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Med dette nummer vil vi gerne på 
redaktionen ønske godt nytår og 
byde velkommen til et Tro & Mis-
sion i helt ny indpakning. Som en-
hver kan se, er der sket store ting. 
Det mest tydelige er nok, at der er 
skruet op for antallet af farver og 
billeder. Vi vil på den måde gerne 
skabe et blad, der vækker fornyet 
interesse hos både unge og ældre 
for de mange ting, der sker rundt 
omkring i LM i både Danmark og 
missionslandene. 

Ud over farver, billeder og nyt 
logo er der også kommet mange 
flere små elementer i magasinet. 
Det giver redaktionen mulighed 
for at give flere både små og store 
indblik i LM’s arbejde og for at lave 
flere indgange til de længere artik-
ler i form af gode råd, ekstra infor-
mation og andet, der kan vække 
nysgerrigheden.

HVERDAG I TILLID TIL GUD
Det er også tydeligt, at vi især har 
skruet op for den type af historier, 
hvor mennesker fortæller om de-
res tro og liv. Bag denne beslut-
ning ligger et ønske om at inspi-
rere læseren gennem personlige 
eksempler til at leve et hverdags-
liv i tillid til Gud og hans ord, og i 

mission for medmennesket. 
Tro & Mission er naturligvis sat i 

verden for at fortælle om LM’s ar-
bejde, men der er et endnu dybe-
re formål: at være ”en tro og klog 
tjener, som af sin herre er sat til 
at give hans folk deres kost i rette 
tid” (Matt 24,45). Netop dette fo-
kus er Tro & Missions dybeste for-
mål, og derfor har vi også beholdt 
det gode navn – fordi det netop 
vidner om, hvad det er, vi vil.

GØR NYT MAGASIN KENDT
Vi håber, at du, der har været fast 
abonnent i mange år, vil blive lige 
så begejstret for det nye magasin, 
som vi er på redaktionen. Men vi 
håber også, at det nye design og 
de mange nye muligheder træk-
ker nye læsere til. Måske kender 
du nogen i din lokale LM-forsam-
ling, din familie eller dit netværk 
i øvrigt, som også skal se det nye 
magasin? 

Vi har gjort dette første nummer 
gratis tilgængeligt på hjemmesi-
den troogmission.dk. På denne 
hjemmeside kan man også be-
stille abonnement – endda med 
rabat til personer under 30 år – og 
gaveabonnementer til venner og 
bekendte.
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GL I MT

DISCIPEL 24-7 KONFERENCE 
UDSKYDES

Covid-19 har desværre skabt usik-
kerhed og udfordret vilkårene for 
konferencen. 

Derfor flyttes konferencen til 
30. sept. - 2. okt. 2022. Program og 
sted ændres ikke!

Læs mere om konferencen på 
www.discipel24-7.dk.

DIS CIP EL 24-7 KONFERENCE

KØBENHAVN 4-6 FEB 2022
MED JE FF VANDERS T ELT

NÅR JESUS FYLDER

Evangelist Anker Nielsen er begyndt at 
holde tyrkiske gudstjenester i Køben-
havnerkirkens lokaler i missionshuset 
Bethesda ved Nørreport.

En lille håndfuld herboende tyrkisk-
talende samles to søndage om må-
neden til bøn, lovsang, prædiken og 
samvær. Det er det første egentlige 
tyrkiske kirkefællesskab, siden Anker 
Nielsen for otte år siden startede pro-

GUDSTJENESTER PÅ   
TYRKISK I KØBENHAVN

jektet Godt Nyt til Tyrkere. Han glæder 
sig over muligheden og håber, det kan 
være en indgang til at invitere andre 
med, som er nysgerrige omkring den 
kristne tro.

”Vi er i spændt forventning til Gud for 
at se, hvordan han vil bruge de tyrkiske 
gudstjenester,” siger han.

Læs mere på dlm.dk/nyt

HOVEDRENGØRING I LUMI GENBRUG I NEKSØ. EN STOR FLOK FRIVILLIGE MEARBEJDERE MØDTES 

DEN 10. OG 11. JANUAR FOR AT GØRE DEN 726 KVADRATMETER STORE BUTIK REN. "KUNDER VIL 

STRAKS BEMÆRKE DUFTEN AF RENGØRING, DESUDEN HAR INDRETNING OG DESIGN FÅET ET LØFT," 

SIGER OLAI POULSEN, DER ER TOVHOLDER FOR LUMI GENBRUGS BUTIK I NEXØ PÅ BORNHOLM.

FO
TO

: AN
KER N

IELSEN

Min egen begej-
string og glæde 
over Bibelen skyl-
des først og frem-
mest en overbevis-
ning om, at Bibelen 
er Guds ord, og en 
erfaring af, at han 
selv træder mig 
nær igennem Bibe-
lens ord.  
Bibelen er simpelt- 
hen levende på 
en måde, jeg har 
svært ved at for-
klare."
HAKON CHRISTENSEN, LANDSLEDER I 

BIBELLÆSER-RINGEN

TRO & MISSION  01  20224



LM har indgået en aftale med Dansk 
Bibel-Institut (DBI) om at leje den 
45-årige ph.d.-studerende René Sølv-
sten Nissen i en 40 procent-stilling 
som administrativ medarbejder på 
LM’s sekretariat i Hillerød.

Her skal han aflaste missionsteamet 
med forskellige administrationsopga-
ver.

Ansættelsen løber foreløbig for et år, 
mens han venter på at kunne komme 
videre med feltarbejde i Tanzania og 
færdiggøre sin ph.d.-afhandling.

STUDIER FORSINKET AF CORONA
René Sølvsten Nissen er uddannet te-
olog og var udsendt med sin familie 
til Tanzania i 2008-2014, hvor han var 
leder af LM’s litteraturmission Soma 
Biblia. Siden 2019 har han læst ph.d. 
på DBI, hvor han forsker i karismatik-
kens påvirkning på kristendommen i 
Østafrika.

DBI-STUDERENDE  
NY MEDARBEJDER I LM

Over 250 til online 
bibelstudie gruppe 
om Markus- 
evangeliet

 
Christian Maymann, der er lærer 
på LMH, har taget initiativ til en 
bibelstudiegruppe over Markus-
evangeliet på Facebook.

Gruppen der blev lanceret den 
8. januar, fungerer ved, at med-
lemmerne hver uge læser et ka-
pitel i evangeliet. I begyndelsen 
af ugen kommer han med nogle 
generelle bemærkninger til ugens 
kapitel.

GLADE FOR MARKUS  
– OG FOR JESUS
"Formålet med gruppen er at 
give læselyst, og så skal vi bruge 
ugen på at dele læsefrugter og 
ahaoplevelser – så vi bliver glade 
for Markus – og for Jesus," skriver 
Christian Maymann i beskrivelsen 
af gruppen på Facebook.

Hver uge lægger han en over-
sigt ud over ugens kapitel og lidt 
bonusinfo og forklaringer.

Indtil nu har 271 meldt sig ind, 
og der har været en del samtale 
og spørgsmål deltagerne imel-
lem.

"Jeg er helt overvældet. Mit suc-
ceskriterium var ti deltagere. Med 
så mange deltagere skal der nok 
komme noget 'snak' på tråden," 
siger han.

Grunden til, at studierne er blevet 
forsinket, er, at det universitet i Eng-
land, som han studerer under, har nog-
le særligt stramme coronarestriktio-
ner for deres studerende.

"Det betyder, at jeg ikke kan rejse til 
Tanzania og lave de nødvendige felt-
studier, snakke med folk og observere 
menigheder, som jeg har brug for," si-
ger han.

GLÆDER SIG TIL ARBEJDET
Den nye administrative medarbejder 
har siddet i LM’s Landsstyrelse i man-
ge år og er derfor godt kendt med LM’s 
administrative systemer.  

Han havde sin første arbejdsdag 6. ja-
nuar og trives allerede blandt kolleger-
ne på sit nye arbejde.

”Jeg har det godt med at løse mange 
forskelligartede opgaver og være i et 
arbejdsfællesskab med andre. Det gi-
ver energi.”
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”Det er spændende og specielt at blive sat i en 
by, hvor vi er de første fra LM. Og det bliver dej-
ligt, at vi sammen får en fælles oplevelse af at 
lære et nyt sted at kende.”

Det siger Anju Raja Bak-Skovenborg, der sam-
men med sin mand, Mika, netop er rejst til Cam-
bodja som missionærer. De skal bo i byen Bat-
tambang i den nordvestlige del af landet, hvor 
de bliver de første missionærer fra LM.

Parret skal arbejde med evangelisering og 
diakoni i uddannelsesbyen. Den første tid skal 
de studere sprog og kultur, og så skal de i gang 
med at danne relationer og besøge kirker og 
mennesker. 

”Det vil helt sikkert tage noget tid at komme 
ind på folk og finde ud af, hvilke behov de lokale 
har. Sådan at vi ikke kun finder på opgaver ud 
fra Anjus og mine behov,” siger Mika og tilføjer, 
at de glæder sig over, at Kunthea Kuy står klar 
til at tage imod dem og hjælpe med at danne re-
lationer. Hun er leder af det pigekollegium, som 
LM er tæt på at oprette i byen.

Anju er overbevist om, at de er blevet placeret, 
hvor de skal være. En ny by og alligevel tæt på 

to andre af LM’s missionærpar, der bor i Siem 
Reap et par timers kørsel derfra.

FORKÆRLIGHED TIL LANDET    
SIDEN VOLONTØRTIDEN
30-årige Mikas tilknytning til Cambodja be-
gyndte for omkring 11 år siden. Efter gymnasi-
et ville han gerne ud som volontør. Egentlig øn-
skede han at komme til Sydamerika, men LM 
havde ingen stillinger der på daværende tids-
punkt. Dog var der en stilling i Siem Reap, som 
han syntes lød spændende.

”Jeg anede intet om Cambodja – ikke engang 
hvor det lå. Men jeg er er glad for, at det blev så-
dan,” siger han.

Det blev nemlig begyndelsen til en forkærlig-
hed for landet og det cambodjanske folk.

Efter han er kommet hjem, har han taget en 
bachelor i antropologi og en kandidat i Afri-
kastudier. Ud over det har han været leder af In-
ternationalt Kristent Center (IKC) i København 
i knap tre år. Det har dels givet ham stor ind-
sigt i personaleansvar, personlig ledelse og kon-
flikthåndtering og dels i at arbejde tværkultu-

ANJU OG MIKA RAJA BAK-SKOVENBORG HAR UDDANNELSER I 
MELLEMØSTSTUDIER OG AFRIKASTUDIER. ALLIGEVEL HAR GUD NU 
SENDT DEM TIL BYEN BATTAMBANG I DET NORDVESTLIGE CAMBODJA. 

