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Formand i Aalborg frime-Formand i Aalborg frime-
nighed Rolf Weber Jørgen-nighed Rolf Weber Jørgen-
sen har brugt nogle af de sen har brugt nogle af de 
ledige corona-aftener på at ledige corona-aftener på at 
ringe til menighedens bør-ringe til menighedens bør-
nefamilier.nefamilier.

Menighedens ansvar
”I forbindelse med dåben ”I forbindelse med dåben 
har vi lovet at hjælpe med har vi lovet at hjælpe med 
opdragelsen af børnene i opdragelsen af børnene i 
den kristne tro. Men den den kristne tro. Men den 
sidste lange tid har vores sidste lange tid har vores 
børnekirke været nedlagt børnekirke været nedlagt 
eller meget begrænset. Så eller meget begrænset. Så 

Sidste tirsdag i januar Sidste tirsdag i januar 
fyldte frimenighedspræst fyldte frimenighedspræst 
Ejler Nørager bilen og Ejler Nørager bilen og 
kørte rundt til frimenighe-kørte rundt til frimenighe-
dens medlemmer med en dens medlemmer med en 
pose kaffe og en slikpose pose kaffe og en slikpose 
til børnene.til børnene.

”Så stod vi i døren i 5-10 ”Så stod vi i døren i 5-10 
minutter og snakkede, og minutter og snakkede, og 

Mange børn sidder i denne Mange børn sidder i denne 
tid mange timer foran skær-tid mange timer foran skær-
men. Den udfordring ville men. Den udfordring ville 
musikkonsulent Laila Poul-musikkonsulent Laila Poul-
sen gøre noget ved. I andet sen gøre noget ved. I andet 
regi er hun ansat som kirke- regi er hun ansat som kirke- 
og kulturmedarbejder. og kulturmedarbejder. 
Her lavede hun et løb over Her lavede hun et løb over 
lignelsen om de 100 får via lignelsen om de 100 får via 
spejder-appen Woop.spejder-appen Woop.

”På forhånd havde jeg la-”På forhånd havde jeg la-
vet en video, hvor jeg fortalte vet en video, hvor jeg fortalte 
lignelsen, og hvis de havde lignelsen, og hvis de havde 
lyttet godt efter, kunne de lyttet godt efter, kunne de 
svare på spørgsmålene i svare på spørgsmålene i 
løbet.”løbet.”

I appen kan man lave løb I appen kan man lave løb 

Sidste tirsdag i januar mød-Sidste tirsdag i januar mød-
tes 15 LMU’ere i små grup-tes 15 LMU’ere i små grup-
per hver for sig til fi lmaften per hver for sig til fi lmaften 
på Bornholm. LM-Kirken på Bornholm. LM-Kirken 
Østbornholms nyansatte Østbornholms nyansatte 
præst, Anders Solgaard, præst, Anders Solgaard, 
sendte på forhånd et link til sendte på forhånd et link til 
fi lmen ”Pay it forward”, som fi lmen ”Pay it forward”, som 
de unge skulle leje. Bagefter de unge skulle leje. Bagefter 
kunne de sende regningen kunne de sende regningen 
videre.videre.

”De unge er mætte af ”De unge er mætte af 
online undervisning, så vi online undervisning, så vi 
manglede noget at sætte manglede noget at sætte 
dem i gang med. Vi vidste, at dem i gang med. Vi vidste, at 
de ses med enkelte af deres de ses med enkelte af deres 
venner fra LMU, sådan som venner fra LMU, sådan som 
det er tilladt. Så vi kunne det er tilladt. Så vi kunne 
lige så godt samle dem i lige så godt samle dem i 
hjemmene om noget.”hjemmene om noget.”

Der sad omkring tre Der sad omkring tre 
LMU’ere hvert sted, og in-LMU’ere hvert sted, og in-
den fi lmen kørte Anders den fi lmen kørte Anders 
Solgaard og en anden rundt Solgaard og en anden rundt 

For Thomas Olofson, der For Thomas Olofson, der 
i efteråret blev ansat i efteråret blev ansat 
som afdelingssekretær som afdelingssekretær 
på Bornholm og frime-på Bornholm og frime-
nighedspræst i Kirken på nighedspræst i Kirken på 
Klippen, blev planerne om Klippen, blev planerne om 
at lære folk på øen at ken-at lære folk på øen at ken-
de spoleret af corona. de spoleret af corona. 

