig er uafsluttet og 
ondt i mit liv – opleve mig selv som 
smuk og dejlig i Guds øje. 

Fordi han elsker mig så meget, 
at han selv ville bære omkostnin-
gerne.

Frit evangelium

 
Kerneværdier  
med benspænd

 og   
. 

Det er LM’s re kernevær-
dier, som vi har bedt LM-
ledere om at præsentere. 

De er blevet udfordret på 
at skrive utraditionelt og 
kreativt. For at fremme 
denne proces har fået det 
”benspænd”, at de ikke må 
anvende ti ord, som man 
normalt vil forbinde med 
kerneværdien. Det er re-
daktionen, der har udvalgt 
de ti ord.

I dette nummer af Tro & 
Mission skriver generalse-
kretær Jens Ole Christen-
sen om 



Jesus blev dræbt af Gud
AF FLEMMING HANSEN

AARHUS

”[Jesus] led én gang for menne-
skers synder, som retfærdig led han 
for uretfærdiges skyld for at føre 
jer til Gud. Han blev dræbt ...” (1 Pet 
3,18f).

Når forbrydere i denne verden bli-
ver dræbt, føler vi afsky. Pressen 
forarges over, at Afghanistan igen 
er begyndt at henrette forbrydere. 
Det stadium er vi for længst kom-
met forbi i Europa. Selv de skyldige 
i mord dræber vi ikke længere. 

AF OLE SOLGAARD

”Det er chokerende, at jeg skulle 
så langt ned. Før havde jeg ikke så 
meget tid til at høre på Gud. Men 
nu er jeg tvunget til at ligge i min 
seng i mange timer, og dér kan 
Gud få mig i tale. På trods af mine 
smerter oplever jeg, at Gud er to-
talt nærværende”.

Sådan siger 40-årige Irene Chri-
stiansen, der bor i Vildbjerg med 
sin mand og to børn. Hun lider af 
store kroniske smerter i alle led 
og muskler. Hun har blandt andet 
diagnosen bromyalgi, der blev 
udløst i forbindelse med en gravi-
ditet for 10 år siden. Nu arbejder 
hun 12 timer ugentligt som lærer i 
et eksjob.

Svært at trække i vigesporet
Irene Christiansen har altid været 
en energisk kvinde med mange 
jern i ilden. Som hun selv beskriver 
sit liv, kørte hun med 180 kilome-
ter i timen i overhalingsbanen. Og 
så har det været rigtigt svært at 
skulle trække ind i ”vigesporet”.

”Jeg var så ked af det og så vred, 
at jeg havde svært ved at bede til 
Gud. Alligevel var Gud helt tæt ved 
mig i min smerte. I den periode 

”Jeg er Herren din Gud, som lærer dig, hvad der gavner, som fører dig 
ad vejen, du skal vandre” (Es 48,17b).

Jeg tilhører den gruppe i befolkningen, som hævder at være i 
besiddelse af et indre kompas, som man kan navigere efter. Jeg 
behøver ikke alverdens teknik, såsom en GPS, for at nde vej til 
købmanden eller børnehaven. 

Derfor bliver det også mere ydmygende, når sådanne typer som 
mig kommer til kort på ferierejsen eller måske endnu væree, når 
vejen til børnehaven er ændret på grund af omkørsel. Så jeg har 
alligevel indset GPS’ens fortræffeligheder. 

På disse GPS’er kan man taste ”HJEM”, og så lægger den ruten 
efter det. Sådan er det også i mit kristne liv - der kan jeg taste 
HJEM, mit himmelske hjem. Så går ruten ellers ad Herrens uran-
salige veje med meget korte strækninger på motorvejene. – Min 
kristne GPS er præget af mange omkørsler, små veje med mange 
sving og vigepladser og en masse rastepladser, hvor Herren ville 
lære mig, hvad der gavner mig.

Inden Gud beregner en ny rute for mig, når jeg igen er gået mine 
egne veje og er faret vild!

Jens Bendiks Nielsen
Videbæk

mit bibelvers;

mit liv med Jesus;

Jesus blev dræbt. Kendt skyldig 
og dræbt. Et justitsmord kan vi af 
og til tænke. For Jesus var jo det 
mest retfærdige menneske, der 
har gået på to ben på jorden. Det 
bekræfter verset her ovenfor også. 

Men det var ikke et justitsmord, 
der skete på Golgata. Det var helt 
igennem retfærdigt. Jesus k, som 
han fortjente! Han k nemlig min 
straf. Jeg er uretfærdig; jeg er en for-
færdelig synder. Skulle jeg stå foran 
Gud, sådan som jeg er, ville jeg blive 
slået ihjel af Guds hellighed. 

Og jeg har stået der foran Gud. 
Det gjorde jeg langfredag. Med 
hele mit liv, også med alt det, som 
jeg tror, er godt, men som i Guds 
lys slet ikke holder mål. Jeg stod 
der – i Jesus. Da Jesus blev døbt i 
Jordan oden af Johannes, tog han 
al min synd på sin kappe, sådan at 
Johannes kan sige, når han peger 
på Jesus, at der går han, som bærer 

Båret på ørnevinger
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blev jeg holdt oppe af Casting 
Crowns sang Who am I?” fortæl-
ler hun.

Nu oplever Irene Christiansen et 
intenst forhold til Gud.

”Jesus er ligeså virkelig, som at 
du sidder dér. Guds kraft udfolder 
sig i min magtesløshed. Han er be-
gyndt at give mig drømme om ting, 
jeg skal sige til andre, og som be-
svarelse på mine bønner. Han giver 
mig også lige pludselig sange, som 
jeg selv og andre får glæde af.”