TEKST KAJA LAUTERBACH   FOTO JOHN ERIK HANSEN, PRIVATFOTO

Der var udsendelsesfest for Anju og Mika Raja 
Bak-Skovenborg i Nordvestkirken i København søn-
dag den 16. januar. Parret rejste til Cambodja den 19. 
Efter et par uger i Siem Reap bosætter de sig i byen 
Battambang, hvor de først skal i gang med sprogstu-
dier og siden med diakoni og evangelisation.

"Vi glæder os til at se, hvilke opgaver og ansvar Gud 
lægger over til os," siger de. 

I ONSDAGS REJSTE 
NYT MISSIONÆRPAR 
TIL CAMBODJA
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LM HAR VÆRET I CAMBODJA SIDEN 2003

De første LM-missionærer rejste til Cambod-
ja i 2003. De begyndte arbejde blandt gade-
børn og AIDS-ramte i hovedstaden Phnom 
Penh. 

Siden har arbejdet bredt sig, og i 2012 be-
gyndte LM arbejde i byen Siem Reap, og med 
Anju og Mika Raja Bak-Skovenborg etablerer 
LM sig i Battambang.

relt – både på tværs af geografi og social status.
For 28-årige Anju har det tværkulturelle altid 

fyldt meget.
”Jeg har en dejlig kulturelt blandet familie, 

som ikke er særlig dansk af udseende, og det 
har givet et andet perspektiv på, hvad vil sige at 
være dansk familie. Jeg har også rejst meget og 
boet i både London og Spanien,” siger hun.

Hun har læst en bachelor i Mellemøststudi-
er med særligt fokus på persisk og det iranske 
folk. Det fik hun interesse for efter et år som vo-
lontør i IKC i Aarhus.

”Min motivation var, at det er vigtigt for Dan-
mark, at der er nogle, der ikke er bange for alt, 

der kommer fra Mellemøsten,” siger hun.
Selv om deres uddannelser ikke direkte er 

møntet på Asien, er parret ikke i tvivl om, at de 
er relevante. 

”Vi har sat os ind i, hvordan kulturer og sam-
fund fungerer, og arbejdet med, hvordan man 
kan forstå menneskers hverdag og traditioner, 
og hvorfor de gør, som de gør,” forklarer de.

”Vi har hørt, at der er behov for nogle, der vil 
rejse til Cambodja for at fortælle om Jesus. Det 
kan vi godt gøre, og vi glæder os til at se, hvilke 
opgaver og ansvar Gud lægger over til os.”

KALDET ER VOKSET FREM  
STILLE OG ROLIGT
Tanken om måske at rejse tilbage til Cambodja 
som missionær har rumsteret hos Mika lige si-
den volontørtiden.

”Jeg har hele tiden holdt kontakten og levet 
med i venners og kirkens liv på afstand. Jeg var 
tilbage i Siem Reap i 2014, hvor jeg havde nogle 
opgaver for LMBU. Der fik min nostalgi et re-
alitetstjek, men jeg blev ikke skuffet,” fortæller 
Mika. 

”Selv om kaldet var levende, vidste jeg imid-
lertid godt, at det ikke kun kunne være min 
drøm. Jeg kunne ikke bare slæbe Anju med, og 
første gang jeg nævnte det for hende, var det 
ikke noget, hun kunne forestille sig.”

Parret har været gift i nogle år, og i al den tid 
har Cambodja været noget, de har talt om. Mika 

I 2011-2012 var Mika 
volontør i Siem Reap. 
Siden da har tanken om 
en dag at vende tilbage 
som missionær rumste-
ret hos ham.
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Jeg har altid gerne  
villet bo og arbejde i 
udlandet.  
Helt siden jeg fandt ud 
af, at der findes andet 
end Danmark.
har ikke forsøgt at overtale sin kone, men han 
har bedt om, at hun måtte få et kald. Og det er 
nu stille og roligt vokset frem.

”Faktisk var det hende, der motiverede mig til, 
at vi skulle søge,” siger han.

”Jeg har altid gerne villet bo og arbejde i ud-
landet. Helt siden jeg fandt ud af, at der findes 
andet end Danmark,” siger Anju.

Derfor var hun i første omgang også ligeglad 
med, hvor de skulle hen. Men Mika ønskede 
specifikt at komme til Cambodja, og det snak-
kede de med LM om og bad meget over. 

I januar 2020 var de på en fælles ferie i Cam-
bodja.

”Der lærte jeg Mikas baggrund at kende. Jeg 
blev taget godt imod og fandt ud af, at Cambodja 
er et skønt land, hvor jeg godt kan bo. Det satte 
gang i en voksende forkærlighed til et land, jeg 
lige havde mødt,” siger hun.

”Så nu glæder jeg mig til kombinationen af at 
bo og arbejde i udlandet og så være udsendt af 
en god organisation.”

Som volontør lærte Mika at tale khmer nok til 
at kunne begå sig. Og det har han holdt ved lige, 
men han er ikke i tvivl om, at han får brug for at 
dykke ned i sproget.

”Det kan være en fordel med forhåndskend-
skab, men jeg føler mig overbevist om, at det ta-
ger hele livet at lære khmer-sproget,” siger han.

Det er heller ikke nyt for Anju at læse sprog, 
og hun glæder sig til at komme i gang.  

ANJU OG MIKAS  
VEJ TIL CAMBODJA

• Anju Raja Bak-Skovenborg er 28 år og 
stammer fra Gårslev i Østjylland. Hun 
kommer fra en kulturelt blandet familie 
og har en bachelor i Mellemøststudier. 

• Mika Raja Bak-Skovenborg er 30 år og 
er vokset op i Nordsjælland. Han har en 
bachelor i antropologi og en kandidat i 
Afrikastudier.  

• Både Anju og Mika har tværkulturel er-
faring fra Internationalt Kristent Center. 
Hun har været volontør i IKC i Aarhus, 
han har været leder for IKC i Køben-
havn. 

• Mika var volontør i Cambodja i 2011-
2012. Han har holdt kontakten til landet 
ved lige. Anju var med på besøg i Siem 
Reap i 2020 – det tændte en kærlighed 
til landet i hende.
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LIV OG DØD ER I GUDS 
HÅND, MEN SOM LÆGE 
VIL JEG GERNE NÅ AT 
FORBEREDE PATIENTEN 
PÅ DØDEN
DØD OG LIVSTRUENDE SYGDOM ER EN DEL AF HELENE SCHOU ANDERSENS 
HVERDAG SOM LÆGE PÅ MAVETARMKIRURGISK AFDELING 

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER   FOTO JESPER NOER
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Det eneste, vi har med 
gennem livet og døden, 
er Gud. Den sandhed 
er konkret for Helene, 
der jævnligt taler med 
patienter om sygdom 
og død. 
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  "Jeg beder, når jeg ser en ambulance med ud-
rykning. Jeg beder også ofte for mine patien-

ter om, at jeg må vurdere rigtigt, og at det må 
hjælpe dem. Især, hvis jeg skal operere nogen 
akut. Jeg beder for dem, fordi jeg tror, det gør en 
forskel for dem.”

33-årige Helene Schou Andersen fra Kolding 
er gift, mor til to og kommer med familien i LM 
i Kolding. Men troen er også med, når hun er 
på arbejde på mave-tarmkirurgisk afdeling på 
Aabenraa Sygehus. Hun har været læge i fire år 
og er i gang med at specialisere sig til at blive 
mave-tarmkirurg. 

Patienterne bemærker ikke, at hun beder for 
dem, for hun beder ikke højt, men hun oplever 
selv, at hendes tro følger med hende i arbejdet på 
en måde, der kommer hendes patienter til gavn.

I KOMMER IKKE TIL AT  
REAGERE ENS PÅ DET HER
Troen træder især tydeligt frem, når hun står 
over for patienter, som står i en svær situation, 
forklarer hun.

”Det gør noget ved mig, når jeg helt konkret 
berører en cancerknude. Når jeg laver en kik-
kertundersøgelse af tyktarmen, kan jeg være 
den første, der opdager en cancer. Så bliver jeg 
berørt. Mest når jeg tænker på patientens pårø-
rende.”

Den 33-årige læge er i sådan et tilfælde kun 
det første stop på vejen for patienten, og hun er 
meget opmærksom på ikke at tage håbet fra pa-
tienterne, lige meget hvor dårlige deres chan-
cer ser ud.

”Jeg kan måske sige ’det ligner en cancer, men 
vi ved det ikke med sikkerhed, så vi tager lidt 
flere prøver.’ Så stiller jeg lidt flere spørgsmål 
og bestiller scanninger.”

Hun understreger, at hun er sikker på, at hen-
des ikke-troende kolleger er lige så opmærk-
somme på ikke at tage håbet fra patienterne. 
Men når det gælder par, hvor den ene står over 
for alvorlig sygdom, går hun alligevel et skridt 
videre. Der er ikke tid til de lange samtaler, men 
hun advarer dem kort om, at det kan have be-
tydning for deres parforhold. Hér tror hun, at 
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hun gør noget ud over det sædvanlige:
”Jeg kan godt finde på at sige: ’I kom-

mer ikke til at reagere ens på det her. 
'For det kommer så tæt på, og jeg synes, 
det er så vigtigt,” siger Helene Schou 
Andersen, der selv har været gift med 
Kim siden 2010.

”Det må være svært at være den efter-
ladte og vide, at den sidste tid var svær, 
fordi man kørte skævt af hinanden. 
Derfor vil jeg gerne hjælpe dem og for-
tælle dem, at de ikke kommer til at se 
ens på tingene. Det må være så smer-
tefuldt at miste sin ægtefælle og vide, 
at den sidste tid var fyldt af konflikter. 
Det er aldrig rart at miste sin ægtefæl-
le, men det må alligevel være bedre, at 
man har en god sidste tid.”

DET ER DET VÆRSTE,  
JEG HAR OPLEVET
Det er ikke altid, der er tid til at tage fle-
re prøver eller til at få en kort samtale 
med patienten om den sidste tid. Nogle 
gange skal det gå stærkt, og nogle gan-
ge bliver lægen også overrasket over 
forløbet.

”Det værste, jeg har været med til, var, 
da jeg blev ringet op et kvarter, før min 
nattevagt sluttede, fordi en af mine pa-
tienter var dårlig – rigtig dårlig.”