”Jeg havde mange planer ”Jeg havde mange planer 
om at lære folk at kende om at lære folk at kende 
ved bestyrelsesmøder, kir-ved bestyrelsesmøder, kir-
kekaffe og andre samtaler, kekaffe og andre samtaler, 
men min oplevelse var, at men min oplevelse var, at 
alt blev afl yst.”alt blev afl yst.”

I november fi k han selv I november fi k han selv 
covid-19. Efter sin syg-covid-19. Efter sin syg-
domsperiode tog han domsperiode tog han 
kontakt til sin læge for at kontakt til sin læge for at 
høre, om han kunne gå på høre, om han kunne gå på 
besøg hos folk. Det kunne besøg hos folk. Det kunne 
han godt, hvis han holdt han godt, hvis han holdt 
afstand, lød meldingen, afstand, lød meldingen, 
hvorefter han ringede hvorefter han ringede 
rundt og spurgte om lov til rundt og spurgte om lov til 

Normalt ser tværkulturel Normalt ser tværkulturel 
konsulent Enok Sørensen konsulent Enok Sørensen 
mange mennesker i løbet mange mennesker i løbet 
af en uge til almindelige af en uge til almindelige 
besøg, bibelgrupper, mid-besøg, bibelgrupper, mid-
dag på tværs-arrange-dag på tværs-arrange-
menter, sport og andet. menter, sport og andet. 

Beder mere
Det kan dog ikke lade sig Det kan dog ikke lade sig 
gøre for tiden på grund gøre for tiden på grund 
af corona. I stedet bruger af corona. I stedet bruger 
han ekstra tid på at bede han ekstra tid på at bede 
for folk.for folk.

”Når jeg sender folk ”Når jeg sender folk 
en hilsen, bruger jeg tid en hilsen, bruger jeg tid 
på at bede for dem også. på at bede for dem også. 
Jeg beder for den gruppe, Jeg beder for den gruppe, 
som personen er en del som personen er en del 
af – menighed, familie, af – menighed, familie, 
bibelstudiegruppe, eller bibelstudiegruppe, eller 
jeg beder konkret, hvis jeg jeg beder konkret, hvis jeg 
ved, den person kæmper ved, den person kæmper 
med noget.”med noget.”
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ROLF WEBER JØRGENSEN   Jeg tror, vi som menigheder 
får et arbejde med at få børnefamilierne til at genopdage 
glæden ved at komme fysisk

Sammen 
hver for sig

LM’ere fra alle landets hjørner har fundet 
på nye muligheder for at opmuntre 

hinanden og være sammen trods corona

falder der en del mere på falder der en del mere på 
forældrenes skuldre,” forkla-forældrenes skuldre,” forkla-
rer han.rer han.

”Det har ikke været min ”Det har ikke været min 
oplevelse, at forældrene har oplevelse, at forældrene har 
følt sig overvåget eller slået følt sig overvåget eller slået 
oven i hovedet,” fortsætter oven i hovedet,” fortsætter 
formanden, der i en tid også formanden, der i en tid også 
er ansat på 25 procent, ind-er ansat på 25 procent, ind-
til menigheden får ansat en til menigheden får ansat en 
ny præst. ny præst. 

”Folk vil gerne holde fami-”Folk vil gerne holde fami-
lieandagt, men har måske lieandagt, men har måske 
udfordringer med at fi nde udfordringer med at fi nde 
ud af hvordan. Nogle er ud af hvordan. Nogle er 
klemt, fordi børnene sidder klemt, fordi børnene sidder 
hjemme og skal have hjælp hjemme og skal have hjælp 
med skoletingene, og foræl-med skoletingene, og foræl-

jeg hørte til, hvordan det jeg hørte til, hvordan det 
går,” siger han og fortæl-går,” siger han og fortæl-
ler, at han både sprittede ler, at han både sprittede 
hænder og holdt afstand.hænder og holdt afstand.

