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Multietnisk påskedagsgudstjeneste i LM-kirken i Skjern.

AF DITTE OLSEN

Omkring 200 mennesker 
-

skellige lande fejrede Jesu 

kirken i Skjern påskedag.
-

-

er medlem af LM-kirken. 
-
-
-

ningecentre i Danmark.

AF KAJA LAUTERBACH

-

-

Bo- og uddannelsessted for unge indrettes i tidligere sygehus i Stubbekøbing

-

-

dannelse) LivogJob

-

navngive. 

-
-

net latter (= Isak). 

-

-

-

-

latteren.  

-
da fyldtes vor mund 

med latter, vor tunge med jubel.

Børge Haahr Anderseninspiration      nærvær      holdning

Latter

  Mange tilhø-
rere har vanskeligt 
ved at forstå de 
bibelske begreber. 
Derfor er det godt, 
hvis prædikanter-
nes sprog er med 
til at klargøre de 
bibelske temaer  

Ulla Rejkjær
side 10

  Afguder er 
sjældendt dårlige 
ting. Tværtimod 
er det ofte goder 
fra Gud, som får 
en position, så de 
kommer til at er-
statte Gud

Birger Reuss-Schmidt
side 12

  Når jeg mø-
der fattigdom-
men, må jeg have 
det samme fokus 
som Jesus. Jeg må 
møde mennesker 
med kærlighed og 
også være med til 
at hjælpe nogle til 
et bedre liv her på 
jorden. Og jeg må 
fortælle dem om 
den virkelige fat-
tigdom og om ve-
jen ud af den

Amalie Bach-Svendsen
side 13

-
-

-

-
-

Samtidig får bygningen 
-

-
-

selv den resterende del.

To bosteder

påbegyndte STU-uddan-

-
der. 20 af dem bliver i den 

pladser er i en bygning på 

-

Læs mere: www.livogjob.dk.
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Gaver;

AF JOHNNY LINDGREEN
RESURSECHEF

Giv et bidrag til vores arbej-
de – det gør en forskel! 

Sådan vil vi helst sige det. 
Men nogle gange er det 
svært at se. Såarbejde kan 
indimellem synes nytteløst 
– så er det sjovere at høste.

Men sagen er jo, at vi op-
lever begge dele i LM’s ar-
bejde for tiden. Vi både sår 
og høster. 

Læs blot forsiden af dette 
nummer af Tro & Mission 

der påskedag blev døbt i 
frimenigheden LM-kirken 
i Skjern. Eller tænk på de 
mennesker, der i den senere 
tid er blevet omvendt i Cam-

AF DAN MÅNSSON 

LANDSLEDER I LM KIDS

DKM@DLM.DK

LM Kids er midt i en hørings-

de frivillige medarbejdere i 
klubarbejdet, om LM Kids 
skal fusionere med LMU.

Det er i sig selv ikke un-
derligt at tænke i de baner. 

ungdomsorganisationer er 
organiseret sådan.

En konsekvens af en fu-
sion bliver organiseringen 
med medlemskab og kon-
tingent. Samtidig bliver en 
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Kontingent giver øgede muligheder
sådan børneorganisation 
berettiget til at modtage 
økonomisk støtte fra Dansk 
Ungdoms Fællesråd på lige 
fod med andre børne- og 
ungdomsorganisationer, 
sportsklubber og spejdere.

LM Kids-ledere spørger, 
om det overhovedet er nød-
vendigt at lave disse foran-
dringer. Og svaret er nej. Vi 
kan godt fortsætte, som vi 
har gjort de sidste 150 år 
med en foreningslignende 
struktur for børnearbej-
det. Da skal vi ikke tænke 
på kontingent, medlemmer 
eller generalforsamling. Så 
længe LM’s venner fortsat 
giver penge til LM, så vil der 
også i LM’s budget være 
penge til at opretholde det 
nuværende indsatsniveau.

Det, som LM Kids’ repræ-
sentantskab med forslaget 
om fusion ønsker at imøde-

komme, er efterspørgslen 
efter mere forkyndelses-
materiale, mere konsulent-
bistand til klubarbejdet, 

til klubbesøg. Der kan være 

vilkår for kristent børnear-
bejde, som der ikke er plads 
til at skrive om her.

Overhører vi signalerne, 
risikerer vi, at udviklingen 
fortsætter, som den har 
gjort de sidste 40 år: færre 
klubber og færre børn. Vi 
ønsker at nå børnene med 
evangeliet om Jesus! Det er 
vores kald!

LM kan ikke tildele LM 

allerede gør. LM-vennerne 
giver godt til missionsar-
bejde, men andre opgaver 
skal også have del i de ind-
samlede midler. Derfor må vi 
tænke i andre muligheder.

Det skal ikke koste penge 
at høre om Jesus! Alle 
børn og juniorer skal også 
i fremtiden kunne komme i 
LM Kids og høre om Jesus 
uden at lægge en krone i 
kontingent eller til mis-
sionsprojekter. Men har de 
lyst til at være medlemmer, 
få medindflydelse og sætte 
deres præg på beslutnin-
gerne for klubbens arbejde, 
så skal de være medlem-
mer, hvis høringsforslaget 
bliver vedtaget.

Vi er lemmer på organis-
men Kristi legeme, fordi 
han betalte prisen! Han er 
enevældig! Vil vi være med-
lemmer af organisationen 
LM Kids, så kan det koste et 
kontingent, som vi selv må 
betale. Det giver ejerskab. 
Og det kan blive rigtig godt 
for både for medlemmet og 
organisationen.

essens;

Vi må så, før vi kan høste
bodja. Det viser, at vi også 
høster. 

Efter budgettet
Så giv et bidrag til vores mis-
sionsarbejde – det nytter! 
Gud har velsignet tidligere 
såarbejde. Og det bliver 
spændende at se, hvordan 
Gud vil velsigne det, vi skal 
så i den kommende tid. Så 
giv et bidrag, så vi også frem-
over kan både så og høste. 

I marts måned er indkom-
met 860.000,- kroner i ga-
ver. Tak for det! I hele første 
kvartal af 2012 er i alt ind-
kommet 2,4 millioner kroner. 

Det er bedre end sidste 
år ved denne tid, men ser vi 
på budgettet for 2012, er vi 
knap 400.000,- kroner bag-
efter.

liv tilmeldt 

LMU ansætter teenkonsulent
LMU har indgået aftale med Andrea Ny-
gaard Christensen om ansættelse som 
teenkonsulent pr. 1. juli 2012.

 Andrea er 34 år, gift med Brian, og 
sammen har de to børn. De bor i Nybøl 
tæt ved Sønderborg. Andrea er uddan-
net fysioterapeut og har blandt andet 
undervisningserfaring fra Syddansk 

Universitet. I fritiden er hun engageret som juniorkluble-
der, er LM Kids-forkynder og amatørviolinist.

Andreas primære fokus bliver teenklubberne, men hun 
vil også blive engageret bredere i LMU.           

   kl

Stopper som landsansat
Prædikant og frimenighedspræst Ejler 
Nørager Andersen, Taps ved Christi-
ansfeld, stopper fra 1. januar 2013 som 
landsansat i LM. 

Fra dette tidspunkt bliver han ansat 
-

ling. Dels med henblik på udvidelse af 
præsteopgaven i Sønderjyllands Frime-

nighed, dels for at optimere hans funktion som prædi-
kant, konsulent og sjælesørger i afdelingen. 

prædikant og sjælesørger i LM på landsplan og 50 pro-

helt til Sønderjylland-Fyns afdeling.             
       kl

I marts blev otte unge døbt på et kollegium i Phnom Penh.



Rasmus B. Houler; Jeg er stolt af en frafaldsprocent på nul 
på Sædding Efterskole og har erfaret, at det lille efterskole-
fællesskab er en styrke»
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Sædding Efterskole satser på høj faglighed og på at klæde eleverne på til at komme videre med en 
ungdomsuddannelse, og de tager gerne hele verden til hjælp

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Ingen forklaring på 
manglende elever

-

-

-

-

-
-

-

Skolen har tre stærke 
fokusområder

-

Sædding Efterskole har i år en frafaldsprocent på nul. Forstander Rasmus B. Houler mener, at det især skyldes, at der i et over-
skueligt fællesskab er øje for den enkelte.

-

-

-

-

Brug for forbøn og  
opbakning

-

-

-

-

-
-

-

-

-

kl

KRISTEN EFTERSKOLE
Nap et år på en

F www.facebook.dk/www.saedding.dk
W www.saedding.dk
T +45 97 36 22 00

Tjek lige vores 
FEDE nye 

hjemmeside …

saedding.dk

SSSeeesss vvviii pppåååå 
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222000111222-1113333???

Elevsituationen på LM’s efterskoler

Løgumkloster Efterskole:

Efterskolen Solgården:

Stubbekøbing Efterskole:

Fra 1. august 2012 

Løg
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Nanja Toft; Jeg har har holdt om et barn, der var overladt til 
sig selv kun en dag gammel og kun et kilo tung»
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Nomadekvinder i Tanzania 
på kursus
Agnes Rahbek rejser til Tanzania den 7. maj til 16. juni. 

Hun skal undervise på et kursus for nomadekvinder på 
Ilambilola bibelskole. Her har Agnes Rahbek undervist 
tidligere, og det bliver en vigtig del af programmet. Der-
udover skal hun vejlede ansatte i kirkens normademissi-
onsarbejde MUWA. 

Agnes og Carsten Rahbek var LMmissionærer i Tanza-
nia i 2001-2011. Agnes er nu frivillig konsulent i LM’s no-
mademission.                    do

AF KAJA LAUTERBACH

Nanja Toft, der har været 
LM-missionær i Phnom 
Penh siden 2010 har nu fået 
mulighed for at gøre brug af 
sin uddannelse som syge-
plejerske. 

Hun er blevet engage-
ret i et kristent projekt, der 
hedder Children In Families 
(CIF). Man vil gerne hjælpe 
børn fra udsatte familier, og 
organisationen mener, at 
det bedste for børnene må 
være, at den nære familie, 
og ikke et børnehjem, sikrer 
deres basale behov. 

”Barnets nye familie har 
i høj grad brug for at vide, 
hvad det vil sige at pleje et 
barn, som lider af et han-
dicap eller har været udsat 
for overgreb og generelt om-
sorgssvigt,” siger Nanja Toft 
i et nyhedsbrev.

Underviser plejefamilier
Nanja Tofts opgave består 
i at evaluere de nye børn, 
der kommer i kontakt med 
projektet. 

”Vi tager os af de akutte 

Nyt missionærbarn 
i Tanzania
Mandag den 2. april kom Hanna Roager til verden på et 
hospital i Nairobi, Kenya.

Hun er datter af Inge-Marie og Simon Roager, der er 
LM-missionærer i Kiabakari i Nordtanzania. 

Parret har i forvejen datteren Neema på knap to år.      kl

Cambodja-volontører får nye 
opgaver
Volontørparret Sanne og Michael Pahus blev begge ud-
sendt til opgaver i Project Future i Phnom Penh i Cam-
bodja i september 2011. 

Da Future, som er et uddannelsesprojekt for unge 
mænd, imidlertid er i en afslutningsperiode, har de fået 
ændret deres arbejdsopgaver, indtil de vender tilbage til 
Danmark til sommer.

 Det betyder, at Michael Pahus’ indsats med engelsk og 
sociale aktiviteter for de unge er blevet begrænset til en 
dag om ugen. Han skal ugens øvrige dage arbejde i et an-
det socialt projekt, som hedder Daughters. Her skal han 
arbejde med unge mænd, der er blevet opdraget til at 
være piger (transvestitter). Det er et forsøg på at hjælpe 
dem til en normal tilværelse.

Sanne  Pahus har et stykke tid arbejdet i et socialt pro-
jekt, Sakh Saum, der hjælper prostituerede til en bedre 
tilværelse. Sanne er med i kreative aktiviteter, der skal 
inspirere kvinderne til håndværk, de kan få en indtjening 
ved.                      kl

Hjælp til udsatte børn
Det bedste for børnene må være, at den nære familie 

sikrer deres basale behov

sundhedsmæssige pro-
blemstillinger, og vi tilser de 
børn, der er i korttidspleje, 
og gør dem så raske som 
muligt, inden de kommer 
i permanent familiepleje,” 
siger hun.