Som nattevagt er man lidt mere alene 
læge på afdelingen, men der er en mere 
erfaren læge – en såkaldt bagvagt – som 
man kan tage kontakt til, hvis man har 
brug for hjælp. Det mente Helene dog 
ikke, hun havde den nat, for hun var 
ikke i tvivl om det, hun lavede. 

”Patienten havde ubehag i maven, 
men var stoppet med at kaste op, så da 
jeg undersøgte ham, fik jeg ingen mis-
tanke om tarmslyng. Blodprøverne be-

Helene opererer og laver 
kikkertundersøgelser på 
patienter med smerter i 
maven.

HELENE SCHOU ANDERSEN

• 33 år
• Gift med Kim og mor til Mathias 

(6 år) og David (3 år)
• Har været læge i fire år
• Bor i Kolding, hvor hun kommer 

i LM
• Arbejder på mave-tarmkirurgisk 

afdeling på Aabenraa Sygehus

MAVE-TARMKIRURGISK AFDELING 

Som mave-tarmkirurg står man sjældent med patienter, der 
kræver behandling inden for få minutter, men en gruppe af 
patienterne kræver behandling inden for timer eller få dage, 
hvis de skal overleve. Det gælder for eksempel patienter med 
hul på tarmen.

På afdelingen kommer der alle slags patienter med ondt i 
maven for eksempel galdesten, blindtarmsbetændelse, brok 
eller kræft.

Patienthistorierne i dette interview er anonymiserede.

Nogle gange 
er det o.k., at 
livet slutter
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På en nattevagt døde en af Helenes 
patienter pludselig – hvilket kom 
helt bag på hende. Dagen efter var 
det svært at møde ind på arbejde. 
Hun var bange for at fejlvurdere 
patienterne.

tød, at det ikke var en god ide med en CT-scan-
ning, og desuden scanner vi kun om natten, 
hvis vi tænker, at der kan være behov for en 
operation.”

Senere viste det sig, at patientens mavesæk 
sad mellem lungerne, og at blodforsyningen var 
klemt af. Det var muligvis, fordi cellerne allere-
de var ved at være døde, da Helene undersøgte 
patienten, at han ikke havde så store smerter. 
Det ville ellers have kunnet give Helene en ide 
om, at der var noget, der var helt galt.

”Det var det værste, jeg nogensinde har ople-
vet. Jeg havde rekvireret en CT-scanning til dag-
tid, som skulle tages i ro og mag. I stedet blev 
det med ledsagelse af anæstesien, da patientens 
tilstand var ustabil. Da vi fik scanningsbilleder-
ne, kunne jeg se, at den var helt gal. Der var luft 
i leveren. Det overlever man ikke.”

Helene havde ikke været i tvivl om, hvad hun 
havde lavet i løbet af natten, og hendes faglige 
vejleder mente heller ikke, at hun havde lavet 
nogen fejl. Alligevel var hun stærkt påvirket. 

”Det kom helt bag på mig, at patienten inden 
for timer blev dårlig og døde.”

Inden hun tog hjem fra den 17-timer lange 
vagt, fik hun en snak med den ledende overlæ-
ge. Hans svar var, at det havde de alle prøvet, og 
at hun ville komme til at prøve det samme igen.

”Jeg var bange for at møde ind dagen efter. Jeg 
var bange for at fejlvurdere, og jeg var også ban-
ge for, at jeg skulle begynde at græde, hvis mine 
kolleger viste for meget omsorg. Det var meget 
ubehageligt, da en læge, jeg ikke kendte så godt, 
spurgte om jeg var o.k. Jeg var overhovedet ikke 
o.k.”

For i hendes fag, hvor det handler om menne-
skeliv og nogle gange skal gå hurtigt, er der ikke 
altid plads til at pakke tingene ind. Heller ikke 
da hun dagen efter talte med en kollega om, at 
hun var påvirket af gårsdagens forløb. Kollega-
en fortalte hende, at hun måtte ”gro noget hud 

eller finde et andet speciale.”
”Så det gjorde jeg,” siger hun med et skævt 

smil. ”Jeg havde dårlige patienter med det sam-
me igen, og der var der ingen ubehagelige over-
raskelser.”

De kontante tilbagemeldinger fra kollegerne 
ville måske have slået nogen ud. Men Helene 
sætter pris på, at hun ikke skal gå og gætte på, 
hvad hendes kolleger mener.

”Der er mere kontant afregning, når jeg laver 
en fejl på arbejdet end derhjemme med to min-
dre børn. Så bliver jeg dygtigere, og laver forhå-
bentlig ikke den fejl igen.”

KRISTEN MUSIK PÅ OPERATIONSSTUEN
Ligesom Helene sætter pris på den åbne, direk-
te tone, synes hun heller ikke, hendes kolleger 
skal være i tvivl om, at hun er kristen. Hun har 
det bedst med, at de ved det, men hun foretræk-
ker alligevel en mere indirekte kommunikati-
onsform.

”Jeg kan ikke lide at komme ind ad døren og 
sige ’hej, jeg hedder Helene. Jeg er kristen’.”I 
stedet bruger hun andre metoder. Når hun og 
hendes kolleger skal operere, hører de som re-
gel musik på operationsstuen. Da Tro & Mission 
møder Helene er der kun nogle uger til jul, og 
det er derfor ofte julemusik, der fylder operati-
onsstuens højttalere.

”Hvis mine kolleger beder mig om at sætte 
musik på, spørger jeg dem, om det er o.k., at jeg 
sætter kristen musik på. Det er den måde, jeg 

»
Det var det værste, jeg nogensinde 
har oplevet. Det kom helt bag på 
mig, at patienten inden for timer 
blev dårlig og døde.
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GODE RÅD TIL PATIENTER 
OG PÅRØRENDE, DER ER 
KOMMET TÆT PÅ DØDEN

1 Der er forskel på at være den 
syge, og at være den, der står ved 
siden af. Vær forberedt på, at æg-
teskab og andre nære relationer 
bliver stærkt udfordret.

2 Selv om man er vant til at klare 
alting selv, skal man inddrage sine 
nærmeste, hvis man får en livstru-
ende diagnose – både for sin egen 
og for deres skyld.

3 Det eneste, vi har med igennem 
livet og døden, er Gud”. Lad ham 
være fundamentet i dit liv..

Der er nogle mennesker, der står helt 
alene, når de får en svær diagnose. 
Derfor har jeg snakket med mine  
forældre og svigerforældre om, at 
man skal involvere sine børn.  
Man skal ikke stå alene med det.

kan bringe min tro i spil. Især når det 
er julemusik.” 

Hun kan finde på at sætte Casting 
Crowns på eller Downhere’s julealbum 
How Many Kings. Her er sangene ikke 
de klassiske pop-julesange, men hand-
ler om Bibelens julebudskab, som det 
for eksempel lyder i titelnummeret på 
How Many Kings: "Der er kun én konge, 
der har givet sit liv for mig".

Indtil videre har julesangene ikke gi-
vet anledning til nogen spørgsmål fra 
kollegerne. På nogle afdelinger har læ-
ger og sygeplejersker slet ikke tid til at 
tale om tro med hinanden på grund af 
travlhed, men i forbindelse med ek-
sempelvis en kikkertundersøgelse har 
Helene og hendes kolleger bedre tid.

”Nu ved mine kolleger det, og så kan 
de jo stille spørgsmål, hvis de har lyst.”

JEG HAR ALDRIG SET NOGEN,  
DER VAR SÅ BLÅ
På Helenes arbejde er døden ikke en 
sjælden gæst. Som studerende mærke-
de Helene, at hendes medstuderende 
var mere berøringsangst over for dø-
den, end hun selv er.

”Jeg er ikke så bange for døden. Det 
er nok fordi, man taler mere om dø-

den i kristne kredse. Både liv og død 
er i Guds hånd, så døden gør mig ikke 
bange, men som læge vil jeg gerne være 
forberedt på den, så jeg kan tale med 
patienten eller med de pårørende om 
det.”

Ud over at være læge sidder Helene 
med i Budskabets redaktionsudvalg. 
Her skrev hun i foråret om vigtigheden 
af at overveje, om man overhovedet skal 
genoplives, hvis man får hjertestop. 

”Det eneste, vi har med igennem li-
vet og døden, er Gud. Tag snakken om 
eventuel genoplivning med det som 
fundament,” opfordrede hun.

Spørgsmålet om genoplivning fylder 
også i samtalen med patienter og pårø-
rende.

”De fleste ønsker at leve, men er det 
egentlig det bedste for en patient på 85 
år med begyndende demens? Vi skal 
kun operere, hvis vi tror, vi kan redde 
patienten eller gøre den sidste del af 
deres tid på hospice bedre. Nogle gan-
ge er det o.k., at livet slutter.”

Hun husker tilbage på en patient, hun 
selv havde indlagt, men som hun ikke 
havde fået talt med om ønsker til even-
tuel genoplivning og behov for intensiv 
pleje. 
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”Jeg havde ikke regnet med, at hun 
ville blive dårlig. Der var bare tale om 
en lungebetændelse, som krævede 
lidt mere behandling, end man kan få 
hjemme. Midt om natten blev jeg ringet 
op, fordi patienten havde svært ved at 
trække vejret. Hun havde fået højtryks 
lungeødem - vand i lungerne. Jeg har 
aldrig set nogen, der var så blå.”

”Anæstesilægen kom og spurgte, om 
der var taget stilling til behandlingsni-
veau. Det var der ikke, så hun kom på 
intensiv. Hun skulle nok have haft lov 
til at dø den nat. I hvert fald skulle hun 
have haft muligheden for at fravælge 
behandling, mens hun selv kunne væl-
ge. Det var helt sikkert ikke godt for 
hendes hjerne, at iltniveauet i hendes 
blod havde været så lavt.”

Fordi hun så tit står over for døden, 
har den 33-årige læge også svar på rede 
hånd, da Tro & Missions udsendte spør-

ger hende, om hun selv skal genoplives, 
hvis det kommer dertil. Det skal hun. 
Men hendes situation er også anderle-
des, end de patienter, som er sidst i li-
vet, understreger hun:

”Jeg er ung og har gode chancer for 
at overleve. Desuden er jeg mor til to 
drenge på 6 og 3 år,” siger hun og pe-
ger på, hvor vigtigt det er, at de, der har 
voksne børn, inddrager dem i deres be-
handling.