På ørnevinger er en af de sange, 
hun har ”fået” og skrevet. Den 
hentyder til, at en ørn bæres oppe 
af vinden; den kan ikke baske sig 
i gang.

tro;   
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 Gud beregner 
en ny rute for mig, når jeg igen er gået 
mine egne veje og er faret vild»

verdens synd. Blandt andet min!
Og det kostede ham livet. Lang-

fredag trådte han ind for Guds an-
sigt med al min - og al din - synd. 
Og det kostede ham livet. Gud slog 
ham ihjel i sin hellige og altfortæ-
rende vrede!

Jesus blev dræbt af Gud i mit 
sted. Det er det, vi kalder forsonin-
gen. Derfor kan du og jeg gå fri. Der-
for kan vi få lov til at leve på den nye 
jord til evig tid. Han gjorde det for at 
føre jer til Gud, som Peter skrev.

Jesu død på korset er i en og 
samme ting det mest forfærde-
lige og det allerbedste, der er sket. 
For der blev Jesus straffet for min 
skyld. Han greb ind, som der står i 
salme 22,32b. 

Det, han gjorde der, får jeg lov til 
at modtage i tro – jeg skal derfor 
ikke ind for Guds vrede, for Jesus 
har været der - som mig. 

Priset være ham!
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På ørnevinger
Irene Christiansen ”får” og skriver sange om 
Gud, som både hun selv og andre får glæde af. 
En af dem er På ørnevinger:

Når jeg ikke læng’re kan gå på vandet
Når jeg indser, jeg ikke kan bygge på sandet
Når alting omkring mig, det falder sammen
Når jeg ikke læng’re kan tage mig sammen

Når jeg er et utaknemmeligt skarn
Når jeg tér mig som et lille barn
Når jeg bare er en stor egoist
Når jeg altid tror, jeg får ret til sidst

Når mørket lukker sig om min sjæl
Når slangen bider i min hæl
Når jeg ikke læng’re selv ka’ tro
Når der kun er dig tilbage af os to

Så løft mig op over det rasende hav
Gi’ mig de vinger, du mig i troen gav
Lad mig som ørnen svæve op til dig
og se: gennem stormen går der en vej

At du har styr på alting og er her hos mig
At følelser slet ikke tæller hos dig
At du hører mig, uanset hvordan jeg be’r
At du bærer mig, hvad der end sker:

På ørnevinger

Hvem er jeg?
Bandet Casting Crowns sang Who am I? holdt 
Irene Christiansen oppe, da hendes smerter 
var allerværst. Her er første vers oversat til dansk:

Hvem er jeg?
at Herren over hele jorden
ønskede at kende mit navn,
ønskede at føle min smerte.
Hvem er jeg?
at den lysende morgenstjerne
ville vælge at oplyse vejen
for mit altid undrende hjerte?

Ikke på grund af, hvem jeg er,
men på grund af, hvad du har gjort.
Ikke på grund af, hvad jeg har gjort,
men på grund af, hvem du er.

Jeg er en blomst, der hurtigt visner
her i dag og væk i morgen.
En bølge smidt i havet,
en damp i vinden.
Alligevel hører du mig, når jeg kalder
Herre, du griber mig, når jeg falder
Og du fortalte mig, hvem jeg er.

Jeg er din
Jeg er din



AF DITTE OLSEN

Tro & Missions får mange 
bøger tilsendt, men des-
værre kan vi ikke anmelde 
dem alle.

Vi har bladret og smålæst 
lidt og udvalgt nogle titler, 
som det kunne være inte-
ressant for vores læsere at 
være orienteret om.

Den hele bibel
af Poul Hoffmann
Ordet og Israel 2011
82 sider, 80 kroner

Bogen kom første gang i 
1959, men foreligger nu i en 
ajourført og udvidet udgave.

Angrebet på Bibelen er 
ikke blevet mindre siden da, 
og derfor har nye læsere nu 
mulighed for at læse dette 

velargumenterede modan-
greb på bibelkritikken. 

Bogen vil nu som før op-
muntre til at fastholde hele 
Bibelen som Guds ord.

Den store passion
Billeder af Arne Haugen 
Sørensen, tekst af Arne 
Haugen Sørensen og Søren 
Nielsen
Bibelselskabets Forlag 2012
192 sider, 140 billeder, 
format 24,5x33,5, 
399,95 kroner

Denne kæmpe billedbog for 
voksne er en genudgivelse. 
Første udgave kom i 2009 
og blev udsolgt næsten om-
gående.

Bogen består af tre dele. 
En førstedel, hvor forfat-
terne genfortæller påskebe-
retningen, midterdelen med 
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En skilsmisse er altid en begivenhed 
med mange facetter og høje person-
lige omkostninger såvel for parret 
som for deres eventuelle børn.

I denne bog kommer en række 
kristne til orde, som har haft 
skilsmissen helt inde på livet. Åbent 
og ærligt fortæller de om, hvad 
skilsmissen gjorde ved dem både 
menneskeligt og åndeligt. 

»… nedfaret til dødsriget, på tredje 
dag opstanden fra de døde …« 
Ordene kommer næsten af sig selv, 
når vi siger trosbekendelsen. De er 
blevet så selvfølgelige, at vi måske 
ikke engang tænker over indholdet.

Her kastes nyt og spændende lys 
på bibeltekster, som vi måske 
troede, vi kendte til hudløshed. 
En opløftende og befriende bog.

For mange er Bibelen stadig et 
utilgængeligt mysterium, og dens 
beretninger, personer og tanker 
synes at være uendelig langt fra 
nutidens virkelighed.

I »Lohses Bibelguide« forsøger 
Mike Beaumont at løse nogle af 
gåderne, og han hjælper os til at 
se den røde tråd og de centrale 
sandheder, som ligger bag.