”Vi sørger for, at der bliver 
påbegyndt vaccinationspro-
grammer for børnene og un-
derviser korttidsplejefami-
lierne i, hvordan de støtter 
børnene bedst muligt. Der 
er også tilknyttet socialpæ-
dagoger, og de bliver trænet 
i at håndtere for tidligt fødte 
og tilgodese de særlige be-
hov, sådanne børn har.” 

For tidligt fødte børn
Nanja Toft fortæller, at ar-
bejdet er meget forskelligt 
fra det, man laver som sy-
geplejerske i Danmark, men 
bare de første to måneder 
har det givet hende mange 
forskellige oplevelser. Som 
eksempler nævner hun: 

- har haft et for tidligt født 
spædbarn overnattende 
(med en caregiver), inden de 
skulle til en undersøgelse på 
et nærliggende hospital. 

- har takket en dame, 

Temaet var ”Sendt”, da de norske og danske missionærer i Peru og Bolivia var samlet til konference i Arequipa den 19.-23. marts 
- i alt 24 voksne og 12 børn fordelt på de to lande. På billedet er det de danske udsendinge i Peru samt missionskonsulent Anker 
Nielsen, der forventningsfuldt ser opad og fremad.              Flemming Stidsen

fordi hun bragte et barn til 
CIF, hun havde fundet, for 

hun havde købt det af en 
provinslæge, og så ikke ville 
have det alligevel, fordi bar-
net var sygt. 

- har holdt om et barn, der 
var overladt til sig selv kun 
en dag gammel og kun et 
kilo tung. 

- har bedt en sygeplejer-
ske (på et nationalt hospi-
tal) om at stoppe med at se 
fjernsyn (et program om rige 
læger i Miami) for i stedet 
at sørge for ilttilskud til et 
barn, der lå for sig selv og 
kæmpede for få vejret. 

- har set smilende børn 
hos deres nye familier i pro-
vinsen, både blinde og han-
dicappede og raske. 

- har taget med børn til 
ørelæge og ventet tre timer 

i 30 graders varme på en 
konsultation, der kun tog 
fem minutter. 

- har oplevet, at det bare 
er ærgerligt, hvis man bliver 
født en fredag og er syg - for 
lægerne holder weekend, og 
sygeplejerskerne igangsæt-
ter kun nødigt behandling. 

- har mødt en fantastisk 
plejefamilie, som lige tog 

-
skende), fordi moderen stod 
over for en otte års fæng-
selsdom. 

- har oplevet korttidsple-
jere, der uden at tænke på 
sig selv sidder i døgndrift på 
hospitalet for at passe børn 
i ugevis, der skal videre til 
andre familier. 
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Nomadekvinder kan komme på seks ugers kursus på 
Ilambilole Bibelskole hver sommer.

Peru-missionærer i forventning

Forbønsnetværk 
for Tyrkiet
Luthersk Mission brænder for, at nye folkegrupper bliver 
nået med evangeliet. Det kan gøres på mange forskellige 
måder, blandt andet ved at bede for dem.

mennesker dér, som ikke har hørt om Jesus.
Vil du være med i forbønsnetværket, så følg vejlednin-

gen på dlm.dk/tyrkiet.                   do

Nanja Tofts nye opgaver er 
meget forskellige fra syge-

plejerskeopgaver i Danmark.



Kirken i Etiopien har stadig brug for hjælp
Mekane Yesus Kirken sender selv evangelister ud - men de mangler undervisning og oplæring

AF DAN K. MÅNSSON

Jeg havde været på kursus 
hele lørdagen i Wubham-
mer oppe i bjergene godt to 
timers kørsel fra Jinka. Kur-
set var et led i det søndags-
skoleprojekt i Syd-Omo, LM 
Kids har lavet sammen med 
Sydvest-Synoden i Mekane 
Yesu Kirken i Etiopien.

På mange måder en god 
dag. Lydhøre og engagerede 
søndagsskolelærere, som 
gerne ville lære om forkyn-
delse for børn. Et par evan-

-
nellografbilleder med hjem 
til deres egen kirke, for det 
var trods alt fantastisk med 
billeder, der kunne sidde 
fast på stof.

Søndag formiddag del-
tog jeg i gudstjenesten. Jeg 
prædikede om Jesus, der tog 
imod børnene, om dåben, 
om forældrenes ansvar for 
oplæring af deres børn i den 
kristne tro, om søndagssko-
lens opgave og ældsterådets 
ansvar for børnene i menig-
heden. Det skete en søndag, 
hvor de trods gårsdagens 
søndagsskolekursus glemte 
at holde søndagsskole. Jo, 
det er en ung og skrøbelig 
kirke, jeg besøgte.

Ikke hørt om Jesus endnu
Vejen tilbage til Jinka søn-
dag eftermiddag gik op og 
ned over bjergenes stenede 
jordveje. Der var en fantasti-
ske udsigt over dalen og de 
næste bjerge. Solen skinne-
de ned over dalen og gav det 
knastørre landskab et for-
underligt skær af skønhed.

Mens vi stod der og så ud 
over landskabet, fortalte 
bibelskolelærer Metatchu, 
som denne weekend var min 
personlige GPS, om de små 
klynger af huse, som kunne 
anes i horisonten. 

”Dér har vi en kirke,” for-
talte han, mens han pegede 
ud til højre. 

”Deroppe har vi også en 
menighed,” fortsatte han 
pegende over mod en bjerg-
side. 

Armbevægelsen fortsat-
te mod venstre, mens han 
sagde: 

”Derovre bor en stamme, 
som endnu ikke har hørt 
evangeliet. Og på den anden 
side af det bjerg har de hel-
ler ikke hørt evangeliet. Men 

vi vil sende evangelister.”

Tegn på modenhed
Jeg kan huske en missions-
konference i 1980’erne, hvor 
LM’s daværende formand, 
Svend Bentsen, fortalte en 
lignende oplevelse. En mis-
sionær, som havde stået på 
en bjergtop og udpeget de 
unåede stammer i Etiopien 
for ham. Dengang blev det 
formuleret som et kald til 

-
nærer!”

Årtier senere er kirken 
mangedoblet. Omkring seks 
millioner kristne hører til 
Mekane Yesu Kirken i dag. 
I dag sender kirken selv 
evangelister ud til de unå-
ede folkegrupper. I et land 
med 83 millioner sjæle for-
delt på 80 folkegrupper med 
hvert sit sprog er opgaven 
stor. Og det er et moden-
heds- og sundhedstegn, at 
etiopierne selv påtager sig 
opgaven.

Missionærer i Etiopien 
behøver ikke længere stå 
i fronten for at overbringe 
etiopierne det bedste af alle 
budskaber. Kirken arbej-
der selv med på at gå ud og 
gøre alle folkeslag til Jesu 
disciple.

Vækst giver udfordringer
Der er al mulig grund til at 
glæde sig over en kirke, som 

selv sender evangelister til 
nye egne for at bane vej for 
evangeliet. De har, selv om 
det ikke er deres egen kul-
tur, de arbejder i, forudsæt-
ninger, som en missionær 
fra Vesten ikke besidder.

Men en kirke, som er vok-
set så hurtigt som Mekane 
Yesus, har nogle udfordrin-
ger. Mange menigheder 
uden for de større byer be-
står af meget unge menne-
sker, en hel del børn. Evan-
gelisterne er unge uerfarne 
mænd, som bliver sendt 
et godt stykke hjemmefra 
for at tjene en lille skrøbe-
lig kirke. Den ballast, de får 
med sig fra to års bibelsko-
leundervisning, er ofte ikke 
tilstrækkelig. 

De udfordres på liv og lære 
i mødet med dybt rodfæ-
stede traditioner i stamme-
kulturen. Og de udfordres 
af at skulle forkynde enkelt 
og klart for en meget ung og 
umoden menighed. 

Mangler bibelsk substans
Bibelskolerne, som uddan-
ner evangelisterne, behø-
ver lærere, som er fortro-
lige med den kristne tro og 
duelige til at lære fra sig. 
Det er meget få bibelskole-
lærere, som har en længere 
uddannelse i teologi. Derfor 
er der et skrigende behov for 
bibelskolelærere, som kan 

Lydhøre og engagerede søndagsskolelærere lærer om forkyndelse for børn på kursus i Jinka i Etiopien.

uddanne evangelisterne til 
at forkynde og lede menig-
hederne.

Det erfares, når man er på 
besøg i menighederne, at 
den bibelske substans i for-
kyndelsen til tider kan være 
mager. Og det er ikke sundt 
noget sted i verden. Men i en 
forholdsvis ung kirke er det 
katastrofalt. Den er mere 
sårbar over for de åndelige 
vinde, som blæser hid og 
did, end en moden menig-
hed.

Åbner nye kirker
I en tid, hvor vi i Danmark 
diskuterer tomme kirker, 
kirkelukninger og præste-
normeringer, er det kon-

Etiopien.
Præstemanglen er enorm. 

Og det er ikke givet, at den, 
som bærer titlen præst, har 
en egentlig præsteuddan-
nelse. Her i landet tales ikke 
om at lukke kirker. Her tales 
om, hvordan man får råd 
til at bygge en kirke, fordi 
menigheden gerne vil have 
et sted at samles, eller at 
bygge en større kirke, fordi 
menigheden er vokset, så 

kirkerummet, når der fejres 
gudstjeneste.

Her kommer præsten en 
gang imellem, og da forret-
ter han dåb, nadver, og hvad 
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der ellers er fornødent.
Derfor har kirken brug 

for hjælp udefra en god tid 
endnu. De behøver undervi-
sere på bibelskoler og præ-
steseminarier, som kan give 
dem færdigheder i at tolke 
Bibelen og formidle bibelsk 
lære, liv og sjælesorg til me-
nigheden. 

Det er afgørende for kir-
kens fremtid i Etiopien, at 
den anden del af missions-
befalingen, den om at op-
lære dem i alt det, Jesus har 
befalet os, bliver hjulpet ind 
i en så god gænge, at kirken 
selv magter at fortsætte.

”Skaber” vækkelse
Mekane Yesu Kirken har i 
mange år været kendeteg-
net ved en gudgiven væk-
kelse. Men nogle menighe-
der oplever ikke den vækst, 
som de tidligere oplevede, 
og nogle af dem oplever må-
ske endda resignation. 

Unge evangelister har ikke 
oplevet at stå i en vækkelse, 
men de ved jo om fortidens 

forunderlige vækst. 
I den situation kan det 

være fristende at skabe no-
get, der ligner vækkelses-
møder. En prædiken på to ti-
mer bygget over ét budskab: 
”Beslut dig for Jesus, og bliv 
evangelist som jeg!”, hvor 
evangelisten gentager sig 
selv ustandseligt, krydret 
med kristelige slagord. 

Prædikenen efterfølges af 
en halv times bøn vekslende 
mellem råben og grådkvalte 
ord. 

Effekten udebliver ikke. 
Flere unge piger brød sam-
men i gråd. Nogle kom frem 
til forbøn, og den sluttede 
ikke, før de kunne rejse sig 
og med højlydte ord og tun-
getriller signalerede en op-
levelse af forandring.

Evangelisterne, som evner 
at holde denne slags guds-
tjenester kaldes fejlagtigt 
karismatikere. For der er 
ikke meget nådebevidsthed 
forbundet med stemningen i 
disse gudstjenester, snarere 
entertainment.

Glæde over vækst
Kirkens ledelse er bevidst 
om det usunde i disse guds-
tjenester, den manglende 
bibelske substans i forkyn-
delsen og den uvise sjæle-
sorg i forbønnen.

Udfordringen er at give 
kirken syn for, at dens nor-
malsituation ikke er væk-
kelsestid. Det kræver modne 
og erfarne ledere. ”Og dem 
er der ikke mange af i vores 
unge kirke”, som en af mine 
venner sagde til mig forle-
den dag, da vi talte om den-
ne foruroligende udvikling i 
nogle dele af kirken.

Som missionsfolk i Dan-
mark glæder vi os over at 
være vidner til den vækst, 
Gud giver missionsarbejdet 
i Etiopien. Nu gælder det om 
sammen med kirken i Etio-
pien at arbejde for, at Guds 
folk rustes til at leve i kir-
kens normalsituation, hvor 
vækkelsens ild breder sig til 
nye egne.