”Der er nogle mennesker, der står 
helt alene, når de får en svær diagnose. 
Nogle har slet ingen pårørende, men 
der er også nogen, der ikke vil involve-
re deres børn. Det kan være en mand på 
60 år, der vil klare  det selv. Derfor har 
jeg snakket med mine forældre og svi-
gerforældre om, at man skal involvere 
sine børn.”

”Det skal man bare. Man skal ikke stå 
alene med det.”  

En kristen skal ikke fryg-
te døden, for også den er 
i Guds hånd. Men man 
skal huske at inddrage 
sine børn, hvis man får 
en svær diagnose, opfor-
drer Helene.
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Fattige børn fik gaver  
og hørte om Jesus

Over 30 peruanske børn oplevede i 
starten af december en dag fyldt med 
masser af aktiviteter som danse, kon-
kurrencer og lege.

Det skete, da de studerende fra det te-
ologiske seminarium Setela i Arequi-
pa var på en diakonitur til den fattige 
bydel Chuca, som ligger i udkanten af 
Arequipa.

Det fortæller missionær Roar Stef-
fensen, der underviser på Setela. 

JULEKAGE, JULEGAVER OG  
FORTÆLLING OM JESU FØDSEL
Da det var kort før jul, uddelte studen-
terne også varm kakao og den traditi-
onelle julekage panetón, ligesom alle 
børn fik en julegave.

I en pause mellem legene holdt pa-
stor Felix Vargas en andagt for dem om 

julens budskab.
Ud over diakoni var formålet med 

turen nemlig også at fortælle børnene 
om Jesu fødsel. Sådan at de kan forstå, 
at julen handler om Jesus og hans fød-
sel, fortæller en af de studerende.

OPFORDRER DE STUDERENDE TIL 
AT VISE SOLIDARITET
Stort set alle de studerende på Setela 
var med i Chuca.

”Diakoniture er ikke en del af pensum 
på Setela, men det er noget, vi opfor-
drer de studerende til via undervisnin-
gen i fag som missiologi og pastoralte-
ologi,” siger Roar Steffensen.

”Det sidste år har vi også arbejdet 
med værdien ”solidaridad”, hvor det 
har været naturligt at opfordre elever-
ne til at vise solidaritet med dem, der 

STUDERENDE PÅ DET TEOLOIGSKE SEMINARIUM SETELA I AREQUPA I PERU STOD I 
DECEMBER FOR ET ARRANGEMENT FOR BØRN I BYDELEN CHUCA. 

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO ROAR STEFFENSEN

har mindst.”
Missionæren tilføjer, at ud over at 

befolkningen i Chuca har store behov 
for hjælp, blev denne bydel også valgt 
til turen, fordi der er en lille luthersk 
menighed, som projektet kunne laves 
sammen med.  

De teologistuderende på 
Setela i Arequipa arran-
gerede en dag med lege, 
andagt og gaver til bør-
nene i den fattige bydel 
Chuca. 

STØT LM'S ARBEJDE   
I PERU

Du kan være med til at hjælpe 
ved at støtte de missionærer, 
LM har udsendt. Giv en god 
gave i dag på MobilePay 66288 
eller via dlm.dk/støt.
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BIBELSTUDIEGRUPPE I CUZCO BLEV 
TIL GUDSTJENESTEFÆLLESSKAB

Den lutherske kirke i Cuzco er genåb-
net, fortæller missionærerne Julie og 
Emil Solgaard, der har arbejdet med 
nybrudsarbejde i Peru siden 2019.

”En af bibelstudiegrupperne har om-
dannet sig selv til det, man kan kalde et 
gudstjenestefejrende fællesskab,” ud-
dyber de.

”Det er en lille gruppe lutherske 
kristne i byen, der under corona-pan-
demien har mødtes med den lutherske 

præst om søndagen skiftevis online og 
fysisk i kirkebygningen.”

DET ER SKØNT AT VÆRE EN DEL AF
Indtil 2015 var der en luthersk kirke i 
Cuzco. Forskellige forhold gjorde imid-
lertid, at den måtte lukke.

Julie og Emil Solgaard har arbejdet 
med nybrudsarbejde i Cuzco siden 
2019. En af deres opgaver har været 
at forsøge at samle de kristne, der ef-

Hvad vil det sige at leve et liv som 
"rig og rundhåndet"?

Et gratis studiehæfte med netop 
det navn er tænkt som en hjælp til 
at få talt om det.

"At leve som rig og rundhåndet 
har at gøre med at forstå over-
ordnet, hvad det er for et liv, Gud 
har kaldet os til," siger kom-
munikationsleder i LM Nicklas 

VIL DU VÆRE  
RIG OG RUNDHÅNDET?

Lautrup-Meiner, der har skrevet 
studiehæftet.

Fysiske eksemplarer af hæftet 
kan fås ved henvendelse til LM’s 
sekretariat på 48207660 / dlm@
dlm.dk. Eller man kan downloade 
det på dlm.dk/giv. 

Det er forfatterens håb, at det vil 
give anledning til nogle berigende 
snakke i bibelstudiegrupperne.

Julie og Emil 
Solgaard glæ-
der sig over at 
være en del af 
det nye guds-
tjenestefælles-
skab i Cuzco.

ter kirkelukningen var gået hver til sit, 
hvilket dog kun til dels er lykkedes. 

Til gengæld er der kommet lidt nye 
folk til.

”Det nye gudstjenestefællesskab er 
kommet noget anderledes i gang end 
planlagt, men vi glæder os over det og 
har valgt at tilslutte os fællesskabet og 
inviterer nu også andre med til det,” si-
ger de.

”Det er skønt at være en del af!” 

TRE STUDIEOPLÆG 

OM FORVALTERANSVAR 

OG GIVERTJENESTE

rig og 
rund-
håndet
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ENDNU ET REKORDÅR 
FOR LUMI GENBRUG
CORONANEDLUKNINGEN HAR FÅET FLERE TIL AT GÅ I GENBRUGS-
FORRETNINGER. DET KAN I DEN GRAD MÆRKES I LUMI-BUTIKKERNE.
OGSÅ LM'S GAVEINDTÆGTER VAR MEGET HØJE I 2021.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO LEIF SONNE MORTENSEN

Der er blevet langet et utal af møbler, tøj, 
bøger og andre ting over disken i LUMI 
Genbrug i 2021, hvor der er omsat for 11 
millioner. Det er det højeste tal nogen-
sinde og en stigning på over 1,5 million 
fra året før. 2020-tallet lå endda næsten 
lige så højt som den hidtidige rekord i 
2019 på 9,5 millioner.

Også LM’s gavetal lå højt i 2021. Med 
16,8 millioner skriver 2021 sig ind i hi-
storien, som det næstbedste gaveår til 
LM’s hovedkasse nogensinde. Den eks-

traordinære gave på omkring 450.000 
kroner til det oversvømmelsesramte 
Mekane Yesu Seminary tæller dog med 
i beløbet i 2021.

STOR INDSATS I BUTIKKERNE
Genbrugskonsulent Finn Larsen er im-
poneret over de mange medarbejdere, 
der har ydet en stor, frivillig indsats 
uge efter uge i de otte butikker i 2021.

”Stor tak til alle medarbejdere i alle 
butikkerne for den kæmpe indsats, der 

er ydet hele vejen rundt, lige fra at få 
fat i varerne, klargøre, præsentere til at 
sælge varerne.”

Når salget er steget så voldsomt, skyl-
des det blandt andet corona-krisen. 
Den Blå Avis’ genbrugsindeks viste al-
lerede i foråret 2021 en kraftig vækst 
i antallet af personer, der vælger gen-
brug. Coronanedlukningerne betyder, 
at mange danskere har haft mere tid 
i hjemmet til at rydde op. 27 procent 
solgte tingene selv, mens 48 procent 
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Salget i genbrugsbutik-
kerne er steget vold-
somt i 2021. Det skyldes 
blandt andet den stigen-
de interesse for genbrug 
under coronakrisen.

afleverede tingene til en genbrugsstation eller 
-butik.

Og det kan også mærkes hos LUMI Genbrug, 
forklarer Finn Larsen, der fortæller, at der kom-
mer mange kunder, der foretrækker genbrugs-
butikken frem for at skulle købe af private.

”Men vi mangler hele tiden medarbejdere 
i alle butikkerne. Det er vores største udfor-
dring,” minder han om.

Ud af de 11 millioner sendes knap seks millio-
ner videre til hovedkassen. Nogle af butikkerne 
sender også en stor pose penge videre til den lo-
kale afdelingskasse. Resten bruges på driftsud-
gifter.

TO ÅR MED HØJE INDTÆGTER
Også LM’s resursechef Johnny Lindgreen har 
svært ved at få armene ned over gaveindtægten 
til LM’s hovedkasse i 2021. Budgettet blev sidste 
år hævet fra 16,1 millioner til de nuværende 17 
millioner på grund af stigende udgifter i især 
LM’s missionslande. Men selv om gaveindtæg-
ten ikke når de 17 millioner, der er budgetteret 
med, forventer resursechefen, at regnskabet for 
2021 kommer til at balancere. Udgiftsniveauet 
kender han dog først om nogle måneder, når 
regnskaberne for de enkelte missionslande lig-
ger klar.

”Tidligere diskuterede vi, om vi kunne sam-
le 16,1 millioner ind, og nu har vi i to år ligget 
markant højere. Så det er svært at være negativ,” 
siger Johnny Lindgreen, der peger på, at der er 

stort set samme antal givere, som der har været 
i mange år. Det betyder, at gennemsnitsgiveren 
har givet mere til LM i 2021 end tidligere.

”Endnu engang har vi fået de nødvendige ga-
ver. Tak til Gud og tak til de trofaste givere,” ly-
der det fra resursechefen.

FÅ ARVEINDTÆGTER
Når det kommer til arveindtægter til LM’s ar-
bejde, er de dog lavere end de har været længe. 
Det kan på sigt få betydning for den del af LM’s 
arbejde, der finansieres af projektmidler, me-
ner resursechefen.

Flere af LM’s mere projektbaserede indsatser 
finansieres nemlig løbende af arvemidler. Det 
gælder blandt andet dele af LM’s projekt Disci-
pel 24-7, dele af LM’s tværkulturelle arbejde og 
hele familiearbejdet.  