FORLAGSGRUPPEN LOHSE 
TLF.: 75 93 44 55
WWW.LOHSE.DK
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MIKE  BEAUMONT

LOHSES BIBELGUIDE

STEEN MØLLER  LAURSEN ( RED . )

SKILT - MEN IKKE FRA GUD

SAM AL LBERRY

KRISTUS ER OPSTANDEN - 
OG HVAD SÅ?

144 sider
149,95 kr.

128 sider
199,95 kr.

208 sider
149,95 kr.

Konfirmation

THOMAS  TEGLGAARD

KONFIRMANDBOGEN

NICOLAJ  WIBE

LÆR AF HUNDEN

HELENE  P IH L

G .  P.  TAYLOR

DOPPLEGANGER 1+2

Hvad vil det sige at blive 
døbt? Og hvad har dåb og 
konfirmation med hinanden 
at gøre? 
Læs svarene på disse og 
mange andre spørgsmål i 
»Konfirmandbogen«.

 
30 anderledes andagter/ 
refleksioner til teenagere 
fra konfirmationsalderen.

»The new C. S. Lewis«
Heaven and earth show, BBC

En blanding af fantasy-
roman og tegneserie, 
uhygge og humor.

TITLER 
»Fladt hår, skodkarakterer og den slags« 
»100% discipel«

To letlæselige bøger i 
serien af små skrifter for 
teenagere. 

BIND 1  
»Flugten«  
(288 sider)

BIND 2  
»Indigostenens  
hemmelighed« 
(296 sider)

»T
H

En 
rom
uuhy

64 sider
49,95 kr.

64 sider
99,95 kr.

249,95 kr.
pr. stk.

49,95 kr.
pr. stk.

FORLAGSGRUPPEN LOHSE 
TLF.: 75 93 44 55
WWW.LOHSE.DK

de 140 billeder, og endelig 
afsluttes den med en gen-
givelse af de bibelpassager, 
som har inspireret kunst-
neren.  

Arne Haugen Sørensen er 
en betydelig kirkekunstner, 
som dronning Margrethe II 
har udtalt sig rosende om. 

Bogen kan egne sig til - 
med det visuelle udgangs-
punkt - at meditere lidt over 
påskens budskab.

Kristus er opstanden! 
– og hvad så?
af Sam Alberry 
Lohses Forlag 2012
208 sider, 149,95 kroner

”For mange kristne er op-
standelsen dejlig at tro på, 
men den har ikke nødvendi-
vis nogen afgørende betyd-
ning for dem. Den er evange-
liets ’happy end’. ”

Sådan står der blandt an-
det i denne bog, der kaster 
nyt lys på bibeltekster, som 
vi måske troede, vi kendte til 
hudløshed. 

Forfatteren skriver  enga-
geret, personligt og humo-
ristisk om sine egne – og 

måske også vores – blinde 
vinkler i forhold til opstan-
delsen.

Bogen har re hovedaf-
snit, hvor der bliver kigget 
på historiciteten, på opstan-
delseslivet, på håbet om det 
evige liv og endelig på op-
standelsens betydning for, 
at vi driver mission. 

En bog, jeg selv glæder 
mig til at gå om bord i, men 
som jeg også tror, vil appel-
lere til unge.

Kan du huske mig, 
mormor?
af Thorhild Moen, illustreret 
af Kari Sortland
Lohses Forlag 2011
48 sider, 99,95 kroner

Viljas mormor har alzhei-
mers, og Vilja er ked af det, 
fordi mormor ikke længere 
kan huske, hvem Vilja er.

En varm børnebog om 
svære spørgsmål. Flotte 
farveillustrationer, ofte på 
hele sider.

Jeg vurderer, at børn fra 
cirka 10 år kan læse den 
selv, men der er nok brug for 
en snak efterfølgende.
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Et af de 140 billeder i Den store passion.

aktuelle bøger;   

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



AF SAMUEL ROSWALL

HILLERØD

I Ny Testamente møder vi 
forskellige udsagn om evan-
geliet, for eksempel evan-
geliet om Jesus og hans 
opstandelse (ApG 17,18), om 
Guds nåde (ApG 20,24) om 
jeres frelse (Ef 1,13) og så 
videre.

I Leif Andersens indlæg 
omtales evangeliet som 
”Guds fornyende værk i os”. 

» Er nye prædikanter virkelig 
fornyelse?

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. 

AF CLAUS KRISTENSEN

PHNOM PENH, CAMBODJA

I sidste nummer af Tro & 
Mission var en præsenta-
tion af fem nykaldede præ-
dikanter.

Uden at ville fornærme 
nogen af de pågældende 
synes det at være lidt søgt 
at omtale de nyligt kaldede 
prædikanter for ”yngre”, som 
afdelingsformand Thomas 
Beck gør. 

Det er selvfølgelig rigtigt, 
at de er yngre end gennem-
snittet af kaldede prædi-
kanter i LM, men jeg kan 
ikke lade være at spekulere 
på, om betegnelsen er valgt 
i et forsøg på at overbevise 
sig selv og andre om, at vi 
faktisk kalder yngre mænd 
til prædikanter i LM. 

For en tid siden viste en 
rundspørge, at alle kaldede 
prædikanter var over 30 år, 
og vi kan selvfølgelig glæde 
os over, at denne grænse nu 

er brudt, selvom det er for 
en begrænset tid. 

Jeg synes egentlig, det er 
lidt svært at nde den helt 
store begejstring frem, når 
de este af de nye kaldede 
prædikanter er præster eller 
tidligere LM-ansatte med 
forkyndende opgaver i ind- 
eller udland. 