Dan K. Månsson; I Etiopien tales ikke om at lukke kirker. 
Her tales om, hvordan man får råd til at bygge en kirke, 
fordi menigheden gerne vil have et sted at samles»
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Dan K. Månsson er landsleder i LM 
Kids. Han var i Jinka i Etiopien i februar 

i forbindelse med LM Kids’ missions-
projekt Børn hjælper børn - Geremu i 
Etiopien.
Læs mere på www.lm-kids.dk/geremu-
i-etiopien



SAT-7 er en tv-station, som sender 
via satellit til arabisk-, farsi- og tyr-
kisktalende kristne i Mellemøsten, 
Nordafrika, Europa og Centralasien.  
Programmerne på farsi fra SAT-7 
PARS optages i studier på Cypern. 

Fra den 21.-23. marts deltog me-
diekonsulent i Norea David Mandix 

Carlsen i en netværkskonference på Cypern, og i 
den forbindelse besøgte han studierne og talte med 
vært og producer Nikoo Ordodary.

Læs mere på www.norea.dk og www.sat7.org/
DAN/sat7_pars.
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tv;   
Nikoo Ordodary; Den direkte dialog med seerne er en af de 
helt store styrker ved et live-show på tv»

AF DAVID MANDIX CARLSEN
MEDIEKONSULENT HOS NOREA

”Kristendom er et våben, 
som Vesten vil ødelægge 
iransk kultur med.” 

Sådan lyder det blandt 
andet i den iranske rege-
rings propaganda mod Ve-
sten og kristendommen. Det 
er en af de fordomme, som 
den farsi-sprogede tv-kanal 
SAT-7 PARS ønsker at gøre 
op med i det ugentlige live-
program Ghasedak (”Mæl-
kebøtte”, red.).

 ”Kristendommen er ikke 
en vestlig kultur, som vil øde-
lægge den iranske kultur. Vi 
ønsker derfor at vise, at man 
godt kan være både kristen 
og iraner,” fortæller Nikoo Or-
dodary, 22 år, der er vært og 
producer på Ghasedak.

”I Ghasedak bruger vi me-
get poesi, symboler og bil-
leder, da disse ting ligger tæt 
ved iranernes hjerte. På den 
måde kan vi være med til at 
vise, at man godt kan være 
kristen iraner. Det handler 
ikke bare om at lære de unge 
noget om kristendommen, 
men at forandre livssyn.”

Håb i håbløsheden
Der er rigtig mange børn og 
unge i Iran. Ud af Irans 78 
millioner indbyggere er 66 
procent af befolkningen un-

Man kan godt være 
kristen og iraner

Iransk-sproget kristent tv-program vil gøre op med fordomme 

der 25 år. 
Desværre har de mange 

unge i Iran hverken noget 
håb, job, penge eller frihed. 
Situationen er dybt frustre-
rende og resulterer ofte i 
voldsomme uroligheder og 
narkotikamisbrug. Mindst 

-
hængige af narkotika i Iran.

”Der er et jerngitter rundt 
om Iran. Regeringen opret-
holder en streng mediecen-
sur, børn og unge undervises 
i martyrium, og regeringens 
propaganda er massiv: Ve-
sten er altid fjenden,” siger 
den unge tv-vært og pro-
ducer.

”Alligevel hader 60 procent 
af iranerne ikke Vesten. Vi 
ønsker at give børn og unge 
et valg. Vi ønsker at fortælle 
dem de gode nyheder om 
frelseren. Vi ønsker at give 
håb i håbløsheden, og SAT-7 
PARS er et symbol på håb,” 
fortsætter hun.

”Tidligere har vi i SAT-7 
PARS haft mere fokus på 
undervisningsprogrammer, 
men i år vil vi satse meget 
mere på børn og unge. Det 
vil kræve noget mere, men 
halvanden time for børn og 
en time for unge om dagen 
er for lidt.”  

Dialog med seerne
Selvom det kan være svært 
at få de unge til at se pro-

grammerne, har ungdoms-
programmet alligevel mere 
end 1,5 millioner seere. I 
løbet af en enkelt udsen-
delse kan der være helt op 
til omkring 30 seere, som 
ringer ind med spørgsmål, 
kommentarer og vidnesbyrd. 
Netop denne direkte dialog 
med seerne er en af de helt 
store styrker ved et live-
show på tv. 

”Ghasedak giver mulig-
hed for at lade de unge tale. 
Seerne har mulighed for at 
kontakte os i hele den time, 
som programmet varer,” 
pointerer Nikoo Ordodary. 

Hun fortæller om en seer, 
der ringede ind og fortalte 
om en kamp mellem to fa-
milier i nærheden, hvor en 
dreng var blevet dræbt ved 
et uheld. Morderen var selv 
far til to drenge. Seeren op-
fordrede derfor programmet 
til at tale mere om tilgivelse, 
så den mordanklagede kun-
ne slippe for dødsstraf. 

Sociale medier og sms
I den fortløbende kontakt 
og dialog med seerne er 
internettet en vigtig kanal. 
Meget af kontakten mel-
lem udsendelserne foregår 
via email, Facebook, Skype, 
ooVoo og andre sociale me-
dier, men også telefon og 
særligt sms benyttes, da der 
en del seere i Iran, som ikke 

66 procent af befolkningen i Iran er under 25 år. SAT-7 PARS satser meget på at fortælle børn og unge om frelseren. 

har internet.  
Det er dog ikke altid nemt 

for seerne, at kommunikere 
med SAT-7 PARS. Regerin-

telefonnettet, hvilket ofte 
resulterer i, at folk som 
kontakter SAT-7 PARS ef-
terfølgende får problemer 
og kræves til regnskab for, 
hvorfor de har ringet til en 
kristen tv-station. 

Også internettet er under-
lagt regeringens kontrol og 
fra tid til anden bliver hjem-
mesider og forskellige so-
ciale medier blokeret. SAT-7 
PARS’ egen hjemmeside 
www.sat7pars.com har for 
eksempel været blokeret af 
regeringen siden 2010 sam-
men med andre sider, som 
anses for at være en trussel. 

”Heldigvis er rigtig mange 
unge iranere meget velud-
dannede og dygtige til com-
putere, så de er ofte foran 
regeringen, når det gælder 
muligheder for at kommu-
nikere via nettet. Derfor kan 
de unge ofte komme igen-
nem periodevist, indtil re-

griber ind. Så går der igen en 
periode, inden det lykkes,” 
fortæller Nikoo Ordodary.

”Vi kunne godt tænke os at 
gøre mere ud af de sociale 
medier og internettet, og det 
vil vi også gøre, men der er 
bare ikke råd til det lige nu.” 
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Det farsi-sprogede tv-ungdomsprogram Ghasedak er 
nu begyndt på sin tredje sæson. Selvom det allerede fra 
begyndelsen har været dedikeret til at række de bibelske 
sandheder og værdier til unge, har vært og producer Ni-
koo Ordodary efterhånden været med til at sætte endnu 
mere fokus på det håb og de løfter, som Gud giver. 

Den udvikling er sket i takt med, at seernes spørgsmål 
og kommentarer er blevet dybere og mere personlige. 

personlige problemer og spørger om forbøn for depres-
sion og andre svære forhold i deres liv. 

Fra seerrespons og tilbagemeldinger, som SAT-7 mod-
tager ugentligt, er det helt tydeligt, at Ghasedak har en 

formår faktisk at bringe håb i håbløsheden og fred i usik-
kerheden.

dc

Politiet kom til vores hus. De 
ødelagde vores parabolantenne 
og tog vores satellitmodtager. I 
var vores eneste resurse, og nu 
er det en måned siden, vi har 
kunnet se jeres programmer. 
Bed om, at vi igen må få mulig-
hed at se jeres programmer

En seer i Iran, kilde: SAT-7 PARS

»

» Jeg vil gerne takke dig for den 
omvendelsesbøn, du sendte til 
mig. Når jeg beder til Gud nu, 
føler jeg, at noget har ændret sig 
inden i mig. Jeg føler det, som 
om jeg har fundet noget, jeg har 
ledt efter i mange år, og jeg har 
en indre fred. Jeg vil bare takke 
dig og bede dig fortsætte med at 
bede for mig, så jeg kan vokse 
mere og mere  

Ali fra Iran, kilde: SAT-7 PARS

Dybe og personlige 
kommentarer fra 

seerne



kirke;   

Kort skal skabe samtale 
om åndsfrihed

40 små kort med teser, citater og cases skal gøre samtale konkret

Er det i modstrid med ånds-
friheden, at der i danske pas 
er en illustration af Jellinge-
stenen, der populært kaldes 
for ”Danmarks dåbsattest”? 

Skal staten opkræve kir-
keskat for andre trossam-
fund end folkekirken?

Sådan lyder to af de 40 
små samtalekort, der føl-
ger op på de 21 teser om 
åndsfrihed, som en bredt 
sammensat projektgruppe 
offentliggjorde i februar.

Samtalekortene kan 
downloades fra projektets 
hjemmeside, og Carsten 
Hjorth Pedersen, der er 
leder af Kristent Pædago-
gisk Institut og tovholder for 
Åndsfrihedsprojektet, håber, 

at for eksempel bibelkredse 
vil bruge en aften på at tale 
om åndsfrihed.

”Åndsfrihed er relevant for 
vores hverdagsliv, og det er 
vores håb, at samtalerne om 
dette emne kan bevidst-
gøre os om, at vi alle har et 
ansvar for, at åndsfrihe-
den trives. 17 af kortene er 
i hvert fald relevante for en 
bibelkreds,” siger han.

Samtale, holdning og 
handling
Carsten Hjorth Pedersen 
mener, at denne bevidstgø-
relse også vil påvirke hold-
ninger og handlinger hos det 
enkelte menneske.

”Det kan for eksempel 

være kristnes fordomme 
mod muslimer, der skal ryd-
des op i, eller det kan være, 
at nogle får frimodighed til 
at træde op mod ledelsen 
på en arbejdsplads, der vil 
hindre en medarbejder i of-
fentligt at bekende sin tro,” 
forklarer han.

Han taler ikke for, at bi-
belkredse nu generelt skal 
lægge Bibelen på hylden for 
at diskutere åndsfrihed. 

”Jeg synes, det vil være 
passende at sætte en aften 
af til dette projekt. Vi har 
som kristne et samfundsan-
svar, og måske kan bevidst-
gørelsen om åndsfrihed give 
nogle kristne større frimo-
dighed til at engagere sig i 

politik.” 
”Ikke alle skal gøre det, 

men som kristne står vi for 
de bedste værdier, et sam-
fund kan have,” understre-
ger han.

Carsten Hjorth Pedersen 
er klar over risikoen for, at 
en studieaften om åndsfri-
hed kan ende i en diskus-
sion om politik.

”En sådan samtale vil let 
blive politisk, men når der 
så kommer forskellige syns-
punkter på banen, kan det 
jo passende blive en aften, 
hvor alle parter øver sig i at 
praktisere åndsfrihed,” siger 
han.

do/brs
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Arabisk forår bliver til 
kold vinter

Verden må berede sig på et 
massivt antal emigranter. 

Det siger Jørn Blohm 
Knudsen, der er generalse-
kretær i den danske afdeling 
af Åbne Døre til Ugebrevet 
Søndag Morgen.

Han forudser, at det ara-
biske forår bliver til iskold 
vinter, fordi islamister tager 
magten i det ene mellem-
østlige land efter det andet. 
Diktaturstaterne kan meget 

er meget værre. De kristne 
minoriteter vil blive forfulgt, 
og Vesten skal forberede sig 
på massiv indvandring. 

”Hvis de strenge regimer 
får godt fodfæste, er jeg 
ikke i tvivl om, at tusindvis 
af for eksempel egyptere og 

Europa, USA og Australien,” 
siger Jørn Blohm Knudsen.

Krise i islam
Han forudser dog også, at 
islam vil miste troværdighed 
og mange muslimer konver-
tere til kristendommen.

Generelsekretæren for-
udser, at især kristne med 
muslimsk baggrund i de nye 
regimer vil komme under 
voldsomt pres.

Men han ser dog også 
lyspunkter i udviklingen og 
forudser, at den nuværende 
islamistiske overtagelse på 
langt sigt vil føre til en krise 
i islam. 