LUMI GENBRUGS  
OMSÆTNING PR. ÅR

2015

10 mio

8 mio

6 mio

4 mio

2 mio

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tidligere diskuterede vi, om vi kunne 
samle 16,1 millioner ind, og nu har vi i to 
år ligget markant højere. Så det er svært 
at være negativ.
JOHNNY LINDGREEN, RESURSECHEF
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Det er et spændende og anderledes 
missionsprojekt, som LM’s Børn og 
Unge (LMBU) lige har sat i søen.

Dette års indsamlingsprojekt fra 
LMBU – Projekt Julehjælp – går ud på at 
samle penge nok til, at man om 11 må-
neder kan give julehjælp til trængende 
familier rundt omkring i Danmark. Det 
er altså ikke ligesom tidligere år et ind-
samlingsprojekt til fordel for et af LM’s 
missionslande, men derimod et projekt, 
der kommer helt tæt på og rækker ud til 
mennesker i ens eget nærområde.

JUL HELE ÅRET
I en folder om projektet beskriver 
LMBU det således:

”I Danmark lever over 60.000 børn i 
familier, hvor det er svært at få økono-
mi til at holde jul. Disse familier vil vi 
gerne være med til at hjælpe med Mis-
sionsprojekt 2022.”

Indsamlingsprojektet løber hele året 
fra januar til november 2022. Desuden 
lægger LMBU op til, at det skal være 
et projekt for hele menigheden. Hvor 
LM Kids, LM Between og LMU plejer 
at samle ind til hvert sit projekt, er der 
med Projekt Julehjælp lagt op til ét fæl-

les samlet projekt i menigheden.
Her går det ud på i fællesskab at fin-

de idéer til, hvordan man kan samle 
penge ind til projektet. Og i de klubber, 
kredse og menigheder, hvor man har 
gå-på-mod og lyst til det, kan man også 
melde sig til at stå for et lokalt arrange-
ment op mod jul, hvor man uddeler ju-
leposer med madvarer til dem, der har 
søgt om hjælpen.

ALLE KAN BIDRAGE
”Med den struktur, vi har mange steder 
i vores menigheder, er generationerne 
ofte opdelt og har meget lidt med hin-
anden at gøre,” siger Ivan Jakobsen, 

Projekt julehjælp  
skal samle hele  
menigheden
LMBU’S MISSIONSPROJEKT GÅR I 2022   
PÅ TVÆRS AF ALLE GENERATIONER.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO FREEPIK.COM, UNSPLASH.COM

der er landsleder for LMBU og står i 
spidsen for projektet. 

Derfor ser han det nye projekt som en 
mulighed for at styrke kendskabet til 
hinanden på tværs af generationerne. 

”Det er godt at have noget at være fæl-
les om. I Projekt Julehjælp kan børn, 
unge og ældre gå sammen om at for-
berede julehjælpen gennem forskelli-
ge indsamlinger. Og når det kommer 
til selve uddelingen, kan der også laves 
arrangementer, hvor alle aldre kan bi-
drage med noget.”  
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”Spring ud i det. Gud har veje mange  
steder, og han kan komme ind via en  
flæskesteg. Hvis det her kan være med  
til, at nogen bliver nysgerrige på kirken,  
så gå endelig i gang!”
ELSEBETH FRA VESTERHAVSKIRKEN I ESBJERG, DER SIDSTE ÅR DELTE JULEHJÆLP UD

MÅL FOR  
PROJEKT JULEHJÆLP

700 familier
Man forventer at kunne hjælpe 700 
familier, som lever på SU, integra-
tionsydelse, kontanthjælp, førtids-
pension eller anden lavindkomst. 

500 kr.
En julehjælpspose indeholder for 
cirka 500 kroner varer. Det kan være 
kartofler, kaffe, grødris, mandler, 
kirsebærsovs, rødkål, mandariner 
og flæskesteg og andet godt til en al-
mindelig dansk juleaften.

600.000 kr. 
Indsamlingsmålet for 2022 er  
600.000 kroner.

HVORDAN KAN I VÆRE MED?

Drøft i jeres menighed, hvordan I samler penge 
ind og eventuelt uddeler julehjælpen.
Konkrete idéer findes på LMBU.dk.

De indsamlede penge sendes til LMBU:
MobilePay 66865 eller
bankkonto 2230 - 4385237451
Mrk. gaven ”Julehjælp + klubnavn/menighed”
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Korset står for det kantede og er knyttet sam-
men med L’et, der binder LM sammen med et 
teologisk ståsted. Stilmæssigt er korset og L’et 
kantet og blåt. Den blå farve forbindes ofte med 
noget konservativt og seriøst og giver dermed 
et indtryk af en bevægelse, der har kantede og 
klassiske holdninger.

Hjertet er mere rundt i formen og er knyttet 
sammen med M’et. Det er holdt i en varm far-
ve og fortæller en historie om LM’s svar på kor-
set. Mission er grunden til, at LM er sat i verden, 
og når det er knyttet sammen med hjertet som 

symbol, bærer det vidnesbyrd om, at mission 
er en hjertesag, og at motivationen til mission 
må komme fra hjertet. LM eksisterer, fordi Jesu 
kors har sat et aftryk i vores hjerter.

Den meget enkle form, som de fire elementer 
i logoet har, giver et moderne udtryk og fortæl-
ler en historie om et LM, der også er relevant 
i dag. Både korset og hjertet er kendte symbo-
ler verden over, men kun få logoer har dem side 
om side. Når de begge er med i logoet, vidner 
de om, at korset ikke bare er holdninger, men 
liv, og at hjertet ikke bare er følelser, men livs-
vigtigt.

Det nye logo vidner således om, hvorfor LM er 
sat i verden – fordi det er en hjertesag at bringe 
ordet om korset videre.

LOGOET HAR VÆRET LÆNGE UNDERVEJS
Der har været arbejdet på det nye logo siden 
april 2020. Her godkendte Landsstyrelsen, at 

DET NYE LOGO 
FORTÆLLER, HVAD 
KORSET BETYDER FOR LM

TEMA:  
LM FÅR  

NYT LOGO
LM's nye logo skal fortælle, hvorfor LM er sat i 
verden: Fordi vi har fået hjerte for evangeliet og 
må bringe det videre i ord og handling. 

Det er hjertet for det, som Jesus gjorde på kor-
set, der er hele LM's fundament og eksistensbe-
rettigelse.

LM HAR FÅET ET NYT LOGO, DER BÅDE STILMÆSSIGT OG 
INDHOLDSMÆSSIGT FORTÆLLER EN NY HISTORIE OM LM. 

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  

LM eksisterer, fordi Jesu kors 
har sat et aftryk i vores hjerter
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BÅDE KORS OG HJERTE ER 

SYMBOLER, DER ER BRUGT OG 

FORSTÅET VERDEN OVER.

DE MEGET ENKLE FORMER GIVER ET 

MODERNE UDTRYK OG FORTÆLLER 

EN HISTORIE OM ET LM, DER OGSÅ 

ER RELEVANT I DAG.

HJERTET ER KOBLET SAMMEN MED 

M'ET, FORDI GUDS KÆRLIGHED ER 

GRUNDEN TIL MISSION.

L STÅR FOR LUTHERSK OG ER 

KOBLET SAMMEN MED KORSET. DET 

ER TEOLOGIEN SOM VORES FASTE 

STÅSTED, DER IKKE KAN ROKKES.

M STÅR FOR MISSION OG ER KOBLET 

SAMMEN MED HJERTET.

I LOGOETS M SER MAN DEN ÅBNE BOG – BIBELEN. 

DET ER EN DEL AF LM'S DNA, AT VI BRUGER BIBELEN 

OG ALTID VENDER TILBAGE TIL DEN.

DEN BLÅ FARVE FORBINDES OFTE MED 

NOGET KONSERVATIVT OG SERIØST 

OG GIVER DERMED ET INDTRYK AF EN 

BEVÆGELSE, DER HAR KANTEDE OG 

KLASSISKE HOLDNINGER.

LM skulle skifte logo. Målet var en lancering 
ved Landsmødet i 2021, der som bekendt dog 
måtte omtænkes på grund af corona. Med ind-
spil fra en række grafikere, der enten selv kom-
mer i LM eller på anden vis har et stort kend-
skab til LM, satte LM’s grafiker Amalie Puggaard 
Poulsen de første streger på papiret.

I foråret 2021 blev det foreløbige logo god-
kendt af Landsstyrelsen efter indstilling fra 
LM’s daglige ledelse. En del af logoet blev præ-
senteret på LM’s landslederkursus i midten af 
september. Halvanden måned senere så LM’s 
generalforsamling hele det nye logo præsente-
ret af landsformand Henrik P. Jensen.  
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kors oftest er langt mere udsmykkede. 
Han glæder sig dog over, at Etiopien på 
denne måde er med i LM’s logo.

Helt et plus-tegn er korset i LM’s logo 
dog ikke. Tværbjælken er hævet en 
anelse, så der ikke kan være tvivl om, 
hvad symbolet skal betyde hverken i 
Danmark eller i udlandet. 

Også hjertet er generalsekretæren 
overbevist om, er bredt kendt.

”Hjertet er jo et bibelsk symbol, der 
udtrykker det inderste i mennesket. De 
fleste danskere forbinder det nok med 
kærlighed, og sammen med korset vid-
ner det om, at vi ikke bare ønsker at 
have korset som en viden.”

EN HEL MISSIONSPRÆDIKEN
Netop kombinationen af hjerte og kors 
spiller en stor rolle for generalsekre-
tæren, der i det nye logo ser en hel 
missionsprædiken for sig: korset som 
Guds redningsaktion og hjertet som 
troens svar:

”Gud knytter sin gerning til os. Han er 
ikke afhængig af mennesker, men han 
handler ved at bruge os. Han virker ved 
at give mennesker kraft til at gå,” siger 
han og understreger, at der er stor trøst 
i dette i en tid, hvor kristentroen går til-
bage i Danmark og Vesten.

”Vi er ikke så mange, som vi var en-
gang, men det gør ikke noget, for det er 
det, som vi er grundet i, der bærer os, 
og ikke omvendt. Og når det åndelige 
– korset – og det menneskelige – hjer-
tet – knyttes sammen, ja, når vi tager 
imod korset med hjertet, kan vi få lov at 
se hen til ham, der er større end vores 
kræfter.”  

EN HEL MISSIONS- 
PRÆDIKEN  
GEMT I ET LOGO
LM’S GENERALSEKRETÆR: SAMMENSTILLINGEN AF KORS OG HJERTE 
VIDNER OM, HVORFOR LM ER SAT I VERDEN.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO MORTEN FRIIS

”Jeg er stolt over, at vi i LM har et logo, 
der både vidner om forsoningsværket 
– at vi er elsket af Gud, men også om, 
at vi er sat i verden at bringe evangeli-
et videre.”