Jeg glæder mig over de-
res forkynderopgave i LM, 
men der er nu ikke megen 
fornyelse af prædikant ok-
ken i det. 

Det, som virkelig ville 
glæde mig, var, hvis det for 
eksempel var håndværkere i 
begyndelsen af 20’erne, hvis 
navne jeg ikke kendte på 
forhånd, som nu blev kaldet 
til at forkynde med en umid-
delbar forståelse for at for-
midle Bibelens budskab til 
deres jævnaldrende. 

Måske giver Helligånden 
ikke forkyndelsens eller un-
dervisningens nådegave, før 
man er over 30 – eller er det 
kun i LM, det er sådan?

inspiration      nærvær      holdning

DET KUNNE LIGNE mere end en tilfældighed, at For-
eningen af Evangelisk-Lutherske Valgmenigheder i 
Danmark” (ELUVA) nedlægger sig selv, samtidig med 
at Skjern Valgmenighed er på vej til at ændre status 
til frimenighed.

Det er der imidlertid ikke meget, der tyder på. Godt 
nok er der også overvejelser om at tage lignende 
skridt i andre valgmenigheder, men det ser slet ikke 
ud til at blive den generelle tendens. Som eksemplet 
fra Skjern viser, kræver den slags omstillinger også 
tid, og mange steder vil enigheden heller ikke være så 
udtalt, som den viste sig at være i Skjern. Her stemte 
90 procent for ændringen og det skyldes blandt an-
det, at man netop tog sig tid til processen.

MAN KUNNE JO ellers tro, at det opbrud, der i dag er i 
forhold til folkekirken først og fremmest ville vise sig 
i valgmenighederne, som jo har taget et stort skridt i 
forhold til selvstændiggørelse, men som stadig er en 
del af folkekirken og underlagt biskoppeligt tilsyn.

Men det er der ikke meget, der tyder på. De karis-
matiske OASE-valgmenigheder ønsker at bevare den 
folkekirkelige tilknytning, og ELUVA-menighederne 
tænker åbenbart som mange folkekirkepræster, at 
det biskoppelige tilsyn ikke er afgørende, fordi det i de 

este tilfælde fylder meget lidt i praksis.
I forhold til, hvordan folkekirkedebatten var for 10-

20 år siden, er det noget overraskende, at problema-
tikken omkring ordination og biskoppeligt tilsyn tilsy-
neladende fylder så lidt i valgmenigheder og blandt 
folkekirkepræster, der ellers begræder den folkekir-
kelige udvikling. 

Synspunktet om misionsmulighederne i den fol-
kekirkelige struktur er til gengæld blevet altdomi-
nerende i argumentationen for at blive i eller under 
folkekirken.

Den afvandring fra folkekirken, som vi nu ser kontu-
rerne af, udgøres derfor  i overvejende grad af lægfol-
ket. Kun to sognepræster har indtil videre bebudet, at 
de vil forlade deres embede.

NEDLÆGGELSEN AF ELUVA har til gengæld givet et 
ryk fremad for det menighedsnetværk, som Evange-
lisk Luthersk Netværk (ELN) er i gang med at oprette. 
Her vil dele af ELUVA’s hidtidige engagement nemlig 
fortsætte. 

Den store opgave for ELN er så at gøre netværket til 
et bredt samlingssted for både folkekirkemenigheder, 
valgmenigheder og frimenigheder, der kan tilslutte sig 
Odense-erklæringen.

Her vil det være klogt, hvis man vælger den lange 
horisont og ikke lægger alt for ambitiøst ud. I første 
omgang er det et vigtigt skridt alene at videreføre det 
fælles mødested, som ELN gerne vil være. Højre ø-
jen er langt fra en homogen størrelse. Det viser for 
eksempel de forskellige opfattelser af det kirkelige 
tilsyns betydning.

Det er bedre at komme i gang på et lavt niveau end 
slet ikke at komme i gang. 

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

Netværk må 
tage sig tid

» Evangeliet er Guds fornyende 
værk i os

Det får mig til at tænke på 
udsagnet ”Evangeliet om Ri-
get”, for eksempel Matt 4,23, 
24,14, Luk 8,1, ApG 8,12. 

Handler det udsagn ikke 
netop om Leif Andersens 
udtryk? 

Jesus lærte os at bede: 
Komme dit rige. Hvordan 
kommer Guds rige (det vil 
sige Guds herredømme) i de 
troendes liv? Ved moralsk 
anstrengelse? Nej, ved Guds 
fornyende værk i os. Det er 
da en god nyhed.

Claus Kristensen; Der er nu ikke megen 
fornyelse af prædikant okken i kaldel-
sen af de fem nye prædikanter»debat;   
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leder;

» Lov og evangelium    
i menneskelivet

AF JØRGEN HAAHR

ØLGOD

Jeg har fulgt artiklerne i Tro 
& Mission om, hvordan vi 
forstår og bruger ordene lov 
og evangelium ret. Et meget 
vigtigt emne, som vi bestan-
dig har brug for Guds ånd 
og ord til at vejlede os i – og 
hjælpe hinanden med.

Jeg er ikke teolog med 
teologisk indsigt, men jeg 
har nogle livserfaringer med 
disse spørgsmål.

Jeg er opvokset i et godt 
kristent hjem med alt, hvad 
dertil hører: søndagsskole, 
juniorkreds og så videre. 
Efterhånden også med eget 
kristenliv: bibellæsning og 
bøn. Tilsyneladende var alt 
i orden.

Men var nu alt i orden? 
Hvad med omvendelse og 
ret tro og synden i mit liv?

Jeg var på lejr og k et 
godt ord af en leder. ”Hvis 
vi bekender vore synder, er 
han trofast og retfærdig, så 
han tilgiver...” Det gav noget 
lys - men hurtigt var betin-
gelsen der: hvis vi bekender 
- og får du nu alt med, når 
du bekender?