”Som tilfældet var med 
Iran, vil mange mennesker 
opdage, at den religiøse 
strenghed hurtigt vil nedbry-
de samvittigheden, talefrihe-
den, menneskerettighederne 
og så videre. Jeg antager, 
at dette vil blive fulgt af en 
forståelse af, at islam ikke 
kan besvare spørgsmålet 
om, hvordan et land bedst 

kan regeres, og yderligere, 
at islam heller ikke kan be-
svare religiøse spørgsmål i 
tilstrækkelig grad.” 

”Når den tid kommer, 
tror jeg, at der vil skabes 
åbenhed mellem muslimer 
omkring den kristne tro – en 
større åbenhed, end det er 
set før.”    

brs       

Carsten Hjorth Pedersen; Som kristne 
står vi for de bedste værdier, et samfund 
kan have»
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Pensioneret folkekirkepræst 
ansat i Missionsforbundet
Strandvejskirken i Humlebæk, der er tilknyttet Missions-
forbundet, har ansat den pensionerede folkekirkepræst 
Helge Pahus i en vikarstilling frem til sommer, hvor man 
regner med at få besat en ledig præstestilling perma-
nent.

Helge Pahus, der i en lang årrække var præst i Kars-
lunde Strandkirke, er ansat 10 timer om ugen, og hans 
primære opgave er at have ansvar for gudstjenesterne, 
ligesom han bliver sparringspartner for menighedsrådet, 
og, i det omfang tiden tillader det, vil være til rådighed for 
samtaler og mentorforløb med medarbejdere og med-
lemmer i Strandvejskirken.

brs

Klapjagten på mennesker 
intensiveres
Om kort tid vil det være muligt for lægerne at afgøre - 
ved hjælp af en simpel test - om et ufødt barn har anlæg 
for en lang række sygdomme som hjertefejl, autisme og 
kræft. Det fortalte landssekretær Ellen Højlund Wibe i 
sin beretning ved organisationen Retten til Livs årsmøde 
lørdag den 24. marts.

”Det betyder, at klapjagten på de mennesker, der ikke 
er som os andre, bliver intensiveret,” fortsatte hun.

”Det medfører en uhyggelig indsnævring af mang-
foldigheden i menneskeslægten ud fra et princip, hvor 
mennesket er gjort til en vare, som vi sætter i produktion, 
tjekker undervejs, og hvis varen ikke lever op til forvent-
ningerne, kasserer vi den og laver en om’er.”

Landssekretæren fortalte derudover, at sekretariatet 
tit får henvendelser fra skoleelever om stof til opgaver 
om abortrelaterede emner. Derfor vil Retten til Liv ved 
begyndelsen af næste skoleår udgive en abortavis, der 
retter sig mod skoleelever.

kl

Demokratibevægelserne i Mellemøsten fører til øget islamisering og 
forfølgelse af kristne, mener Jørn Blohm Knudsen fra Åbne Døre Bibelen udkommer på 

de døves sprog
I foråret 2013 udkommer den første oversættelse af et 
helt bibelsk skrift til dansk tegnsprog. Det bliver Lukas-
evangeliet, og oversættelsen og udgivelsen er et samar-

Bibelselskabets kerneopgave er at medvirke til, at 
Bibelen er tilgængelig på menneskers modersmål. Det 
gælder også danske døve, hvis modersmål er dansk 
tegnsprog. 

Som altid, når Bibelselskabet står for en oversættelse, 
er der tale om et oversættelses-arbejde, der bygger på 
grundteksterne, i dette tilfælde den græske. Oversæt-
tergruppen består af tegnsprogsbrugere med speciale 
i oversættelse samt folkekirkens døvepræster i samar-
bejde med lektor i Det Nye Testamente Geert Hallbäck. 
Formand for Danske Døves Landsforbund, lingvist Janne 
Boye Niemelä, er projektleder på oversættelsen.

Hun siger til tv-programmet Tidens tegn, at det hele 
begyndte som et ønske fra nogle døvepræster om at få 

samarbejdet med døvepræsterne og en professor fra 
Københavns Universitet har sikret, at de har valgt de helt 
rigtige tegn.

”Alle har ret til at have Bibelen på deres eget sprog, og 
tegnsprog er vores sprog,” siger Janne Boye Niemelä.

Styregruppen arbejder på, at udgivelsen skal autorise-
res af Dronningen.

 Projektet, som forventes at koste over 1 million kroner, 
er støttet af Kirkeministeriet samt en lang række fonde.

kl

Der er ikke langt fra forår til vinter - heller ikke politisk set.
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lov og evangelium
Luther; Gode, fromme gerninger gør aldrig nogen 
god og from, men et godt, fromt mennesker gør gode, 
fromme gerninger»

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Det lutherske arvesølv i 
form af lov og evangelium 
er blevet lidt støvet. Hvor-
dan får vi pudset det op? Ja, 
hvordan skal vi overhovedet 
forstå begreberne i dag?

De spørgsmål kan man 
godt stille sig selv efter den 
debat, som har været ført 
i de sidste numre af Tro & 
Mission, hvor forskellige 
debattører har lagt vægten 
forskellige steder.

Efterlyser vandrette  
konsekvenser
Udgangspunktet var et 
foredrag af lektor Morten 
Hørning, der på OASE’s le-
derkonference sidst i januar 
satte det kritiske lys på for-
kyndelsen i vores lutherske 
tradition og sagde:

”Vi har forkyndt et lille 
lodret evangelium om syn-
dernes forladelse, men ikke 
i tilstrækkelig grad de vand-
rette konsekvenser i forhold 
til vores medmennesker”.

Han opfordrede på den 
baggrund til at ”gå ind i det 
fulde bibelske evangelium” 
og applicere det på os selv, 
så det ikke bare bliver en 
fernis over for eksempel en 

Lov og evangelium til debat
Hvad betyder de lutherske kerneværdier for os i dag,

 og hvordan skal de forstås?

rådden forbrugskultur.

Nåden skal   
strækkes ud
Morten Hørning under-
stregede, at det ikke kun er 
mere bredde i evangeliet, 
der er behov for at forkynde. 

”Jo bredere ringvirkningen 
er, jo mere nødvendigt er 
det, at vi er dybt funderet og 
rodfæstet i Skriftens cen-
trum, Kristus som død og 
opstanden,” siger han.

Morten Hørning pointerer, 
at han ikke har udtalt sig om 
den evangelieforkyndelse, 

den sags skyld holdt et fore-
drag om, hvad evangeliet er 
som sådan.

”Jeg holdt et lejligheds-

foredrag til Oase-ledere 
omkring udfordringer fra 
Lausannes møde i Cape 
Town. Her var det en ho-
vedopfordring at ”udstrække 
nåden” og lade den lodrette 
forsoning med Kristus få 
vandrette konsekvenser i 
vores liv,” siger han.

Evangeliet er   
Kristus
Hørnings foredrag blev 
refereret i Tro & Mission 
3/2012, og på lederplads 
blev der stillet spørgsmåls-
tegn ved hans brug af ordet 
”evangelium” som ikke alene 

det, Gud har gjort for os, 
men også som evangeliets 
”vandrette” konsekvenser i 
en kristens liv. På den måde 
udfordrer han den tradi-
tionelle forståelse af lov og 
evangelium. Det skete med 
henvisning til en artikel af 
ekstern lektor Peter Olsen i 
Budskabet.

I Tro & Mission 4/2012 
forsvarer Hørning sit syns-
punkt og gør gældende, at 
det er i overensstemmelse 
med Luther. 

”Evangeliet er for Luther 
ganske enkelt Kristus, og 
han gives til os både som 
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Evangeliet er motoren i 
helliggørelsen

”Jeg betegner livet i troen som en side 
eller konsekvens af evangeliet; dets 
vandrette akse. Har jeg så forstået 
evangeliets objektive side overhove-
det? Jo, jeg tror på retfærdiggørelse af 
tro. Ja, mere til: Jeg lever af retfærdig-
gørelse af tro. Det er min største glæde    
i troen og den kasse, alt andet i troen 

meget ud af at rodfæste kaldet til efterfølgelse i Kristi 
forudgående gerning for os. Det er centrum.

Sagens kerne er for mig altså ikke en debat om tros-
retfærdiggørelsen, men derimod om, hvilke ord vi kan 
sætte på helliggørelsen. I tråd med NT og Luther ønsker 
jeg at beskrive Kristus som forsoner først og forbil-
lede så. Han er begge dele, og da Kristus og evangeliet 
nærmest er synonymer i Skriften, så kan man altså sige, 
at livet i troen springer ud af evangeliet som en konse-
kvens, en side, en ringvirkning eller hvordan man nu vil 
udtrykke sig. Helliggørelsens motor er ikke mine an-
strengelser under loven men det ”gode budskab” om, at 
Kristus, der døde for os, nu også lever ”i os” med sin Ånd 
og kraft (Ef 3,20; 1 Kor 3,16 og så videre.)”

Morten Hørning

Vækkelsens liv er for 
Guds ansigt

”Guds åbenbaring har to sider: På den 
ene side er der tale om en ord-åben-
baring, hvis indhold kan koges ned til 
lov og evangelium. Gud kræver af os, at 
vi skal leve godt med hinanden, og han 
truer os med straf, hvis vi ikke lever så-
dan. Men han fortæller også, at han har 
lagt synden over på Jesus og har straf-

fet ham i stedet for os.
På den anden side er Guds åbenbaring et virkeligt 

møde med Gud selv. Han er selv til stede i Ordet om 
ham. Men ligesom ord-åbenbaringen har to sider, sådan 
er mødet med Gud også dobbelt. Han møder os med 
dom og nåde. Vækkelsens liv for Guds ansigt er en fort-
sat erfaring af det dobbelte møde, som vi også kalder lov 
og evangelium.

Både Bibelen og historien viser, at i perioder uden 
vækkelse bliver Gud opfattet som ufarlig, og evangeliet 
bliver reduceret til kærlighed uden Jesu sonoffer. Den 
tendens er stærk netop nu.

Vel skal det gode liv forkyndes. Men vi skal passe på, 
at det gode liv og det gode budskab ikke blandes sam-
men.”

Peter Olsen

Kærligheden udspringer 
af troen

”Således ser vi, at en kristen har nok i 
troen og ikke trænger til nogen gerning 
for at blive from. Men når han ikke læn-
gere trænger til nogen gerning, så er 
han virkelig løst fra alle bud og love. Og 
er han løst, så er han virkelig fri. (…)

Gode, fromme gerninger gør aldrig 
nogen god og from, men et godt, fromt 

menneske gør gode, fromme gerninger. (…) 
Som Kristus også siger: ”Et godt træ kan ikke bære 

dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode 
frugter.” (Matt 7, 18). (…)

En kristen skal tænke som så: Nuvel, min Gud har i og 
med Kristus givet mig uværdige og fordømte menneske 
al fromheds og saligheds fulde rigdom, helt ufortjent, 
af ren og skær barmhjertighed. Fremover behøver jeg 
ikke andet end at tro, at sådan er det. Så vil jeg da også 
fri, glad og for intet gøre, hvad der behager ham. Jeg vil 
være en Kristus mod min næste, som Kristus er blevet 
det for mig. (…)

Se, således udspringer kærligheden og glæden over 
Gud af troen. Og af kærligheden udspringer et frit, villigt, 
glad liv i uselvisk tjeneste for næsten. ”

Fra Martin Luther: Den kristne frihed (1520)
Kilde: www.lutherdansk.dk

gave og som forbillede,” 
skriver han. 

Guds brændende  
vrede
Peter Olsen fastholder deri-
mod den mere snævre for-
ståelse.

”Når man har erfaret Gud 
i hans brændende vrede 
over synden, får man et lige 
så brændende behov for 
at møde ham i hans nåde. 
Og man er helt på det rene 
med, at disse to møder med 
Gud er lige så forskellige 
som nat og dag,” skrev han i 
Tro & Mission 5/2012. 

Og dette synspunkt blev 
også illustreret i et debat-
indlæg af Jørgen Haahr, der 
skrev om, hvordan han som 
ung mødte loven og evan-
geliet.