Ordene kommer fra LM’s generalse-
kretær Søren Skovgaard Sørensen, der 
så LM’s nye logo første gang for læn-
ge siden. Forud for logoprocessen tal-
te han varmt for, at LM skulle have en 
jordklode i sit logo som et udtryk for 
det internationale missionsarbejde, 
som LM udfører.

”Vi fik et hjerte i stedet, og det er jeg 
gået hen og blevet ret stolt af, for det 
udtrykker teologien bag både natio-
nal og international mission. Korset er 
en hjertesag for os, som vi i omsorg for 
verden ønsker at give videre.”

KORSET ER EN HJERTESAG
Det nye logo består af et hjerte og et 
kors. Korset har lige lang midterstolpe 
og tværbjælke for at skabe en sammen-
hæng til de andre symboler i logoet. I 
danske øjne kan korset minde mest om 
et plus-tegn eller korset i Røde Kors’ 
logo, men som tidligere missionær i 
Etiopien minder korset Søren Skov-
gaard Sørensen om noget helt andet.

”Det er jo det traditionelle etiopiske 
kors,” siger han og tilføjer, at etiopiske 

Jeg er stolt over, at vi i 
LM har et logo, der både 
vidner om forsonings-
værket, men også om,  
at vi er sat i verden for at 
bringe evangeliet videre.
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ENOK BREUM MOGENSEN

LÆRER PÅ LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

Det nye logo viser, i modsætning 
til det gamle, ikke bare, at vi er 
fællesskab med korsets virkelig-
hed i centrum, men også hvad vi 
vil med den verden, vi er blevet 
sat i.

Korsets evangelium sætter vo-
res hjerter i brand for mission og 
diakoni. På den måde er både na-
boen og jordkloden at skue i hjer-
tet"

Tre tillægsord: Skarpt, klart og 
smart.

LEIF RASMUSSEN

TIDLIGERE GENERALSEKRETÆR I LM

Min umiddelbare reaktion: Det 
er dog anderledes!

Og så ved nærmere betragt-
ning:  De helt enkle streger sig-
nalerer faktisk, når detaljerne 
pakkes ud, en ganske bred vifte 
af associationer til det, der altid 
har været og stadig er LM-iden-
titeten, både når det gælder fun-
dament og kaldsopgaver.  For or-
ganisationen og for den enkelte 
LM´er.

Logoet rummer jo – stærkt kom-
primeret – alle de ofte præsente-
rede LM-kerneværdier.

LONE MOURIDSEN

RESSOURCE-MOR, VÆRFTET, NEXØ

Når jeg ser det nye logo, tænker jeg: 
Fantastisk som M'et for mission er ble-
vet tydeligt i logoet. 

Den kærlighed, som driver os til mis-
sion, og som har sit udspring på korset. 

Hjertet og missionen i kærlighedens 
farve - kærligheden til min næste. 

LEIF BACH KOFOED

PENSIONIST, SKJERN

Et tydeligt logo siger mere end 
ord.

Et smukt logo understreger 
budskabet.

Dette logo er mere tydeligt end 
smukt.

Sådan som LM bør være!

MALOU AGERBO

11 ÅR, HØGSBRO

Wauw! Det ser nyt ud.
Jeg kommer til at tænke på tro, 

håb og kærlighed.

Det siger 5 LM'ere 
om det nye logo

Fantastisk 
som M'et for 
mission er 
blevet tydeligt.
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Tag det nye 
logo i brug!
DET NYE LOGO SKAL BRUGES – OGSÅ LOKALT. 
MAN KAN HENTE LOGO-FILER OG SKABELONER 
DIREKTE FRA LM'S HJEMMESIDE.

 

INVITATION 

KOM TIL KREDSMØDE 
 

 

OVERSKRIFT 1 
Husk at installere LM’s to skrifter Brygada 1918 og Biryani, før du går i gang med dette 

dokument.  
Brug de faste typografier i skabelonen, så du er sikret et pænt og ensartet udtryk. Brug hvid 

tekstfarve på den blå baggrund. 

 

Overskrift 2 
Skabelon til dokumenter med LM-identitet. Skabelon til dokumenter med LM-identitet. 

Brug de faste typografier i skabelonen, så du er sikret et pænt og ensartet udtryk. 

Skabelon til dokumenter med LM-identitet. Brug de faste typografier i skabelonen, så du 

er sikret et pænt og ensartet udtryk.  

• Punktopstilling 

• Punktopstilling 

o Punktopstilling 

o Punktopstilling 

 
Overskrift 3 
Skabelon til dokumenter med LM-identitet. Brug de faste typografier i skabelonen, så du er 

sikret et pænt og ensartet udtryk. Skabelon til dokumenter med LM-identitet. Brug de faste 

typografier i skabelonen, så du er sikret et pænt og ensartet udtryk.  

 
Overskrift 4 
Skabelon til dokumenter med LM-identitet. Brug de faste typografier i skabelonen, så du er 

sikret et pænt og ensartet udtryk. Skabelon til dokumenter med LM-identitet. Brug de faste 

typografier i skabelonen, så du er sikret et pænt og ensartet udtryk.  

Brug logoet på jeres programmer og 
invitationer. Tag fx udgangspunkt i en 
af de tilgængelige Word-skabeloner.

På dlm.dk/logo kan man hente det nye logo i fle-
re forskellige varianter, designskabeloner til et 
program eller et arrangement samt en manual 
til, hvordan logoet skal bruges.

Alle LM-forsamlinger har også modtaget en 
design-pakke, hvor det nye logo er lavet i en lo-
kal variant, der kan bruges som skilt på missi-
onshuset eller andre steder.

Hvis du har brug for andre filer, er du meget 
velkommen til at tage kontakt til grafiker Ama-
lie Puggaard Poulsen på app@dlm.dk.

Logoet findes i flere varianter og kan  
selvfølgelig også bruges af de lokale 
foreninger, afdelinger og lejrsteder.

Brygada 1918
BIRIYANI

LM bruger to forskellige skrifttyper, 
som begge er gratis. 
Find dem på dlm.dk/logo.
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DET FRIE EVANGELIUM
Ordet om korset er en central del af 
vores identitet og det, vi vil kendes på. 
Korset udtrykker ikke død for os, men 
Jesu kærlighed til os. Alt beror på nå-
den i Guds hjerte. Gennem ordet fyldes 
vores hjerter med Jesus. Vi ønsker at 
lukke ham ind og lade ham fylde. 

Ligesom ordet om korset frelste mig, 
er det også det eneste, som frelser min 
næste.

NÅDEGAVER I FUNKTION
Når Jesus fylder, fylder kærligheden. 
Essensen af loven er kærlighed – til 
Gud og til næsten. Essensen af evange-
liet er, at jeg er elsket, og at min næste 
er elskværdig. Målet er ikke bare, at vi 
siger det, men at næsten erfarer det. Vi 
har fået et hjerte for mission og evnen 
til at se vores næste. 

Vi ønsker både at udøve sjælesorg og 
vise omsorg. Vi ønsker at være til ste-
de, også ved smerte, når livet ikke giver 
mening, og når Guds ord rammer.

LOGOET MINDER MIG OM 
LM'S KERNEVÆRDIER

HENRIK P. JENSEN

LANDSFORMAND

HPJ@HOTMAIL.DK

TROVÆRDIG BIBEL
Det budskab, vi vil formidle, er det lu-
therske. Bogstavet er blåt og kantet, 
fordi vi urokkeligt holder os til vejen, 
sandheden og livet. Hvor kærligheden 
hersker, er alt ikke tilladt. Loven er livs-
bekræftende og fremmer det gode liv. Vi 
er ikke kun optaget af evigheden, men 
også af det jordiske liv i alle dets aspek-
ter og dets faser. Vi ønsker at lade ham 
være Herre i vores liv og lede os, også 
når vi ikke kan se vejen. Vi ønsker at øge 
lovsangen til Gud og vise ham ære.

TYDELIG MISSION
Mennesket er villet af Gud, også når det 
er Guds fjende, når det falder, er an-
fægtet, og når livet gør ondt. Mission er 
en hjertesag for os. Den åbne bibel sæt-
ter også vores fokus på mennesket. Vi 
ønsker at rumme den mangfoldighed, 
som Gud har skabt os med – derfor M’et 
med runde former og varm farve. Du er 
velkommen og skabt til at gøre en for-
skel – både som mand og som kvinde.

LM MUSIK 
SKIFTER 
OGSÅ LOGO
LM Musik har fulgt med og har skiftet 
logo sammen med LM. Ligesom tid-
ligere ligger de to logoer tæt op ad 
hinanden med variationer over sam-
me udtryk:

Helene Munk Andersen er formand 
for bestyrelsen for LM Musik, og hun 
understreger, at de opfatter de nye 
logoer som en styrkelse af LM Musiks 
fællesskab med LM.

Hun er glad for, at deres nye logo 
både skiller sig ud fra LM's nye logo 
og er lidt sit eget. Hun er også glad 
for, at der er ting, der peger tilbage 
på LM Musiks gamle logo. Især at den 
lilla farve er taget med.

”De to logoer, der ligger tæt op ad 
hinanden, viser, at LM Musik ikke er 
for sig selv, men en del af LM, og det 
er vi stolte af at være,” siger hun.

STYRKE OG BEVARE  
LMIDENTITETEN
Bestyrelsesformanden glæder sig 
over tankerne bag kors og hjerte i det 
nye logo og understreger, at de pas-
ser godt til, hvad de gerne vil i musi-
karbejdet.

Hun fortæller, at de var helt enige i 
bestyrelsen om, at det ikke gav me-
ning at beholde det gamle logo, når 
resten af LM skifter.

LM Musiks logo er ikke trykt alle 
mulige steder, og det gør det relativt 
nemt for dem at skifte, mener Helene 
Munk Andersen. 

”Men vi havde nok ikke gjort det, 
hvis ikke LM skiftede,” siger hun.

”Den væsentligste grund for os 
til at skifte er for at bevare og styrke 
LM-identiteten.”
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På Dansk Bibel-Institut (DBI) i København har 
man disse dage svært ved at få armene ned.

Allerede i løbet af årets første dage stod det 
klart, at det teologiske uddannelsessted hav-
de nået sit budgetmål for 2021 – og endda med 
overskud. I november og december måned var 
gavebehovet 2,5 millioner kroner, og da året var 
omme, var det indsamlingsmål nået og mere til.