Jeg var vanskelig at hjæl-
pe og næsten besværlig at 
være sammen med – var 
så ntfølende – men jeg 
skulle jo have mit kristenliv 
i orden. 

Det var hårdt, og det strak-
te sig over lang tid, men til 
sidst kørte jeg fuldstændig 
fast og måtte erkende over 
for Gud: Jeg kan ingenting få 
i orden. Du er nødt til at frel-
se mig som den, jeg er. Det er 
min eneste mulighed.

Bagefter kan jeg godt for-
stå, at Gud måtte klemme 

mig derhen, hvor jeg var 
nødt til at vende mit blik en 
anden vej - det var Guds 
skole, lovens gerning.

Jeg begyndte at læse Ro-
senius’ skrifter. ”Der er en 
anden, der har ordnet din 
sag, Jesus.” 

Det er for alle – også for 
mig. Så får jeg også lov til at 
gribe om det med tak og tro. 
Et herligt evangelium:  Je-
sus har opfyldt loven i hans 
syndfrie menneskeliv på 
jorden og i hans stra idelse 
for hele verdens synder. Det 
er sket – det er ikke mig, 
der sætter det i gang, men 
jeg får lov til at gribe om det 
igen og igen.

Hvordan vil Gud nu, vi skal 
leve menneskelivet her i ti-
den? I en glæde over forløs-
ningen i Jesus og med Guds 
lov som en kær vejledning 
for efterfølgelsen og tjene-
sten til Guds ære.

Loven og evangeliet er 
som to jernbaneskinner – 
de går side om side. Toget 
kan ikke køre på den ene, 
men det går også helt galt, 
hvis de to linjer løber over i 
hinanden. Vi må ikke blande 
lov og evangelium, men må 
lære at skelne: personligt, i 
forkyndelse og i sjælesorg.

Er det vores tids fare? Så 
bliver der så lidt sorg over 
synden og samtidig så lidt 
glæde i evangeliet.

Forbam du dig, Herre, 
og tænk på vor nød,
o, gør os nu varme,
opvæk os fra død.
Lad loven os knuse, 
gør Frelseren stor.
Lad Ånden nu råde
og vis os i nåde,
at du blandt os bor.

Åss nr. 18 v.5

Antallet af vielser faldt i 
2011 faldt med 12 procent 
til 27.200 par. Det er det la-
veste antal siden 1983. Der 
er ere bud på en forklaring: 

Sociolog og fremtidsforsker 
Birthe Linddal til Kristeligt 
Dagblad:

”Det er ikke supermoderne 
og cool at blive gift. Og hvor-
for skal man overhovedet 
giftes? 

Det er svært for mange 
at leve i et traditionelt par-
forhold i 40 år og indordne 
sig med fælles familie. Det 
falder mange svært, selvom 
drømmen om et bryllup og 
den eneste ene måske lever. 
Men virkeligheden er en no-
get anden.

Ægteskaber og kernefami-
lien har det rigtig skidt i den 
tidsånd, vi lever i. 

At skulle ofre og gå på 
kompromis har mange rig-

» Klip; 
Ægteskabet har det skidt

tig svært ved, og så lever vi 
også et arbejdsliv, hvor man 
hylder individet og selvud-
foldelse, og det er modstri-
dende med familielivet. Det 
er svært for folk at dele ven-
nerne, og det er også svært 
for virksomhederne at for-
stå, at de ikke bare kan låne 
medarbejderne af familien 
til forskellige arrangemen-
ter uden for den almindelige 
arbejdstid.”

Samlivsekspert Ingrid Ann 
Watson til MetroXpress:

”Folk har opgivet at blive 
gift, fordi der er så mange, 
der bliver skilt. 

Der mangler rollemodel-
ler for, hvordan et ægteskab 
kan være lykkeligt. Der er 
en masse skilsmissebørn, 
der simpelthen ikke kan se, 
hvordan det egentlig er, man 
bliver gift og lever til sine 
dages ende.” 
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mindeord;  
Fredag den 24. februar 
kaldte Herren Johannes 
Hansen hjem til sig, 86 år.

Johannes kom som ung 
fra Vestsjælland til Hil-
lerød, fordi han kunne få 
arbejde her. Johannes var 
udlært snedker. Det kom-
mer ham for øre, at nogle 
unge mennesker samles i 
missionshuset Bethania, 
og Johannes beslutter sig 
for at komme her. 

Han møder Else, og de 
bliver gift i 1957. Sammen 
får de Jytte, Kurt og Leif. 
For Else og Johannes blev 
Bethania rammen for livet 
med Gud, det var her, man 
var trofast, og det var her-
udfra, der skulle tjenes. 

Det var især med sit 
håndværk, at Johannes 
tjente i Guds rige. Han var 
dygtig, kreativ og meget 
omhyggelig. Uanset om 
opgaven var at lime sto-
lene i ungdomshjemmet, 
eller det handlede om at 
designe og bygge en ot 
og funktionel prædikestol, 
var tilgangen til opgaven 
den samme – det var en 
tjeneste for Gud. 

Den meget otte præ-
dikestol på lejrcentret 
Hvidekilde efterlader et 

vidnesbyrd fra Johannes 
om, at for ham var kun det 
bedste godt nok, når der 
skulle tjenes i Guds rige.

Johannes var også en 
trofast forbeder, og han 
holdt sig sjældent tilbage, 
når der blev opfordret til 
bøn.

 I den sidste tid vidste 
Johannes godt, at hans 
dage på denne jord var ved 
at rinde ud, men når sam-
talen rettede sig mod Gud 
og de evige boliger, var han 
klar, og så var han tryg.