Ikke for smalt – og ikke 
sammenblande
Også generalsekretær Jens 
Ole Christensen gik ind i 
debatten og skrev i det se-
neste nummer af Tro & Mis-
sion:

”Vores opgave er dob-
belt. Vi skal for det første 
forkynde evangeliet om, at 
der kun er frelse i navnet Je-
sus, og at alle andre steder 
råder alene død og forta-
belse. Om vi kalder det for 
”lov og evangelium”, ”dom og 
nåde” eller ”bim og bam” er 
ikke det vigtige. Det vigtige 
er sagen.

For det andet skal vi gøre 
godt mod vores medmenne-
sker. 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,” skrev han.

Debatten handler blandt 
andet om, hvordan man skal 

vægte forholdet mellem 
evangeliets lodrette og vand-

rette dimensioner.



Henrik Jakobsen; Hvis man vil i kirke søndag formiddag, må 
man jo indrette sit program efter det»
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Kabalen: 
familie - arbejde - menighed

Vestjysk børnefamilie prioriterer, at børnene er hjemme hos forældrene om eftermiddagen

AF OLE SOLGAARD

At få arbejde, menigheds-
engagement og livet som 
børnefamilie til at hænge 
sammen er en svær udfor-
dring for mange. Tro & Mis-
sion har fået et lille indblik i 
familien Jakobsens hverdag.

Kathrine og Henrik Jakob-
sen har pigerne Alma, Maja 
og Emma på henholdsvis 
to, syv og ni år. Kathrine 
arbejder som pædagog i 
en børnehave i Skjern, og 
Henrik driver selvstændigt 
kvægbrug med tre ansatte. 
Familien er med i Skjern LM 
og LM-kirken i Skjern.

Et spørgsmål om  
prioritering
Familien er samlet ved 
aftensmaden, som i dag 
består af pandekager med 
vaniljeis – tilberedt af hus-
faderen. Den nydes med 
velbehag og et lydniveau, 
der vel er typisk for en små-
børnsfamilie. Måltidet af-
rundes med oplæsning fra 
en børnevenlig andagtsbog 
og en bøn for LM’s arbejde, 

andre ting.
”Jo, der er nok at se til …, 

men det handler om at prio-
ritere,” siger ægteparret, da 
de får sig sat i sofaen.

”Hvis man vil i kirke søn-
dag formiddag, må man jo 
indrette sit program efter 

det. Hvis det er en weekend, 
hvor jeg selv skal malke, 
betyder det, at min arbejds-

om morgenen. Men det ville 
ødelægge vores søndag som 
familie, så jeg har lejet en 
ekstra medhjælper til at 
malke dér, så jeg skal knap 
så tidligt op,” forklarer Hen-
rik Jakobsen.

Parret har også konsta-
teret, at den personlige an-
dagt på faste tider er vigtig 
for dem. 

For Kathrine vil det sige 
om aftenen, når den mind-
ste er puttet. For Henrik 

sker det som det første på 
arbejdsdagen, også hvis han 

Et kald til at gå ind i 
bestyrelsen
Henrik Jakobsen har været 
i bestyrelsen for LM i Skjern 

Familien Jakobsen, der her 
står foran kostalden, har 
prioriteret, at børnene er 

hjemme hos mor og far om 
eftermiddagen.

formand. Dermed går nogle 
aftener med LM-arbejde, 
men det er ikke så uover-
skueligt, som han havde 
forventet. En del af besty-
relsesopgaverne kan han 
udføre derhjemme om ef-

termiddagen, idet han selv 
tilrettelægger sine arbejds-
dage.

”Jeg føler et kald til at 
være med i bestyrelsen. Jeg 
havde tænkt en del over, 
hvad Gud ville bruge mig 
til, og så spurgte de, om jeg 

ville gå ind i bestyrelsen. Ef-

med at sige ja til at være 

med opgaven,” fortæller han.
Kathrine Jakobsen er an-

svarlig for børnemøderne i 

glæde i at fortælle børn om 
Jesus, hvilket hun også har 
mulighed for i forbindelse 
med sit arbejde.

Missionsstation   
herhjemme
En del af familiens priorite-
ring er også, at børnene ikke 
løber til alle mulige aktivite-

en vis ro og rytme ved, at 
børnene er hjemme hos mor 
og far om eftermiddagen. 

”Vores største missions-
station er herhjemme. Der-
for taler vi åbent med vores 
børn om, hvad det indebæ-
rer at være kristen. Vi prio-
riterer en fælles andagt ved 
bordet. Ved sengetid beder 
vi med børnene og lærer 
dem at bede selv,” fortæller 
forældreparret, der er hen-
holdsvis 35 og 34 år.

”Det værste, vi kan fore-
stille os, er, hvis vores børn 
kommer væk fra troen på 
Jesus. Vi må ikke hindre 
dem i at møde Jesus, mens 
de er børn. Det handler 
blandt andet om, hvilke sig-
naler vi sender, og hvordan 
vi anvender vores fritid,” si-
ger Kathrine Jakobsen.
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Luthersk Missions HøjskoleAnsgarvej 2, 3400 Hillerød

Læs mere om lejren og se hvordan du tilmelder dig på

Arrangør: LM musik  

MUSICCAMP

Godt sommerhus i Vendsyssel udlejes. Gerå ved Aså. Rolige 
omgivelser, naturskønt, børnevenligt, vandsiden, rumme-
lig stue. Rimelig pris. Weekend eller ferie. Ring og hør. Tlf 
98466331.

Vi har mere end 15 års erfaring på området! 

Medlem af psykoterapeutforeningen MPF

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

Konsultation - Esbjerg, Kolding, København, Løgumkloster

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

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

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

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.



AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM

Der er én bog, som skiller sig ud i 
forhold til alle andre bøger i denne 
verdens mega-bibliotek. Den over-
haler på mange måder anden litte-
ratur med hensyn til drama, digte 
og dybde. 

Det er kristendommens grund-
bog, Bibelen. 

Hvis vi ikke havde haft Bibelen, 
havde vi virkelig været på Her-
rens mark. Den fortæller os, hvad 
kristendom er, den beskriver, hvem 
Gud er, den indeholder verdens 
bedste budskab til alle mennesker. 

Uden Bibelen ville vi åndeligt 
være som muldvarpe med små 
øjne i tæt mørke. 

Men Gud har heldigvis tændt 
nogle kraftige spotlight for os – 
ved sin søn, Jesus Kristus, og gen-
nem sit ord, Bibelen. Det er vores 
to hovedkilder til information om 
Gud, om hans forhold til os og om 
vores forhold til ham. 

En kærlig mail   
Bibelen er som en kærlig mail fra 

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

”En prædiken må gerne have en 
utraditionel vinkel på nogle ting. 
Det skærper min lytteevne og 
mine tanker under prædikenen, 
og jeg kan bagefter bedre huske, 
hvad jeg har hørt.”

Det siger lærer Ulla Rejkjær, 
Hillerød, som kalder prædikenen 
for ”åndelig mad”, og derfor er en 
vis variation vigtig.

”Ofte kobler jeg det utraditio-
nelle sammen med et bibelvers, 
som jeg så kan tænke over i læn-
gere tid,” fortæller hun.

Ulla Rejkjær glæder sig over, at 
prædikanterne i de senere år er 
blevet mere bevidste om at tale i 
et nutidigt sprog.

”Mange tilhørere har vanske-
ligt ved at forstå de bibelske 
begreber. Derfor er det godt, hvis 
prædikantens sprog er med til at 

klargøre de bibelske temaer.”
Ulla Rejkjær gør det dog klart, 

at prædikenen handler om meget 
mere end sproget. 

”En god prædiken for mig er, at 
den har en rød tråd, så det er let 
at følge med. Desuden skal den 
tale til mit hjerte, så budskabet 
bliver vedkommende,” siger hun.

Hvis hun skal fremhæve et ge-
nerelt problem ved prædikerne, 
så er det, at appliceringen ofte 
mangler.

”Hvad skal jeg bruge det talte 
ord til i mit liv? Det er vigtigt, at 
vi som tilhørere får svar på det 
spørgsmål,” siger hun. 
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kerneværdi;   
Carsten Skovgaard-Holm; Bogen og manden kan ikke 
skilles ad, uden at kristendommen falder fra hinanden»

Hele pointen i Bibelen går på Jesus, siger LM’s nationale chef

Uden Bibelen ville vi åndeligt være som muldvarpe med små øjne i tæt mørke.

Uden Bibelen var vi på Herrens mark
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Gud sendt til vores livs indbakke. 
Med et indhold, vi ikke havde 

ventet. 
Ikke sendt ude fra cyberspace, 

som kun eksisterer, så længe pc’en 
er tændt. Men fra ham, Gud, som 
eksisterer ultimativt. 

Bibelen er skrevet af mange og 
vidt forskellige mennesker. Allige-
vel er det Gud, der i Bibelen sætter 
ord på det, som vi ikke selv kunne 

Han fortæller os, hvor meget 
han elsker os, og hvordan vi kan 
have kontakt med ham. Hvordan 
vi kan leve med ham som vores 
himmelske far. Mens vi render 
sprællevende rundt på denne jord, 
og når vores hjerte har slået sit 
sidste slag.

X-faktor   
Hele pointen i Bibelen går på Je-
sus. Han har X-faktor i allerdybe-
ste forstand. Trækker vi Jesus ud 
af Bibelen, kollapser hele histo-
rien. For historien er ham. Han er 
Bibelens puls. 

Gammel Testamente beskriver, 
at Jesus skal komme til verden. Ny 
Testamente fortæller, at han kom, 
og hvad det betyder for os men-
nesker. Sådan forstod Jesus selv 
Gammel Testamente, og sådan 
blev det opfattet af hans nærme-
ste venner. De, som kendte ham 
bedst. 

Vi vil gerne forstå Bibelen på 
samme måde. 

Bogen og manden kan ikke skil-
les ad, uden at kristendommen 
falder fra hinanden.

   Bibelen er én lang beskrivelse 
af Guds udrykning for at komme os 
til undsætning. En redningsaktion, 
der toppede, da Jesus kom som 
den store redder og læge. 

Livet var ved at tage livet af os. Vi 
var truet for tid og evighed. 

Men Bibelen beskriver, hvor-
dan Jesus kastede sig ind i vores 
syndige rod og kæmpede til sidste 
blodsdråbe og vandt kampen. Han 
slog døden ihjel og gav os håb om 
lykke og liv – nu og i al fremtid.

Holder vand
Vi kan ikke begribe det med for-
nuften, men vi kan gribe om det i 
tro. Det kan vi, når Gud ved sin Ånd 
overbeviser os om, at Bibelens 
budskab holder vand og er til at 
stole på. Uanset, hvad der sker. 

Bibelen er særlig, fordi den er 
ærlig. Den romantiserer ikke de 
mennesker, som den fortæller om. 
Derfor kan vi tage den for gode 
varer.

Men den ikke alene holder vand, 
den er vores vand - vores åndelige 
kildevand. 

Indholdet i Bibelen er ernærings-
rigtig kost for vores tro og vores 
åndelige liv. Derfor er det helt nød-

Utraditionelle vinkler 
skærper lytteevnen

vendigt, at vi har livets store suge-
rør nede i Bibelen. Ellers fejlvokser 
vi åndeligt, og troen bliver skæv og 
skrumper.

Klogere på et godt liv    
Gennem Bibelen bliver vi også 
klogere på, hvordan vi kan leve et 
godt liv – med Gud, med hinanden 
og med os selv. Bibelen er meget 
mere end det, men den er også en 
slags brugsanvisning på livet, det 
bedste liv. Den tegner et billede af, 
hvad der er sand og sund kristen 
tro, og hvad der er et godt menne-
skeliv.

Derfor er det ikke ligegyldigt, 
om vi tager pejling af Bibelens 
konkrete vejledninger om livet. 
De bibelske anvisninger er nemlig 
udtryk for, hvad Gud vil med vores 
tilværelse, og hvordan han ønsker, 
at vi skal leve. Det mest optimale 
liv. Så vi ikke blot lever efter vores 
eget hoved eller giver efter for de 
dårlige vaner. 

Bibelen må være etiketten på 
etikken. Ikke for at vi moralsk skal 
leve op til Guds niveau, men fordi 
vi i troen på Jesus Kristus har fået 
tilgivelse for vores åndelige selv-
fedhed og vore synder. 