Selv om det samlede resultat endnu ikke er 
endeligt opgjort her ved redaktionens slutning, 
tøver DBI’s rektor Børge Haahr Andersen ikke 
med at kalde det for den største gaveindtægt 
nogensinde. 

PLUS PÅ BUNDLINJEN FOR FØRSTE GANG
”Vi er så glade. Vi plejer at skulle overleve på 
ekstraordinære besparelser, og nu står vi her 
med et overskud. Det er en rekord, som vi er 
Gud og alle vores givere inderligt taknemmeli-
ge for.”

Gaverne fra de mellem 1.500-2.000 faste gi-
vere udgør godt 95 procent af alle instituttets 
indtægter og ender på et godt stykke over otte 
millioner kroner. Det betyder, at man for første 
gang i DBI’s historie står med et plus på bund-
linjen i forhold til det, der var budgetteret med.

”Nu har jeg været her i 17 år, og jeg har ikke 
troet, jeg nogensinde skulle forholde mig til et 
overskud,” siger Børge Haahr Andersen, der til 
sommer fratræder stillingen som rektor for at 
gå på pension.

TEGNER GODT FOR FREMTIDEN
Institutlederen har ikke nogen egentlig forkla-
ring på, hvorfor gavetallet er steget, da man ikke 
fra DBI’s side har gjort noget ekstra for at øge 
antallet af givere, der har ligget nogenlunde sta-

bilt de senere år.
”Og det endda i et corona-år, hvor vi ikke har 

kunnet rejse så meget rundt i landet og fortæl-
le om DBI. Det tegner godt for fremtiden,” siger 
han.

”Bestyrelsen skal til at drøfte, hvad der nu skal 
ske. Vi kender jo til sårbarheden ved at være af-
hængig af gaver. Vores drøm er, at det uventede 
overskud kan være med til at stabilisere økono-
mien og også skabe lidt mere tryghed i ansæt-
telsen for vores ansatte.”   

Ud over den historisk høje gaveindtægt kan 
DBI desuden glæde sig til at fejre sit 50-års ju-
bilæum i oktober i år.  

Dansk Bibel-Institut står 
for første gang med et 
overskud efter 2021. 

GAVEREGN OVER 
DANSK BIBEL-INSTITUT
JEG HAR ALDRIG OPLEVET NOGET LIGNENDE I DE 17 ÅR, JEG HAR VÆRET 
ANSAT, SIGER INSTITUTTETS REKTOR BØRGE HAAHR ANDERSEN.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO KAJA LAUTERBACH
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Der er meget i vores eget generationsskifte, vi kan 
genkende fra Josvas tid. 

En ung og uprøvet generation skal afløse en stor 
generation af blandt andet bibeltro præster, mis-
sionærer og ledere, som går på pension. Det skal 
gå hurtigt. Måske også for hurtigt. For hjerterne 
skal være vendt mod Herren, inden tjenesten kan 
få fodfæste.
…

Alles frelse til 
debat i folkekirken

”Den lutherske teologi kan ikke lære al-
les frelse uden at ophæve sig selv eller 
i hvert fald det centrale begreb troen 
alene.”

Sådan lød det i en kronik i Kristeligt 
Dagblad den 5. januar af Thomas Rein-
holdt Rasmussen, der har været biskop 
over Aalborg Stift siden 1. december. 
Netop den sætning kunne give indtryk 
af, at den nye biskop mener, at nogen 
går fortabt, men den efterfølgende de-
bat viser, at biskoppen i stedet opererer 
med en skelnen mellem lære og håb. 

TROR IKKE PÅ EN LÆRE
I et svar til biskoppen spørger en pro-
fessor i teologi ved Aarhus Universi-
tet, om det ikke var bedre, at biskoppen 

NY BISKOP KRITISERES EFTER KRONIK OM LUTHERSK TEOLOGI.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  PRESSEFOTO 

undlod at trække grænser for, hvad der 
må tros og siges i folkekirken. Profes-
soren har talt med flere præster, der ef-
ter kronikken var bekymret for, om de 
skulle til en tjenstlig samtale.

Men det er ikke tilfældet, svarer bi-
skoppen, der føler sig groft misforstå-
et, til BT, hvor han også mener, at jour-
nalistens spørgsmål om, hvem der ikke 
bliver frelst, er ”skørt”. Personligt tror 
og håber han nemlig også på alles frel-
se, men der er ingen automatik over 
det, siger han.

Allerede i kronikken skelner han 

Biskoppen i Aalborg 
stift, Thomas Reinholdt 
Rasmussen, opererer 
med en skelnen mellem 
lære og håb.

mellem, hvad der er kirkens lære, og 
hvad der er kirkens håb. Den skelnen 
har han også tidligere slået til lyd for 
– blandt andet i en kronik fra febru-
ar 2021, hvor han glædede sig over, at 
 Luther ikke skrev et værk om retfær-
diggørelsen:

”For det var ikke retfærdiggørelseslæ-
ren, der var afgørende, men Kristus. Vi 
tror ikke på en lære. Vi tror på Kristus.”

Det står ikke klart, hvordan biskop-
pen logisk kan bevare et sådant håb 
uden at gå på kompromis med den  
 lutherske lære.

Det er på tide at vende blikket mod udrustningen 
af de unge lederes hjerter. De har en massiv udfor-
dring foran sig, og de er færre til at løfte opgaven 
end den tidligere generation. 

Vi vil ikke miste modet. Vi husker Herrens ord til 
Josva: Vær modig og stærk, lad dig ikke skræmme, 
for jeg er med dig!

LENE DALSGAARD THOMSEN I BLOG PÅ ELN’S HJEMMESIDE
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BRITISK SYGEPLEJERSKE 
MÅTTE GERNE BÆRE KORS
ARBEJDSRET GIVER 61-ÅRIG MEDHOLD I, AT HENDES ARBEJDSGIVER CHIKANEREDE HENDE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO CHRISTIAN CONCERN

En 61-årig britisk sygeplejerske har af arbejds-
retten fået medhold i, at hun har lov til at bære 
det lille kors, hun har gået med om halsen i fyr-
re år, når hun er på arbejde. Retten udtalte også, 
at den nigeriansk-fødte sygeplejerske, der har 
arbejdet på Croydon Universitetshospital i Lon-
don siden 2001, er blevet udsat for en ”ydmy-
gende, fjendtlig og truende atmosfære” af syge-
huset.

HVORFOR KUN KORSET?
Mary Onuosha har båret sit lille kors om hal-
sen i over 40 år. Det gjorde hun også, da hun 

blev ansat på sygehuset i London i 2001. I 2014 
blev hun dog bedt om at fjerne korset, hun hav-
de gået med om halsen i over 40 år, af hensyn 
til hygiejne. Det ville hun ikke og spurgte til be-
grundelsen, forklarer hun til avisen Daily Mail.

”Jeg nægtede og sagde noget i retning af ’hvad 
med hijabber, turbaner og kabbalah-armbånd?’ 
Hvorfor skulle jeg skjule min tro, når andre 
ikke skulle?”

Over de næste år blev hun igen og igen bedt af 
ledelsen om at fjerne sit kors, forklarer hun, og 
husker tilbage på en dag i 2016, da hendes le-
der beordrede hende ind på et afsides værelse, 
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Først 13 år efter sin ansættelse blev Mary 
Onuosha bedt om at tage sit kors af, når 
hun var på arbejde

HINDUER ANGRIBER KIRKE

En kirke i den indiske delstat Chhattisgarh blev 
9. januar angrebet af en folkemængde på 200 
personer. 

To kristne blev alvorligt såret og måtte på ho-
spitalet. Yderligere fem kristne familier er ef-
terfølgende flygtet fra landsbyen.

I RETTEN FOR AT CITERE BIBELEN

Den 24. januar skal den tidligere finske inden-
rigsminister for retten for at give udtryk for 
sine bibelsk baserede synspunkter på homo-
seksuelt samliv. Holdningerne er blandt andet 
kommet til udtryk i en folder om ægteskab, som 
hun skrev i samarbejde med en evangelisk-lu-
thersk præst.

Hun er bekymret for, at især yngre kristne vil 
pålægge sig selv censur af frygt for at blive be-
skyldt for hadtale.

”Det er nu, vi skal tale. Det er nu, kristne skal 
fortælle Bibelens sandheder. For jo mere stille 
vi er, jo smallere bliver pladsen til ytrings- og 
trosfrihed,” har hun udtalt til evangelicalfocus.
com.

HYPPIGSTE DØDSÅRSAG VAR ABORT

Den hyppigste dødsårsag i 2021 var abort. 
Ifølge data fra WHO blev der i 2021 udført 

omkring 42,6 millioner aborter verden over. Til 
sammenligning døde 8,2 millioner af cancer og 
omkring 3,5 millioner af COVID-19. 

Ifølge Worldometer, der indsamler tal fra offi-
cielle kilder, døde omkring 58,7 millioner men-
nesker på verdensplan i 2021. Tallet inkluderer 
dog ikke aborter.

mens hun var på operationsstuen.
”Jeg sagde, ’jeg kan ikke forlade patienten’, men lede-

ren insisterede. Jeg følte mig så flov. Operationsstuen er 
hektisk, og jeg var forbløffet over, at ledelsen var parat 
til at risikere en patients liv for at true mig til at fjerne 
mit kors.”

GIK NED MED STRESS
Da hun over de næste år gentagne gange nægtede at 
fjerne korset, blev hun i 2018 forflyttet til sekretærop-
gaver på sygehuset. I 2020 fik hun konstateret stress af 
sin læge.

Nu har den britiske arbejdsret givet hende medhold i, 
at sygehusets dresscode blev ”administreret tilfældigt” 
og ”uden sammenhængende forklaring”, fordi ringe, 
slips, hijabber og turbaner var tilladt, men ikke et lille 
kors i en kæde.

”Folk sagde til mig, ’hvorfor tager du ikke bare halskæ-
den af’, men havde jeg gjort det, ville jeg have følt, at jeg 
gik på kompromis og svigtede min tro,” siger den nige-
riansk-fødte sygeplejerske, der kom til Storbritannien i 
1988. 

Andrea Williams, der er administrerende direktør for 
Christian Legal Centre, som hjalp Mary Onuosha i sa-
gen, glæder sig over, at retten har afgjort, at kristne har 
ret til at udtrykke deres tro på arbejdspladsen.