Glæder sig til at mødes
”Jeg oplevede en stor tak-”Jeg oplevede en stor tak-
nemmelighed over, at jeg nemmelighed over, at jeg 
kom rundt, og en forhåb-kom rundt, og en forhåb-
ning om, at vi snart kan ning om, at vi snart kan 
samles igen,” siger han om samles igen,” siger han om 
frimenigheden, der ikke frimenigheden, der ikke 
holder fysiske møder i holder fysiske møder i 
denne tid.denne tid.

”Men nogle gav også ”Men nogle gav også 
udtryk for, at de tænkte på udtryk for, at de tænkte på 
de kristne verden over, der de kristne verden over, der 

baseret på steder, man har baseret på steder, man har 
lagt ind på et kort. Når del-lagt ind på et kort. Når del-
tagerne er i nærheden af tagerne er i nærheden af 
punktet, starter spillet. Man punktet, starter spillet. Man 
kan sikkert også fi nde an-kan sikkert også fi nde an-
dre apps, mener hun, eller dre apps, mener hun, eller 
lave løbet uden apps – dog lave løbet uden apps – dog 
skal man være bevidst om, skal man være bevidst om, 
at brugen af mobiltelefonen at brugen af mobiltelefonen 
kan tiltrække nogle børn.kan tiltrække nogle børn.

”Når der kun må være 30 ”Når der kun må være 30 
minutters gudstjeneste, ry-minutters gudstjeneste, ry-
ger børnekirke og sang ud. ger børnekirke og sang ud. 
Så kan man lave børnekir-Så kan man lave børnekir-
keløb i stedet,” siger hun og keløb i stedet,” siger hun og 
tilføjer, at man også kan lave tilføjer, at man også kan lave 
løb for alle byens børn eller løb for alle byens børn eller 

og satte chips og sodavand og satte chips og sodavand 
uden for hoveddørene. Efter uden for hoveddørene. Efter 
fi lmen mødtes de alle online fi lmen mødtes de alle online 
til en snak om fi lmen.til en snak om fi lmen.

”Det gik rigtig godt. Men ”Det gik rigtig godt. Men 
hvis man skal kopiere kon-hvis man skal kopiere kon-
ceptet, skal man være skar-ceptet, skal man være skar-
pere, end vi var, på, hvornår pere, end vi var, på, hvornår 
man begynder,” forklarer han man begynder,” forklarer han 
og tilføjer, at det vigtigste er, og tilføjer, at det vigtigste er, 
at man fi nder en fi lm, der har at man fi nder en fi lm, der har 
nogle gode spørgsmål.nogle gode spørgsmål.

”En anden gang vil jeg også ”En anden gang vil jeg også 
sende spørgsmål ud på for-sende spørgsmål ud på for-
hånd, som de unge kan re-hånd, som de unge kan re-
fl ektere over. Det vil skabe en fl ektere over. Det vil skabe en 
retning for samtalen.”        retning for samtalen.”        nlmnlm

at komme på besøg. at komme på besøg. 
”Nogle har takket nej, og ”Nogle har takket nej, og 

det er helt o.k. De fl este det er helt o.k. De fl este 
har takket ja og virker gla-har takket ja og virker gla-
de for at få besøg. De har de for at få besøg. De har 
meget på hjerte. For mig er meget på hjerte. For mig er 
det en god anledning, fordi det en god anledning, fordi 
jeg er ny, og jeg har tiden jeg er ny, og jeg har tiden 
netop nu, hvor alt er afl yst. netop nu, hvor alt er afl yst. 
Alle familier kunne have Alle familier kunne have 
gavn af at få besøg.”gavn af at få besøg.”

”Havde jeg ikke haft co-”Havde jeg ikke haft co-
rona, ville det have været rona, ville det have været 
lidt mere besværligt at lidt mere besværligt at 
besøge folk. Jeg ville ikke besøge folk. Jeg ville ikke 
være bange på egne vegne, være bange på egne vegne, 
men jeg kan ikke tillade men jeg kan ikke tillade 
mig at tage rundt og smit-mig at tage rundt og smit-
te folk,” siger han og fore-te folk,” siger han og fore-
slår, at man i stedet kan slår, at man i stedet kan 
gå en tur sammen eller gå en tur sammen eller 
mødes et sted, hvor man mødes et sted, hvor man 
kan holde tre-fi re meters kan holde tre-fi re meters 
af stand.                             af stand.                             nlmnlm

Mange i det tværkul-Mange i det tværkul-
turelle arbejde står i en turelle arbejde står i en 
skrøbelig situation i denne skrøbelig situation i denne 
tid, siger han. Hvor han før tid, siger han. Hvor han før 
havde længere samtaler havde længere samtaler 
med folk om deres liv og med folk om deres liv og 
bad med dem, ser han nu bad med dem, ser han nu 
kun ganske få. kun ganske få. 