Bibelen er vores døgnåbne og 
gratis hotline til ham, som har 
skabt os og elsker os. Gud er kær-
lighed. Det viser og beviser Bibe-
len.

Troværdig bibel

 
Kerneværdier  
med benspænd

Frit evangelium,   
Troværdig bibel,   
Tydelig mission og   
Nådegaver i funktion. 

-
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 de fået 
det ”benspænd”, at de ikke 
må anvende ti ord, som 
man normalt vil forbinde 
med kerneværdien. Det er 
redaktionen, der har ud-
valgt de ti ord.

I dette nummer af Tro & 
Mission skriver national 
chef Carsten Skovgaard-
Holm om Troværdig bibel.

Ulla Rejkjær glæ-
der sig over, at 

prædikanterne 
de senere år har 
fået et mere nu-

tidigt sprog.



AF DAN HESSELLUND

HERBORG

Den opstandne Jesus møder Peter 
med ét spørgsmål: Elsker du mig?

For nylig sad vi nogle stykker og 
talte om forkyndelsen. Én sagde: 
”Jeg ved godt, at evangeliet om Je-
sus og hans død på korset er vigtig. 
Det siger mig bare ikke så meget. 
Synden er ikke noget problem for 
mig.”

Her vil jeg gerne pege på tre ting:
For det første vil jeg opmuntre 

dig til for eksempel at bede ind-
gangsbønnen ved gudstjenesten: 

AF OLE SOLGAARD

På en gård lidt uden for Skjern bor 
34 årige Henrik Jakobsen med sin 
familie. Han er selvstændig land-
mand og har 300 malkekøer i stal-
den. Han har et stort ønske om at 
have Gud med i alt, hvad han fore-
tager sig, og så vil han ikke spille 
for ”hellig”.

Klogere end Gud
”Noget af det svære ved at være 
kristen og selvstændig er, at der 
er så ekstremt mange love at for-
holde sig til, og mange af dem vir-
ker ærligt talt meningsløse. Det er 
frygteligt svært at overholde al den 
lovgivning,” erkender landmanden, 
der har taget hul på sit tiende år 
som selvstændig.

”Det kan godt anfægte mig, for 
som kristen vil jeg jo gerne være 
lovlydig, men det er svært. Mange 
gange tror vi, at vi selv kan skaffe 
os lykken ved at være klogere end 
Gud. Og det er farligt. Vi glemmer 
let, at der er en velsignelse ved at 
følge Guds bud,” siger Henrik Ja-
kobsen.

”Motivet til at overtræde myn-
dighedernes love er jo ofte, at vi 
tror, at vi derved kan opnå noget til 

”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på 
herlighed i Kristus Jesus” (Fil 4,19).

Der er noget, jeg virkelig har brug for. Jeg tænker ikke på min mobil 
med alle familiens aftaler og mine mere eller mindre vigtige noter. 
Jeg tænker heller ikke på vores bil eller på mad eller drikke. 

Det, som jeg virkelig har brug for, er Jesu Kristi herlighed. Ser jeg 
på mig selv, bliver jeg skuffet, og jeg græmmes; oprør mod Gud, 
gentagne fald i de ofte samme synder – hvorfor lærer jeg aldrig, at 
synden, som smager af honning, altid bliver en bitter spise. Jesus 
blev gjort til alt det, jeg hader ved mig selv, fordi han mere end 
alt andet ønsker at give mig sin herlighed; verdens bedste ’bytte 
bytte-købmand’!

Og så har min tvivl så meget brug for, at der står fuldt ud, alt, 
rigdom og herlighed. Gud giver ikke mådeholdent. Han giver heller 
ikke noget, jeg ikke har brug for. Og fordi han selv har givet mig sin 
elskede søns herlighed, glæder han sig ligeså meget som jeg til, at 
vi skal sidde til bords sammen til Lammets bryllupsfest.

Så er mit liv uendeligt rigt, fordi han giver af sin rigdom – alt, 
hvad jeg har brug for, fuldt ud.

Leif Myhre 
Gilleleje

mit bibelvers;

mit liv med Jesus;

Elsker du Jesus?
”… at jeg af dit ord kan lære at 

sørge over mine synder og at tro i 
liv og død på Jesus og hver dag for-
bedre mig i et helligt liv og levned.” 

For det andet: Din attitude over 
for Jesus er alvorlig. 

Det minder lidt om Ida Auken, da 
hun ved nytårskuren hos Dronning 
Margrethe sagde, at de så dron-
ningen temmelig meget, måske 
også for meget. 

Straks blev hun kaldt ”uopdra-
gen”. Havde hun sagt det om et 
tilfældigt folketingsmedlem, havde 
ingen bemærket det.

Forargelsen voksede, fordi hun 
talte sådan om dronningen.

En fornærmelses størrelse af-
hænger af, hvem den rettes imod.

Din attitude er alvorlig
Du siger, at du har fået nok af Je-
sus! Du siger det om Kongernes 
Konge, som blev forladt af Gud, så 

Svært at overgive sit liv til Gud
Kristen landmand synes, det er en udfordring at overholde lovgivningen

Henrik Jakobsen er i gang med at fodre sine 300 malkekøer.
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vores egen fordel, og at vi sparer 
nogle penge ved at omgås regler-
ne. Men jeg øver mig i at overgive 
mit liv til Gud – og dermed også 
følge hans retningslinjer.”

”Det er svært, men der er en vel-

signelse i det,” fremhæver han.

Brug for en stedfortræder
Henrik Jakobsen hører til dem, 
hvor arbejde og interesse er meget 
sammenfaldende. Han brænder 

for kvægbruget, og det fylder me-
get i hans hverdag. Han er ikke i 
tvivl om, at Gud har med landbrug 
at gøre. Dermed giver han også 
Gud æren for, at det går godt, og at 
han har givet evner til arbejdet.

tro;   
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Leif Myhre; Mit liv er uendeligt rigt, 
fordi Gud giver af sin rigdom»

du ikke skulle være det i evighed.
Din attitude er alvorlig. For el-

skes Jesus ikke, så tros han heller 
ikke. ”Hvis nogen ikke elsker Her-
ren, være han forbandet!” (1 Kor 
16,22).

Din synd knuste Jesus
Når synden ikke er noget problem 
for dig, så spørg Jesus, hvad han 
tænker om din synd? Og han sva-
rer: Den knuste mig. Den førte mig i 
fordærvelsens grav, og jeg blev lagt 
i dødens støv.

For det tredje: David kendte til 
dit problem og bad: 

”Rens mig for skjulte synder” (Sl 
19,13b). 

Det må du også gøre: 
”Jesus, tilgiv mig hver ubevidst 

synd! Og tak, at dit blod renser mig 
for alle skjulte synder!” 

Dér bliver Jesus uundværlig for 
dig.

Det at være kristen i hverdagen 
har Henrik Jakobsen gjort sig nog-
le overvejelser om, også i relation 
til hans ansatte og samarbejds-
partnere.

”Folk i almindelighed tænker nok, 
at en ’missionsmand’ er sådan en, 
der føler sig bedre end andre. Men 
jeg vil gerne vise, at for mig handler 
det om forholdet til Jesus. Jeg vil 
gerne stå ved, at jeg har et problem 
i mit liv med Gud, og at jeg har brug 
for en stedfortræder – ligesom alle 
andre. Det er det, det handler om.”

Vil ikke spille ”hellig”
Henrik Jakobsen går ikke og præ-
diker for sine omgivelser i det 
daglige. Men han forsøger at vise 
kærlighed til andre. På et tids-
punkt gav han bogen Hvad skal jeg 
med Jesus? til en af sine ansatte. 

mod og anledning til at spørge ind 
til emnet igen.

”Jeg forsøger da at være et godt 
eksempel for andre, men man skal 
ikke være bange for at tabe ansigt 
og erkende sine fejl. Jeg behøver 
ikke skjule mine fejl eller spille 
’hellig’ over for andre. Jeg er jo et 
syndigt menneske, der har brug for 
tilgivelse fra Gud og andre menne-
sker,” understreger han.



roværdig lm gjorde et stærkt indtryk
FILMANMELDELSE

AF EBBE KAAS

Hvidstengruppen
Regner Grasten

Biografpremiere 2012

Flere end 600.000 menne-
sker har været i biografen 

Hvidsten-
gruppen, og jeg er en af dem. 
Jeg har undervist i historie 
og i modstandskampen i 
Danmark under besættel-
sen mange gange, men at se 
Hvidstengruppen gjorde et 
stærkt indtryk.

virker troværdig og rammer 
tidsperioden rigtigt godt. 

gjorde indtryk, var blandt 
andet, at kroejer Marius Fiil 
og hans kone fejrede sølv-
bryllup. Marius Fiil holdt en 
kort tale, hvor han gav ud-
tryk for sin hengivenhed og 
kærlighed til konen, og der-
efter gav han hende et lille 
fast håndtryk som besejling 
af ordene. 

Det var, før man gav knu-
sere til hvem som helst og 
hvor som helst og holdt lan-
ge taler med mange ord.

Filmens tema er mod-
standskampen mod Nazi-
tyskland. Det var alminde-
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anmeldelser;   

Vil du forpligte dig til at bede regelmæs-
sigt for Tyrkiet samt modtage nyheder og 
takke- og bedeemner?
Så tilmeld dig LM’s forbønsnetværk for 
Tyrkiet.
Følg vejledningen på dlm.dk/tyrkiet

Bed for yrkiet
FOTO: OKANFX

lige mænd, familiefædre, 
som gik ind i kampen for 
Danmarks frihed. Og her 

-
ge: Nogle må dø, for at andre 
kan opleve friheden.

Stærk var afskedssce-
nerne, hvor afskedsbrevene 
blev skrevet til børn og æg-
tefæller. For rigtig mange 
var der et gensynshåb efter 
døden. Kristentroen havde 
et markant stærkere tag i 
den brede befolkning for 70 
år siden, end tilfældet er i 
dag. Rørende var det ligele-
des at høre, hvordan én fra 
Hvidstengruppen siger til en 
tysk soldat: ”Vi er jo fjender, 
men det, som I gør imod os 
ved at berøve os livet, det 
tilgiver jeg jer.”

Som de sidste fra mod-
standsgruppen blev Marius 
Fiil og hans søn henrettet. 
Side ved side bundet til pæ-
len i Ryparken en tidlig som-
mermorgen i 1944. Faderen 
ser på sønnen og giver et 
kærligt nik – sammen går vi 
i døden, uden bitterhed og 
had, men som udslag af en 
større sag, nemlig som hele 
gruppen sang i lastbilen på 
vej til henrettelsespladsen: 
”Kæmp for alt, hvad du har 
kært ... med et fadervor i 
pagt …”

anbefalelsesværdig med 
mange scener til eftertanke 
og stille bearbejdelse.
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Nærgående og frigørende 
analyse af moderne afguder

BOGANMELDELSE AF 

BIRGER REUSS SCHMIDT

Lohse 2012 

211 sider - 249,95 kroner

Hvor er dine tanker, når der 
ikke er noget, der kræver 
din opmærksomhed? Hvad 
bruger du dine penge til? I 
hvilke situationer bliver du 
et offer for dine mest ukon-
trollable følelser?

Det er nogle af de spørgs-
mål, man kan stille sig, hvis 

-
derne i sit liv, og det får man 
god hjælp til i denne væ-
sentlige bog.

Timothy Keller er præst 
ved Redeemer Presbyte-
rian Church på Manhattan. 
Han er med i den amerikan-
ske Gospelcoalition,  som 
har opnået en betydelig 

konservativ, primært refor-
mert, teologi blandt andet 

gennem hjemmesiden af 
samme navn.

Når man læser bogen Ikke 
 for-

står man hvorfor. 
Her er tale om en bog, som 

i sin substans stikker meget 
dybt, som er aktuel og nuti-
dig i sine problemstillinger, 
og som desuden er både 
konkret og pågående. Det 
er en sjælden og værdifuld 
kombination.