Må Gud give, at vi følger 
Johannes efter i tro, i tje-
neste og i tillid til Gud.

Æret være Johannes’ 
minde.

Peter Mogensen 
Bethania Hillerød

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.

Sommerhus nær Sønder-
vig. Børnevenligt, ot udsigt, 
dejlig natur, nær hav, skesø 
og golfbane. 6 per. 3 sove-
rum. 
Henv. 61273796 eller se 
mere på www.søndervig-
sommerhusudlejning.dk Kender du en udlænding, som ...

 er interesseret i kristendom?
 ønsker at blive bedre til dansk?
 vil lære mere om det danske samfund?
 vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 

måneder?

Så er vores integrationslinje måske noget!

Luthersk Missions Højskole
Forstander Henrik Nymann Eriksen
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
Integrationslinjen Kirsten Hartvig Munk
Tlf. 48 26 07 66.

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast. 

Tlf. 97 25 20 77

Vi søger en lærer til tiltrædelse den 1. august 2012. 
Stillingen er et barselsvikariat på fuld tid og forventes 
at vare hele skoleåret 2012/2013.

Stillingen indeholder dansk på mellemtrin og udsko-
ling, tysk og musik.

Vi forventer at du har en uddannelse som lærer eller 
på anden måde er kvalificeret til at undervise i de 
nævnte fag, og at du kan arbejde med på skolens 
kristne værdigrundlag.

Vi tilbyder:
Et spændende arbejde på en skole båret af dygtige 
kollegaer og forældre der er engageret i deres 
børns skolegang.
Gode arbejdsforhold og tid til samarbejde.
En skole med gode lokaler og materialer til under-
visningen.
Løn og ansættelse efter overenskomst mellem LC 
og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved hen-
vendelse til skoleleder Christian Bruun eller viceskole-
leder Kenneth Holm på tlf. 8685 3646.

Ansøgning skal være skolen i hænde senest d. 27. 
april 2012 og skal sendes på mail til:
klippen@klippen.dk.

Klippen er en kristen friskole med 195 elever i 0. - 9. 
klasse, som ligger i Voel, 10 km fra Silkeborg og 30 
km fra Århus. Læs mere på www.klippen.dk.

Lejlighed søges! To stude-
rende (pædagog / psykologi) 
midt i 20’erne søger fra som-
mer lejlighed i Aarhus, gerne 
2-3 værelser inden for Ring-
vejen. Venligst, Maria Holm 
& Trine Kaas, tlf. 51922890 / 
trinekkaas@gmail.com.

Brændstrup kristne Friskole  
søger lærer.
Til 1. august 2012 søges en lærer,
deltidsansættelse (60%-75%)
Alm. skolefag, men gerne musik,  
natur/teknik, billedkunst og idræt.
Se mere om stillingen på 
www.bkfri.dk

Pædagog til SFO på Haderslev Kristne Friskole 

De seneste par år har vi oplevet en stor stigning i elevtallet, og derfor søger vi en engageret 
pædagog til vores SFO fra august 2012. Stillingen er en ca. 50 % stilling, primært i SFO og evt. 
med enkelte støttetimer i de yngste klasser. 
Haderslev Kristne Friskole forventer i løbet af de næste par år at bygge en helt ny 
indskolingsafdeling, og det giver efterfølgende nye muligheder for vores SFO afdeling. 

Vi forventer, at du: 
er i overensstemmelse med skolens kristne holdning og aktivt arbejder for denne 
har øje for det enkelte barn 
er aktiv og initiativrig 
er faglig dygtig 

Vi kan tilbyde:
et engageret kollegafællesskab 
gode faglige og personlige udviklingsmuligheder 
mulighed for at være med til at videreudvikle vores SFO 

Aflønning følger overenskomst mellem BUPL og skoleforeningerne.

Haderslev Kristne Friskole har ca. 190 elever fordelt fra 0. kl. – 9. klasse. Skolen er en kristen skole 
på evangelisk-luthersk grund. På skolen er en god blanding af unge og erfarne medarbejdere ansat. 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest fredag d. 20. april 2012.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte viceskoleleder Mirjam Fibiger 
74 52 99 94 / 61 68 07 63 eller skoleleder Finn Sørensen 29 26 31 86 
Du er også velkommen til at besøge os, inden du søger. 

Haderslev Kristne Friskole 
Louisevej 7 
6100 Haderslev 
Tlf.: 74 52 99 94

Haderslev Kristne Friskole ligger centralt placeret i byen tæt ved 
busstation. I Haderslev by bor ca. 20.000 indbyggere, og den er 
dermed en af Sønderjyllands største byer. Byen ligger i et meget 
naturskønt område og har et righoldigt udbud af fritidstilbud til 
børn og voksne. 

Johannesskolen søger 
Afdelingsleder/Souschef 
Som led i udviklingen af en ny ledelsesstruktur på Jo-
hannesskolen søger vi en administrativ afdelingsleder til 
at indgå i skolens ledelsesteam sammen med skolele-
deren og den pædagogiske afdelingsleder. Vi ønsker et 
ledelsesteam, der går foran i udvikling af skolens kerne-
ydelser, og som vægter fællesskab, dialog og kommuni-
kation og et tæt samarbejde med bestyrelse, pædago-
gisk råd og skolens mange interessenter. 