Enkelte kan han også Enkelte kan han også 
ringe til eller mødes med ringe til eller mødes med 
over internettet, men ikke over internettet, men ikke 
alle, siger han og opfordrer alle, siger han og opfordrer 
til forbøn.til forbøn.

Mangler næring
”Bed for de mange nye i ”Bed for de mange nye i 
troen. De har brug for ån-troen. De har brug for ån-
delig næring for at blive delig næring for at blive 
bevaret, og det kan være bevaret, og det kan være 
livsfarligt for dem at stå i livsfarligt for dem at stå i 
en situation, hvor de selv en situation, hvor de selv 
skal opsøge den. Det er skal opsøge den. Det er 
det mest alvorlige i det det mest alvorlige i det 
her.”                                       her.”                                       nlmnlm

Opmuntrer forældrene til at fortsætte 
den kristne oplæring af børnene 

Afl everede gave hos alle medlemmer Lav jeres eget bibel-løb, og send børnene af sted

Bornholm: Filmaften i små 
grupper og online samtale

Ny præst: Jeg har tiden nu 
til at tage på besøg

Beder for de nye kristne, 
når samvær ikke er muligt

ikke kan samles på grund ikke kan samles på grund 
af forfølgelse. Det er kom-af forfølgelse. Det er kom-
met mere frem i bevidsthe-met mere frem i bevidsthe-
den hos nogle.”den hos nogle.”

For frimenighedspræ-For frimenighedspræ-
sten selv var det også godt sten selv var det også godt 
at komme rundt og møde at komme rundt og møde 
folk og få mulighed for folk og få mulighed for 
at høre, om der var noget at høre, om der var noget 
særligt, de havde brug for særligt, de havde brug for 
at tale om. Han anbefa-at tale om. Han anbefa-
ler andre forsamlinger at ler andre forsamlinger at 
gøre det samme – har man gøre det samme – har man 
ikke en ansat til det, er der ikke en ansat til det, er der 
måske en pensionist eller måske en pensionist eller 
efterlønner i bestyrelsen, efterlønner i bestyrelsen, 
der kan afse tiden.         der kan afse tiden.         nlmnlm

til den lokale skoleklasse.til den lokale skoleklasse.
”Det store problem er jo, at ”Det store problem er jo, at 

mange børn sidder hjemme mange børn sidder hjemme 
foran skærmen hele skole-foran skærmen hele skole-
dagen. Og når de har fri, har dagen. Og når de har fri, har 
de måske aftaler med far de måske aftaler med far 
og mor om at spille. Det kan og mor om at spille. Det kan 
betyde, at de sidder foran betyde, at de sidder foran 
skærmen i ni timer.”skærmen i ni timer.”

nlmnlm

drene føler sig pressede på drene føler sig pressede på 
arbejde.”arbejde.”

I samtalerne anbefaler I samtalerne anbefaler 
han Bibellæser-Ringens han Bibellæser-Ringens 
materiale ”Hæng ud med materiale ”Hæng ud med 
Gud” eller bringer ideer fra Gud” eller bringer ideer fra 
andre familier videre.andre familier videre.

”Nogle forældre er spændt ”Nogle forældre er spændt 
på, hvordan det bliver at på, hvordan det bliver at 
komme tilbage til børnekir-komme tilbage til børnekir-
ke. Jeg tror, vi som menig-ke. Jeg tror, vi som menig-
heder får et arbejde med heder får et arbejde med 
at få børnefamilierne til at at få børnefamilierne til at 
genopdage glæden ved at genopdage glæden ved at 
komme fysisk. For det er jo komme fysisk. For det er jo 
nemmere, når man ikke skal nemmere, når man ikke skal 
suse ud ad døren til et be-suse ud ad døren til et be-
stemt tidspunkt.”stemt tidspunkt.”