Keller leverer en nærgåen-
de analyse af den moderne 

sted, når vi gør Guds gode 
gaver som for eksempel en 
succesrig karierre, kærlig-
hed, materiel velstand eller 

familie til ultimative goder 
og vort livs centrum. Det 
sker, når vi tror, at bare vi får 
del i dem, vil vi opnå den sik-
kerhed, tryghed og tilfreds-
stillelse, som vi søger efter. 
Her trækker han også på sin 
lange erfaring som præst 
og på en række tænkere og 
bibelfortolkere som for ek-
sempel C.S. Lewis.

Gennem en række spæn-
dende læsninger af især 
tekster fra patriarkhistorien 
påviser Keller overbevisen-
de, hvordan disse perso-
ner blev plaget af afguder, 
og han gør det på en måde, 
som er meget relevant også 
for vores moderne tid. 

Afguder er sjældent dår-
lige ting. Tværtimod er det 
ofte goder fra Gud, som får 
en position, så de kommer 
til at erstatte Gud. Det bety-
der, at vi elsker afguderne, 
stoler på dem og adlyder 
dem - i stedet for Gud.

Gennem de bibelske læs-
ninger og en række konkrete 
eksempler påviser Keller, at 
afguderne giver os det mod-
satte af, hvad vi håber. Vi sø-

ger tilfredsstillelse, tryghed 
og håb i afguderne, men en-
der i frygt, tomhed og slaveri.

Kellers bog er i høj grad en 
øjenåbner, når det gælder 
konkret forkyndelse af synd. 
I en tid, hvor den konkrete 
forkyndelse af synd er enten 
fraværende eller meget ab-
strakt og dermed opfattes 
uvedkommende, er her me-
gen inspiration at hente ikke 
mindst for forkyndere. 

Men det handler vel at 
mærke ikke kun om at blive 
bedre til at tale om disse 
ting, men om at erkende af-
gudernes hærgen i ens eget 
liv. Det giver et helt andet af-
sæt for forkyndelse om dem 
til andre!

Kellers bog er også evan-
gelisk og frigørende. Den 
peger konsekvent på Kristus 
som den, der kom for at sone 
synden, men også for at 
fylde den plads ud i vores liv, 
som vi giver afguderne. Hos 
Kristus møder vi den kærlig-
hed, værdsættelse og frelse, 
som afguderne ikke kan give 
os. Derfor er der alene grund 
til at tilbede ham.



AF MADS JAKOB TH. JAKOBSEN

SKJEBY

Når jeg læser Tro & Mission, 
må jeg indrømme, at jeg un-
dertiden forarges. Der synes 
ikke at være nogen ende på 
kritikken af folkekirken. I de 
sidste mange numre har en 
lille illustration været bragt 
med påskriften ”Det knirker 
i kirken”. 

Behøver jeg gøre opmærk-
som på, at det også knager 
i LM. Er der ikke nok at tage 
fat på i LM? Hvordan forhol-
der vi os til begrundet kritik? 
Er der områder, som for ek-
sempel Fællessang, der ikke 

» Herrens ånd er

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 LEIF SIG JENSEN

SKJERN

Til forfatterne af ”21 teser 
om åndsfrihed”: 

I kendte sandheden, at 
Herren er Ånden, og hvor 
Herrens ånd er, der er der 
frihed. Men I fortav sandhe-
den og talte i stedet store 
og tomme menneskeord om 
åndsfrihed. I undsagde den 
Herre, I var sat til at tjene, 
da I undlod at forkynde, at 

der, hvor Herrens ånd er, og 
at al åndsfrihed uden Her-
rens ånd kun er en skygge 
af eller en længsel efter den 
sande frihed.

Paulus siger, at hvis han vil 
være mennesker til behag, 
så tjener han ikke længere 
Gud. 

Og i brevet til romerne 
skriver han, at de, der kend-

te Gud, men ikke takkede og 
ærede ham som Gud, blev 
formørkede i deres ufor-
standige hjerte. I samme 
brev forkynder Guds ord, 
at dem, der ikke regnede 
det for noget værd at kende 
Gud, gav Gud hen til et 
uværdigt sind. 

Og Gud har ikke forandret 
sig. Han er den samme. I sin 
kærlighed kommer han fort-
sat til den enkelte med sin 
nåde i Kristus for ved Ånden 
at sætte virkelig fri. 

Fri i Ånden til at takke og 
tilbede Gud. Fri til at følge 
Jesus og forkynde sandhe-
den. Fri til at blive modsagt 
og forhånet for navnets 
skyld. Fri til at vandre i lyset 
sammen med alle de hellige. 
Fri til at forkynde det evige 
livs håb om den fuldkomne 
frihed, der skal åbenbares 
sammen med vor Herre og 
Frelser.

inspiration      nærvær      holdning

DER SKER I disse år en forskydning i vores opfattelse 
af kirke/menighed, som er værd at bemærke.

Der er kommet mere fokus på evangeliets konse-
kvenser og den kristne menigheds ansvar for mis-
sion. Den debat om lov og evangelium, der i de sidste 
numre af Tro & Mission har været ført om dette emne, 
er et udtryk for denne trend. Begrebet diakoni, der i 

nu mange steder ny forståelse og mening. Og åndsfri-
hedsprojektet viser, at også troens politiske konse-
kvenser bliver sat på dagsordenen.

I det sidste tilfælde nøjes man ikke med at formule-
re en række teser, men følger også op med udgivelsen 
af en række samtalekort, som skal fremme applice-
ringen af teserne hos målgruppen. Det er der grund til 
at kvittere for som en pædagogisk omhu, der vel også 
var at forvente, når Kristent Pædagogisk Institut er 
tovholder. Men samtidig understreger det jo netop in-
tentionen om at skabe konkrete konsekvenser.

DER ER INGEN tvivl om, at der er sammenhæng mel-
lem denne udvikling og Cape Town-dokumentet fra 
den store Lausanne-kongres i 2010, men det vil være 
en overdrivelse at påstå, at den er et resultat af Cape 
Town. 

Hvordan skal vi så forholde os til denne udvikling?
På den ene side set må vi erkende, at der er be-

hov for, at talen om evangeliets konsekvenser og det 
kristne liv i Jesu opstandelseskraft løftes frem i for-
kyndelse og vidnesbyrd. Vi har i en periode haft et for 
ensidigt fokus på forkyndelsen om, hvad Jesus har 
gjort for os.

På den anden side er det også forståeligt, hvis ud-
viklingen skaber bekymring. For evangeliet om, hvad 
Jesus har gjort, er jo det umistelige centrum i den 
kristne tro. Og det punkt må vi aldrig blive færdige 
med.

Selv om vi har talt meget om det, kan vi jo også 
spørge, om vi har talt for abstrakt om det. Den direkte 
og personlige forkyndelse om synd og nåde har ikke 
stået stærkt i de seneste år.

DEN SVÆRE OPGAVE er at fastholde fokus på det helt 
centrale og samtidig få de andre dele af troens ind-
hold løftet frem på en balanceret måde.

I sit første brev til korintherne fremhæver Paulus i 
de første to kapitler meget stærkt sit fokus. Han vil 
ikke vide af noget andet end ”Jesus Kristus og det 
som korsfæstet”. I resten af brevet viger han imidler-
tid ikke tilbage for at give meget konkret vejledning 
på for eksempel en lang række etiske områder.

I dagens situation kunne der være værdifuld inspi-
ration at hente i dele af pietismen, hvor der som en 
reaktion på ortodoksien er en stærk optagethed både 
af evangeliets konsekvenser og af Jesus som korsfæ-
stet. 

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

En ny pietisme
på vej?

»
tåler at blive undersøgt? 

Kritik uden selvkritik ska-
ber hyklere, især hvor kritik-
ken ikke adresseres til den 
kritiserede, men alene til 
medkritikere. 

Giver det nogen mening 
i T&M at skrive det ene 
indlæg efter det andet om 

ledelsen allerede har sagt: 
”Gud har talt”, andet end at 
gøre sindene urene? 

Især bør frimenigheds-
sporet, som er kendetegnet 
af en hård folkekirkekritik, 
vogte sig. For hvad gavner 
det? Er det til opbyggelse? 
Vogt jer for farisæernes 
surdej.

Leif Sig Jensen;»debat;   

13Nr. 08 | 20. april 2012

leder;

AF LEIF E. KRISTENSEN

FREDERIKSVÆRK

Tak for tankevækkende ind-
læg i debatten om evan-
geliet. To ting har jeg bidt 
mærke i:

1) Der synes at være enig-
hed om, at det lutherske be-
grebspar ”lov og evangelium” 
ikke er hentet direkte fra 
Bibelen, og ingen forsøger at 
begrunde det med skriftste-
der. Det er ”kunstord” (Jens 
Ole Christensen), der er re-
sultat af ”en overordnet teo-
logisk analyse”, en ”erfaring” 
eller ”et klargørende lys” i 
mødet med bibelteksten 
(Peter Olsen).

Jeg har stor respekt for, 
at det for Jørgen Haahr og 
andre giver god mening at 
tolke deres erfaringer med 
lutherske begreber. Men vi 
må ikke gøre vores erfarin-
ger og analyser forpligtende 
for andre. Det kan ikke være 
luthersk at forpligte kristne 
på andet end Skriften alene.

Det gør Peter Olsen i sin 
artikel i Budskabet, når han 
”opgraderer” sin analyse og 
erfaring til noget objektivt, 
en egenskab ved Bibelen el-
ler endda ved Gud selv: ”Gud 
taler til os på to helt for-
skellige måder i den hellige 
skrift.” Nej, det gør Gud ikke! 
– men der er nogen, der sy-
stematiserer Guds tale som 
lov og evangelium, fordi det 
giver mening for dem.

Der er andre kristne, for 
hvem disse kategorier ikke 
slår til. Måske fordi de har 
gjort den erfaring, at en re-
lation, som troen på Gud er, 
ikke kan systematiseres på 
den måde.

2) Jeg tror, Samuel 
Roswall har fat i noget helt 
centralt i sin kommentar om 
Guds fornyende værk i os. 
Både i Peter Olsens artikel 
om evangeliet og i Jens Ole 
Christensens udlægning af 
”Frit evangelium” er opstan-
delsen praktisk talt fravæ-
rende. Hører budskabet om 
Jesu opstandelse ikke med 
til ”evangeliet i egentlig for-
stand”?

I NT er opstandelsen helt 
central i apostlenes evan-
gelieforkyndelse, og man 
kan dårligt forestille sig, at 
udeladelsen af den er uden 
konsekvenser. Måske er det 
egentlige problem i (en del) 
luthersk forkyndelse ikke en 
mangel på forkyndelse af 
evangeliets konsekvenser 
(at være Ordets gører), men 
en mangel på forkyndelse 
af hele evangeliet, inklusive 
opstandelsens budskab?

Min erfaring er, at et fuld-
tonende budskab om Riget, 
om Guds herredømme, er 
frigørende og evangelisk i lu-
thersk forstand: Kristus har 
besejret synd, død og djæ-
vel! Vi kan få del i denne sejr 
ved troen på ham, og som 
tilgivne syndere leve vores 
liv, ikke i egen kraft, men i 
hans opstandelseskraft.

»

AF AMALIE BACH-SVENDSEN

VOLONTØR I HAWASSA, ETIOPIEN

Som rig udlænding synes 
jeg, at det er svært at vide, 
hvad jeg skal stille op med 
den bundløse nød, jeg mø-
der her i Etiopien. 

end mange her nogensinde 
får, og alligevel vil jeg aldrig 
kunne mætte dem alle. Hvis 
jeg den ene dag køber brød 
til den tiggende teenager-
mor, så har hun måske nok 
til to dage. Og så melder sul-
ten sig igen. Det er, som om 
jeg bare sætter et plaster 
på et dybt, betændt sår og 
godt ved, at det egentlig ikke 
hjælper det store.

Da Jesus gik omkring på 
jorden, var der også mange 
fattige og nødlidende men-
nesker. Om nogen kunne 
have stillet verdens nød, så 
var det da Jesus! Han kunne 
så let som ingenting have 
givet alle det, de havde brug 
for af materielle goder. 

Men Jesus havde et andet 
fokus end verdens umiddel-

bare (men ikke desto mindre 
virkelige og smertefulde) 
nød. Han så ind i mennesket 
og vidste, at den egentlige 
fattigdom er, at vi har valgt 
Gud fra. Vi sidder fast. Alle 
sammen. I bundløs, håbløs 
gæld til Gud. Og vi har ikke 
en chance for at blive fri 
af lænken af os selv. Jesus 
kom for at frelse os ud af 
denne fattigdom og give os 
et evigt liv sammen med 
Gud. 