Opgaverne for den administrative 
afdelingsleder er bl.a.
 planlægning af skoleårets gang, personaleplanlæg-

ning herunder organisering og fordeling af arbejdsop-
gaver, aktivitetsplaner, resurseplanlægning, holddan-
nelse, særlige forløb mv.

 vikarplanlægning, skemalægning, afvikling af prøver
 varetage souscheffunktionen sammen med undervis-

ningsopgaver

Det forventes, at du 
 personligt kan tilslutte dig Johannesskolens kristne 

værdigrundlag
 er læreruddannet, har en solid undervisningserfaring 

og et ønske om personlig kompetenceudvikling samt 
videreuddannelse inden for det ledelsesmæssige om-
råde

 kan skabe et godt arbejdsklima omkring dig, kan in-
spirere og motivere samtidig med at være lydhør

 er med til at sikre hurtig opfølgning i forhold til kon-
krete opgaver og i samarbejdsrelationer

 ser ledelsesteamet som et naturligt omdrejnings-
punkt for din personlige, faglige 
og ledelsesmæssige udvikling

Yderligere informationer kan fås 
ved henvendelse til skoleleder Jens 
Peter Rejkjær, tlf. 26 12 51 05.

Ansøgningen sendes senest den 
23.4.2012 til Johannesskolen, 
Ansgarvej 4, 3400 Hillerød eller 
pr. mail til jpr@johsskolen.dk.

Ledigt værelse i delelejlighed i Århus C. Entre, pænt køkken, 
nyt badeværelse og stue med altan deles med den anden 
beboer i lejligheden, en ung, kristen pige, der læser ergote-
rapi. Pris pr. md. 3.300 + forbrug. 
Ring/sms til Johanna: 20668884.
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Hvilken aktivitet 
nyder du mest at 
lave?

Jeg nyder at se Sagen gen-
åbnet på DR2 torsdag aften 
sammen med min kone. Det 
er hygge og uhygge på én 
gang! Og så kan jeg godt lide 
at fotografere.

1

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

At se Basim folde sig ud 
som ”stjernereporter” under 
X Factor- nalen. Det var så 
pinligt, at jeg blev nødt til at 

ygte ud i køkkenet, mens 
det stod på. 

4

Hvad er det bedste 
ved at arbejde på 
en efterskole?

Det er de dejlige mennesker, 
jeg får lov til at være sam-
men med hver dag: søde, 
sjove og skøre elever – og 
dygtige, engagerede kol-
leger.

7

Hvilken aktivitet 
hader du mest?
Jeg hader at skulle 

lappe min datters cykel for 
tredje gang inden for kort 
tid. Og så hader jeg at spille 
et spil, som jeg synes er ke-
deligt, og som jeg er ved at 
tabe!

2 Hvad siger dine 
elever, at din  
fremherskende   

egenskab, er?
En nogenlunde anonym 
rundspørge sagde: god, 
skæv humor, positiv og rolig, 
nede på jorden, god leder på 
den fede måde, kan skælde 
ud, men er til at snakke 
med. – Søde elever, hva’! De 
har fortjent en omgang ø-
deboller!

5

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

Det er selvfølgelig Bagvendt 
på bagsiden!

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

På skolen var det opførelsen 
af vores musical om Jonas, 
som jeg havde skrevet ma-
nuskript til. Der var en fan-
tastisk gejst blandt eleverne 
og lærerne, og publikum var 
meget begejstret! Privat 
var det en spændende og 
afstressende vinterferie i 
Istanbul sammen med min 
dejlige familie.

3 Hvad er det bedste 
ved det kristne 
fællesskab, du 

kommer i?
I Sædding LM er der virkelig 
engagement og trofasthed, 
hvilket blandt andet viste 
sig, da missionshuset blev 
bygget om sidste år. Og så 
er vi som nye i fællesska-
bet blevet taget rigtig godt 
imod!

6 Hvad er du optaget 
af lige nu?
Jeg er optaget af at 

gøre Sædding Efterskole 
kendt, så mange ere elever 
vælger os. Jeg ved, at vi til-
byder et fantastisk efter-
skoleophold med Jesus i 
centrum, og så er det rigtig 
ærgerligt, at skolen ikke er 
fuld!

9

Rasmus Houler og hans hu-
stru Bente i Berlin 2011.Navn: Rasmus Houler 

Alder: 39 år 
Bopæl: Sædding 
Job: forstander på 
Sædding Efterskole 

Anledning:
Rasmus Houler er en del 
af skribentholdet, der 
skriver på bagsiden af 
avisen. 

Lad os være både spørgende og tydelige
Kære ”28 år”!

Du har ret i, at mange ting 
har forandret sig på det mo-
ralske område, siden du var 
barn – og endnu mere, siden 
vi var det. Vi er født i 1955 
og 1958.  Vi synes ikke, alt er 
blevet værre. Men vi synes 
bestemt heller ikke, alt er 
blevet bedre. 

  Der sker altid ændringer 
på det moralske område fra 
generation til generation. 
Men det afgørende er, hvor-
når det ændrer sig hen over 
de gode grænser, som Gud 
har sat i de ti bud og i de ny-
testamentlige formaninger.

  Både det sjette bud og 
ere nytestamentlige for-

maninger slår fast, at sek-
suallivet hører til inden for 
ægteskabets ramme. Hvad 
den sag angår, mener vi ikke, 
vi har med menneskeskabte 
traditioner at gøre.

  Vi er imidlertid alle – kæ-
restepar, forlovede, ægtepar 
og singler – seksuelle væs-

Jeg synes, at mange af de 
holdninger, jeg i min egen 
opvækst har oplevet som 
sort/hvide, bliver mere og 
mere gråtonede i dag. 

  Det handler for eksempel 
om se  før ægteskab. Jeg 
har oplevet, at andre ”gode 
LM’ere” har sat spørgsmåls-
tegn ved, om det nu også er 
nødvendigt at vente med se  
indtil ægteskabet, hvis man 
har været kærester længe 
og ved, at man vil giftes.

  Ligeledes synes jeg også, 
der blandt mine jævnald-
rende er en meget afslappet 
holdning til alkohol og det at 
gå i byen. 

  Hvordan skal jeg forholde 
mig til det? Er jeg bare gam-
meldags, når jeg bekymrer 
mig for den (åndelige) ud-
vikling?

28 år

ner fra det øjeblik, vi und-
fanges. Det er Guds gode 
vilje. Som vi tidligere har gi-
vet udtryk for i denne spalte, 
er det vores vurdering, at 
nogle ”gode LM-ere” har haft 
et forkrampet forhold til 
seksualitet, krop, nøgen-
hed og intimitet. Her gælder 
det derfor om at fastholde, 
at selve seksuallivet hører 
til inden for ægteskabet, 
samtidig med, at vi håndte-
rer vores seksualitet i øvrigt 
med glæde og ansvar over 
for andre og os selv.

  På de andre felter, som 
du nævner, har vi ikke så 
klare bibelske udsagn at 
holde os til. Vi mener for 
eksempel ikke, at Bibelen 
rummer et forbud mod at 
drikke alkohol. Men det be-
tyder jo ikke, at vi ikke skal 
gøre os moralske overve-
jelser i den sag. På den ene 
side er alkohol en af Guds 
gode gaver. På den anden 
side er alkoholmisbrug et 
problem af enorme dimen-

sioner i vores land. For os to 
har det ført til, at den ene 
af os ikke drikker alkohol, 
mens den anden gerne ny-
der et glas vin eller en øl. 

  Når det gælder det med 
at gå i byen, handler det for 
os at se ikke om, at en kri-
sten ikke kan gå ind i visse 
bygninger, for eksempel en 
biograf eller et værtshus, 
som for øvrigt i dag ofte 
hedder en cafe. Det handler 
langt mere om, hvilke lm 
man ser, og hvilken livsstil, 
man tillægger sig ved at gå 
der eller der. Hvis det at gå i 
byen drejer sig om at drikke 
sig fuld og ”slå sig løs” på det 
seksuelle område, synes vi, 
troværdigheden i den krist-
ne livsførelse går øjten. 

  Men så vil vi også tilføje, 
at den missionsmand m/k, 
der aldrig har sat sine ben 
på et værtshus, men til gen-
gæld lever og ånder for sit 
eget hus, sin garderobe og 
sit gode omdømme heller 
ikke repræsenterer en tro-

værdig kristen livsstil.
  Neden under dine 

spørgsmål fornemmer vi en 
anden problemstilling, nem-
lig hvordan vi håndterer det 
i vores kristne fællesskaber, 
når vi ser forskelligt på nog-
le ting. Her vil vi gerne op-
muntre til at søge dialogen 
og udfordre hinanden på 
holdninger og meninger. Der 
hvor Bibelen giver tydelige 
svar, må vi turde være lige så 
tydelige og hjælpe hinanden 
til at indrette os efter dem. 
Der, hvor Bibelen ikke giver 
klar vejledning, må vi hjælpe 
hinanden til at nde et 
sundt spor og leve med, at vi 
kommer til delvist forskel-
lige konklusioner om, hvad 

det helt konkret vil sige. 
Lad os øve os på at være 

nysgerrige, interesserede, 
spørgende og lyttende i for-
hold til hinandens liv og valg 
samtidig med, at vi tør være 
tydelige og ærlige om de 
holdninger, vi selv har. 

 
Med venlig hilsen
Ellen og Carsten

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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Jeg har været til forårsfest i mis-
sionshuset. Det var en rigtig god 
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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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Banko i missionshuset
oplevelse! Der var smukt pyntet 
op, dejlige sange at synge, kreativ 
aktivitet for børnene, gode vidnes-
byrd og god prædiken. Der var læk-
ker frokost – og derefter banko!

Der var tre hovedpræmier: køb-
mandskurve med frugt og søde 
lækkerier (ingen rødkål!). Og så gik 
spillet i gang. Jeg skulle faktisk 
koncentrere mig, for numrene kom 
ret stærkt, og jeg havde købt hele 
fem plader. Adrenalinet begyndte 

at indtræde – men æv, den første 
hovedpræmie gik min næse forbi.

Så skulle vi spille en slags om-
vendt banko. Man skulle vælge 
én plade ud (lidt snyd, når jeg nu 
havde købt fem!) og så rejse sig op. 
Så blev numrene trukket ud. Hvis 
der blev sagt et nummer, som stod 
på pladen, skulle man sætte sig 
ned, og man var ude af spillet. Og 
hvem tror du, stod helt alene til-
bage til sidst? Banko! Det var mig! 

Jeg vandt en købmandskurv!
Sidste spil – sidste hovedpræmie. 

En lidt langsom start på pladerne. 
Men så rykkede det på en af dem – 
og pludselig øj jeg op med et stort 
smil: banko! Endnu en hovedpræ-
mie til hr. Houler! Det var næsten 
lidt pinligt, men – tjah, hva’ skidt.

Jeg følte mig meget heldig, da vi 
tog hjem fra missionshuset. Fak-
tisk nærmest velsignet! Jeg vandt 
ikke, fordi jeg er god til banko. 

Næh, jeg var bare med, og så vupti, 
var der gevinst! Måske lidt snyd, 
at jeg vandt så meget – men altså, 
alle de andre havde også god 
grund til at føle sig både heldige og 
velsignede!

Jeg har vundet, Jesus vandt;
døden opslugt er til sejer,
Jesus mørkets fyrste bandt,
frihed jeg ved Jesus ejer;
åben har jeg Himlen fundet,
Jesus vandt, og jeg har vundet!
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for at høre evangeliet

ILLUSTRATION FRA BOGEN ”DEN STORE PASSION”