Han helbredte ikke alle 
fysisk, men han gav alle mu-
lighed for at blive helbredt 
åndeligt.

Så når jeg møder fattig-
dommen i alle dens udform-
ninger og størrelser her i 
Etiopien, må jeg have det 
samme fokus som Jesus. 
Jeg må møde mennesker 
med kærlighed og også 
være med til at hjælpe nogle 
til et bedre liv her på jorden. 
Og jeg må fortælle dem om 
den virkelig fattigdom og om 
vejen ud af den.

 Læs indlægget i dets fulde 
længde på http://www.lmu.

dk/jeg-er-lmuer/blog/

» Klip;
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En lille serie på fire pap-
bøger om Gud og Jesus.

TITLER
»Hvem er Gud?«
»Gud er stor!«
»Hvem er Jesus?«
»Jesus er god!«

Viljas mormor har Alzheimers, 
og Vilja er ked af det, fordi mor-
mor bliver mere og mere syg.

En varm børnebog om 
svære spørgsmål med 
flotte, farverige tegninger.

TORH I LD  MOEN

KAN DU HUSKE MIG, MORMOR?

BETHAN JAMES

BØRNEBØGER OM GUD OG JESUS

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

12 sider
24,95 kr. 

pr. stk. 

48 sider
99,95 kr.

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.

6-personers sommer-
hus ved Ringkøbing Fjord, 
Henne, udlejes. 1.900 kr. pr. 
uge - dog 3.800 kr. i skolefe-
rien. Ingen husdyr. Nærmere 
info på annygraversen@
gmail.com eller 973381376 
/23800547.

Søndervig. På attraktiv 
grund i yderste klitrække
udlejes mindre sommerhus.
Pris pr. uge 2.000 kr. i uge 
26-32. Øvrige uger 1.700 kr.
Tlf. 75127214.

Sommerhus nær Søndervig.

Henv. 61273796 eller se mere på www.søndervigsommer-
husudlejning.dk

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast. 

Tlf. 97 25 20 77

Den Europæiske skole ESARPAC afholder uddannelsen på
engelsk i Kolding i uge 33 dvs. 12 19. august 2012.
Uddannelsen tages over 4 år med en uge om sommeren plus 1
forlænget weekend om året og hjemmearbejde.

Mulighed for dispensation for de første 2 år for certificerede
psykoterapeuter og psykologer.

Se nærmere på www.isarpac.dk for yderligere information og
tilmelding.

Eventuelle spørgsmål til:

International/europæisk leder for ESARPAC: Vibeke Møller,
læge og familieterapeut vibeke.moeller@webspeed.dk

eller til:

Marian Bridget Connolly, autoriseret psykolog og formand for
ESARPAC/EPSICC Danmark, psykolog connolly@hotmail.com

AGERSKOV:

AABENRAA:

GILLELEJE:

HILLERØD:

NEXØ:

SKJERN:

VIDEBÆK:

lumigenbrug.dk

lumi genbrug

Frederiksborg Apotek
Slotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels Hansen

  www.frederiksborg-apotek.dk
___________________________________

Apoteket har døgnvagt

Randers Kristne Friskole 
søger 

musikskoleansvarlig / lærer 
Se stillingsopslag på skolens hjemmeside: 

www.randers-kristne-friskole.dk

Underviser til 
bibelskole i 
Cambodja

LM søger en bibeltro cand. theol. som 
lærer til Phnom Penh Bibelskole.

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

Sommerhus på Midtbornholm i stille skovområde til leje. 6 
sengepladser. 1.900 kr./uge. Dog 2.700 i skoleferien. 
Mogens Kofoed Pihl, www.oelene.com. Tlf. 57832250 / 
20747886.
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Hvilken aktivitet 
nyder du mest at 
lave?

At løbe en tur – særligt i 
vinterlandskabet, når solen 
skinner fra en skyfri himmel.
Det bliver nemlig desværre 
ikke til skiture hvert år.

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

Da jeg slog min personlige 
hastighedsrekord. Hvad 
det er, forbliver en offentlig 
hemmelighed, da det endnu 
ikke er hurtigt nok.

4

Hvad er din ynd-
lingssang?
Vig ej fra mit hjerte … 

ÅSS 433.
7

Hvilken aktivitet 
hader du mest?
Praktisk arbejde på 

huset, når jeg ikke ved, hvor-
dan jeg skal gribe det an.

2 Hvad siger din 
familie, at din 
fremherskende   

egenskab, er?
At jeg er meget selvdisci-
plineret. Og sparsommelig; 
grænsende til det nærige.

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

Jeg begynder fra side 1 og 
skimmer den lige igennem 
- og går så tilbage til det, 
der fangede min opmærk-
somhed. 

8
Hvad er det vær-
ste, du senest har 
været udsat for?

Da Jakob From Høeg fra 
Holstebro sagde om min 
løbehastighed: ”Ahh … Dan, 
det er for langsomt. ”

3 Hvad er det bedste 
ved det kristne 
fællesskab, du 

kommer i?
Ham, vi ikke fysisk ser  

– og ellers imødekommen-
hed og gæstfrihed. 

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

af 2 Mosebog i øjeblikket, 
fordi jeg skal prædike over 
dele af den på lejre og ved 
sommerens arrangementer. 

Desuden er vi ved at plan-
lægge nogle ”Exodus-møder, 
til vækkelse og fornyelse” i 
Vestjylland – som også har 
med 2 Mosebog at gøre.

do
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Dan Hessellund har været 
på mange skiferier, senest i 
2011 i Zillertal i Østrig, men 
herhjemme løber han mest 
uden ski.

Jeg stikker hovedet i busken
kristne kæmper med at 
være troværdige og beken-
dende kristne for eksempel 
på vores arbejdsplads, så 
tak for dit spørgsmål. 

Frelse afhænger af Jesus
Først vil jeg understrege, 
at frelsen ikke afhænger 
af, om jeg får sagt noget til 
mine kollegaer i frokostpau-
sen eller lignende. Frelsen 
afhænger alene af Jesus 
og hans fuldbragte værk på 
Golgata. Trods vores mang-
lende frimodighed eller stik-
ken hovedet i busken, så har 
det ingen betydning i forhold 
til, hvorvidt Gud elsker os, og 
hvorvidt vi kan blive frelst.

Alligevel er dette spørgs-
mål med frimodighed og 
vidnetjeneste noget, der kan 
fylde i vores hverdag og i vo-
res bevidsthed. 

Forskellige typer
Som mennesker er vi for-
skellige. Nogle er indad-
vendte typer, og andre er 

Kære Brevkasse
”Jeg bekender troen på Jesus 
og har gjort det, fra jeg var 
barn. I min menighed har 
jeg ingen problemer med at 
vidne, men når snakken går 
over frokosten på arbejds-
pladsen, kniber det gevaldigt 
med frimodigheden. 

Det er især, når snakken 
falder på emner, hvor jeg 
som kristen helt oplagt har 

-
tallet af mine kollegaer, at 
jeg ”stikker hovedet i busken” 
som en anden struds. 

Er der noget galt med min 
tro, når jeg gang på gang 
undlader at bekende troen 
over for mine kollegaer? 
Hvordan får jeg mere frimo-
dighed?”

Hilsen
Strudsen

Kære Strudsen
Jeg tror, at mange af os 

udadvendte. Vi har forskel-
lig frimodighed i forhold til 
at tale i store forsamlinger, 
spørge fremmede menne-
sker om noget og så videre. 

Nu ved jeg jo ikke, hvilken 
type du er, 
men jeg 
tror, det er 
vigtigt, at vi 
anerkender, 
at vi er for-
skellige som 
mennesker, 
også hvad 
frimodighed 
angår. 

Vi skal 
ikke sam-
menligne os 
med andre 
i menighe-
den. Det har 
nemlig også betydning for, 
hvor let vi har ved at vidne 
for eksempel for vores kol-
legaer. 

Det er ret almindeligt
Når jeg selv havner i en dis-

kussion i frokostpausen om 
for eksempel etiske eller 
moralske emner, hvor jeg 
ofte har en anden mening 

-
ler ikke altid, jeg får sagt 

noget. 
Ofte kan 

jeg tænke, 
at jeg burde 
have sagt 
noget i en 
bestemt si-
tuation, men 
gjorde det 
ikke. 

Jeg tror, 
det er ret 
almindeligt, 
at vi ikke får 
sagt noget 
om vores 
kristne tro i 

alle de situationer, hvor det 
er oplagt.

Mit forslag til, hvordan du 
kan øve dig i at tale med en 
kollega om troen, er, at du 
forsøger at tale med én kol-
lega, som du føler dig tryg 

ved. 
Du kan for eksempel for-

tælle om, hvad du har lavet i 
weekenden, hvis du har væ-
ret til et eller andet kristent 
arrangement. 

Derved får din kollega 
kendskab til, at du er kri-
sten. 

Kærlighed er væsentligst
Dog tror jeg, at det væsent-
ligste omkring det med at 
tale med sine kollegaer 
eller andre om troen på Je-
sus, er kærlighed. Kærlig-
hed til ens medmennesker 
og et ønske om, at de skal 
møde Jesus. 

Vi skal se vores kollega 
som et menneske skabt i 

Guds billede og et menne-
ske, der vil gå fortabt, hvis 
det ikke møder Jesus som 
frelser og herre i sit liv.

Jeg tror, at vi alle, hvad en-
ten vi har let eller svært ved 
at tale med andre om troen, 
må bede for vores medmen-
nesker. Vi må bede om, at vi 
må få kærlighed til dem og 
frimodighed til at være en 
næste for dem. At de må se 
lidt af Jesus’ kærlighed gen-
nem os.  

Bed frimodigt for en kol-
lega om, at du må får mod til 
at fortælle hende eller ham 
om Jesus.

Venlig hilsen
Yvonne Solgaard

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

15Nr. 08 | 20. april 2012

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.

Navn:  
Dan Hessellund 
Alder: 36 år 
Bopæl: Herborg 

Job: forkynder i LM og 
afdelingssekretær i LM-
Vestjylland 

Anledning:
Dan Hessellund er del af 
skribentholdet, der skri-
ver andagten på side 11. 

”du kan øve dig i 
at tale med en kol-
lega om troen ved, 
at du forsøger at 
tale med én kol-
lega, som du fø-
ler dig tryg ved - 
for eksempel om, 

hvad du har lavet i 
weekenden”
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Røde rædsler
lesskabets ve og vel¸ fællesska-
bets vækst! Derfor gør de en stor 
indsats i børnearbejdet. De er 
klar over, at de også selv behøver 
næring, og de handler på dette be-
hov. De undersøger nøje alt, hvad 
der møder dem, og vælger det fra, 
som kan være skadeligt. De er 
parate til at kæmpe for deres sag. 
Målbevidste. Fokuserede. 

”Gå til myren og bliv vis!” Det er 
talt til den dovne, men myrer har 

mange andre beundringsværdige 

mangotræ med centimeterstore 
røde myrer, der har kæber som i 

af de store grønne blade sammen 
om et hulrum og opfostrer larverne 
derinde. Hvis de bare blev deroppe, 
men pludselig falder en af de røde 
rædsler ned og vandrer rundt i 
morgenmaden. En anden bestiger 

mine bare ben. Deres bid er hårdt 
som hvepsestik.

Det er en evig kamp at holde dem 
væk. Med riven, hvis vi opdager et 
bo langt nok nede i bladhanget. 
Med en kraftig vandstråle, hvis det 
er højere oppe. Men i toppen kan vi 
ikke nå dem. De overlever og sikrer 
fællesskabets beståen. Generer 
vi dem nok, har vi set dem forlade 
mangotræet. Ikke en og en, men 
i samlet trop, bærende på deres 

opvoksende slægt. Fokuseret på 
fremtidig overlevelse. 

Hunden får dem nu og da i 
poterne. Reaktionen kommer 
straks: Vupti er den oppe på mit 
skød, som om jeg er den, der kan 
opfylde bønnen: ”men fri os fra det 
onde.”

Der er en god del visdom at 
-

benede venner såvel som vore 
seksbenede fjender.