”Men sejren er kommet med en høj pris. Mange krist-
ne i det britiske sundhedsvæsen og andre steder har 
måttet skjule deres kors, og Mary måtte igennem to års 
vedholdende chikane fra sin ledelse.”

Andrea Williams understreger, at en arbejdsgiver 
i Storbritannien stadig kan kræve, at en ansat tager 
halskæde og lignende af, men kun hvis der er specifik-
ke og tvingende sundheds- eller sikkerhedsomstæn-
digheder.  

FO
TO

:  CH
RISTIAN

 STID
SEN
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JANUAR UDSALG JANUAR UDSALG  JANUAR UDSALG  JANUAR UDSALG JANUAR UDSALG

FIND FLERE UDSALGSBØGER PÅ LOHSE.DK   

  
Lejlighed i Søborg ledig
3-værelses lejlighed i Søborg ved København udlejes fra  3-værelses lejlighed i Søborg ved København udlejes fra  
1. april (evt. 1. marts). 1. april (evt. 1. marts). 
  
Kontakt: Anni Sørensen 61686353.Kontakt: Anni Sørensen 61686353.

Kirketjener til Fredens-Nazaret sogn
Glædes du ved at se kirken og dens lokaler flittigt brugt? Glædes du ved at se kirken og dens lokaler flittigt brugt? 
Er du serviceminded, har ordenssans og er glad for at tage Er du serviceminded, har ordenssans og er glad for at tage 
fat? fat? 

Så er du måske vores nye 
kirketjener. 

Vores kirketjener går på Vores kirketjener går på 
pension, og vi søger derfor en ny kirketjener 25 timer om pension, og vi søger derfor en ny kirketjener 25 timer om 
ugen. ugen. 

Du får ansvar for, at kirken og kirkens lokaler er i orden og Du får ansvar for, at kirken og kirkens lokaler er i orden og 
klar til brug, samt tjeneste i forbindelse med gudstjene-klar til brug, samt tjeneste i forbindelse med gudstjene-
ster og arrangementer. Du vil stå for klargøring, opstilling af ster og arrangementer. Du vil stå for klargøring, opstilling af 
borde og stole samt oprydning, afrydning og rengøring efter borde og stole samt oprydning, afrydning og rengøring efter 
gudstjenester og arrangementer.gudstjenester og arrangementer.

Du vil indgå i et nært kollegafællesskab med 10 ansatte Du vil indgå i et nært kollegafællesskab med 10 ansatte 
inkl. to præster. Nærmeste kollega er kirkens anden kirke-inkl. to præster. Nærmeste kollega er kirkens anden kirke-
tjener og den daglige leder (kordegn). tjener og den daglige leder (kordegn). 

Hele jobopslaget kan ses på Jobnet på jobnr.5507490 eller Hele jobopslaget kan ses på Jobnet på jobnr.5507490 eller 
på sognets hjemmeside www.fredensognazaret.dk/nyhed/på sognets hjemmeside www.fredensognazaret.dk/nyhed/
kirketjener-soeges-1-21254.kirketjener-soeges-1-21254.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendel-Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendel-
se til daglig leder Susanne Rewitz på telefon 35 38 57 26 se til daglig leder Susanne Rewitz på telefon 35 38 57 26 
eller mail Sure@km.dk.eller mail Sure@km.dk.

Ansøgning, CV samt relevante bilag skal sendes senest Ansøgning, CV samt relevante bilag skal sendes senest 
den 4. februar kl. 12.00 til 9164fortrolig@sogn.dk eller til den 4. februar kl. 12.00 til 9164fortrolig@sogn.dk eller til 
Fredens-Nazaret sogns Menighedsråd, Ryesgade 105 st., Fredens-Nazaret sogns Menighedsråd, Ryesgade 105 st., 
2100 København Ø.2100 København Ø.

Lolland-Falster afdeling

Lolland-Falster afdeling

Missionær søges til Lolland-Falster

Vi søger en missionær �l Lolland-Falster afdeling, fordi vi ønsker, at Guds rige må gå frem her hos os.
Den ideelle ansøger har nådegaver og kald �l:
� at være medvandrer i LMU/LMBU med prak�sk og åndelig stø�e og e�er behov deltage i ledelsen af LMBU’ lejre
� at lede udadre�ede ak�viteter som fx opfølgning på lejrene, kristendomskurser mv.
� at synliggøre LM på Lolland-Falster gennem sociale medier, netværk mv., så poten�elle �lfly�ere ser kaldet og mulighederne
� at stø�e det eksisterende arbejde i afdelingen gennem opmuntring og engagement
� at udruste os �l hverdagsmission og forkynde i vores kredse og frimenighed
� at fly�e �l vores område og leve sammen med os (vi hjælper gerne med at finde en bolig)

Vi �lbyder:
� en 60 % s�lling med løn og ansæ�elsesforhold i henhold �l LM’s regler
� en flok frivillige, der gerne vil arbejde sammen med dig
� et team på to personer, som opgaverne planlægges og evalueres med

Hvis det er relevant for alle parter, vil Stubbekøbing E�erskole og LivogJob i Stubbekøbing �lsammen �lbyde en 40 % s�lling som fx
lærer, så der samlet kan �lbydes en 100 % s�lling. Som et led i ansæ�elsesprocessen udarbejdes der en arbejdsbeskrivelse under
hensyntagen �l nådegaver og udrustning.
S�llingen er en 3-årig projekts�lling, og når der er gået 2½ år, evaluerer vi, om den kan fortsæ�e udover de 3 år. S�llingen ønskes besat
d. 1. april 2022 eller snarest dere�er. Ansøgning med bilag og oplysning om to referencepersoner sendes med brev �l afdelingsformand
Jan Nielsen, Horsevænget 13, 4800 Nykøbing F senest d. 25. februar.
Yderligere oplysninger fås hos afdelingsformand Jan Nielsen tlf. 7175 2396 eller næs�ormand Jørgen Sulkjær tlf. 3073 5600.

www.lutherskmission-lf.dk



L Æ S ERB REV

DISCIPEL 24-7 
HAR GIVET MIG NY 
FRIMODIGHED
BIRGER REUSS SCHMIDT, VICEGENERALSEKRETÆR I LM

I de sidste to numre af Tro og Mission har der væ-
ret fremført kritik af projekt Discipel 24-7, som LM 
har stået bag i de sidste knap tre år. På den bag-
grund vil jeg gerne fortælle, hvad mødet med SO-
MA-kirkerne i USA, som er inspirationen til Disci-
pel 24-7, har betydet for mig.

I store dele af mit liv har ordet mission handlet 
om friluftsmøder, dør-til-dør mission, bogborde 
og lignende, og jeg har været med til at arrangere 
adskillige kurser i evangelisering. Men det endte 
som krav, jeg ikke kunne leve op til, og ”mission” og 
”evangelisation” blev ord, der fyldte mig med dår-
lig samvittighed.

Gennem Discipel 24-7 har jeg fået ny frimodig-
hed. Det er blevet klart for mig, at missionen er 
Guds sag. Det er ham, der virker, og det er ham, der 
skal overbevise mennesker. Jeg skal ikke kaste mig 
ud i en masse aktiviteter, men gå i de gode gernin-
ger, som Gud lægger til rette for mig. Jeg skal møde 
mine medmennesker med kærlighed og praktisk 
omsorg, og så må Gud give anledninger til et vid-
nesbyrd om Jesus. Jeg er missionær i betydningen 
”sendt til verden” i mit helt almindelige hverdagsliv.

Jeg har fået en ny forståelse for vigtigheden af 
det nære kristne fællesskab som en hjælp til at føl-
ge Guds vej. Det er også i det nære kristne fælles-
skab, at synden ikke bare bliver et abstrakt begreb, 
men noget helt konkret, som jeg har brug for både 
at bekende og gøre op med. 

Og så giver det mig en stor glæde og mening, at 
Gud har en plan med mig i mit liv her på jorden. 
Jorden er ikke kun en ventesal til evigheden. Det 
evige liv er allerede begyndt, når vi vandrer med 
Jesus – og ved evangeliets kraft kan jeg være med 
til at herliggøre Gud.

Jesus er kommet til at betyde endnu mere for 
mig. Evangeliet er blevet mere konkret og har no-
get at sige ind i alle livets forhold. Min gudstjeneste 
er ikke bare to timer om ugen, men hele mit fysi-
ske liv alle ugens dage – 24-7. 

Jeg vil udfordre alle til selv at undersøge sagen. 
Se videoerne på hjemmesiden www.discipel247.dk, 
læs bøgerne, og tag med på konferencen Når Jesus 
fylder, som er udskudt til 30.9.-2.10 2022.  

TEOLOGISK UNDERVISER 
TIL KURSER I TANZANIA
Vi søger en teolog til en ny stilling som underviser – og 
på sigt kursusleder – i de nye kursusfaciliteter i Iringa. I 
samarbejde med den lutherske kirke tilbydes kurser til 
præster, evangelister og ledere.

DINE OPGAVER: 
• Undervise i bibelfag og teologiske fag 
• Tilrettelægge og gennemføre kurser 
• Udvikle nye kurser og kursusformer

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 
Læs mere på dlm.dk/job.

UNDERVISER 
TIL PRÆSTESEMINARIUM
På Phnom Penh Bible School uddannes kommende  
præster og ledere til kirken i Cambodja.
Du kommer til at undervise i bibelfag og teologiske fago-
mråder på bachelorniveau samt være mentor for nogle af 
de studerende. 
Du skal have en teologisk kandidat/-mastereksamen 
og gerne erfaring med undervisning, ledelse eller 
menighedsplantning.

Ansøgningsfrist: snarest muligt. 
Læs hele stillingsbeskrivelsen på dlm.dk/job/missionaer. 
Kontakt gerne missionskonsulent Bent Olsen på 
bo@dlm.dk / 41 57 82 37.
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SET FRA MIN STOL

Oktober sidste år gik jagten ind 
på et par tiltrængte vinterstøvler. 
Nysgerrigt afsøgte jeg yndlings-
mærkernes revir for til min store 
skuffelse udelukkende at finde 
”chunky boots”, altså støvler, der 
ligner en hybrid mellem gummi-
støvler og en kampvogn. 

Nej, tak ikke til mig. De er bare 
så grimme! 

Så blev det november og de-
cember… Jeg er både i butikker og 
online blevet præsenteret for et 
righoldigt udvalg af chunky boots. 
Måske var de ikke helt så grimme? 
Måske kunne det noget at kom-
binere dem med en feminin kjole 
eller… ?

Sådan går det. Jeg bliver påvir-
ket. Flyder med tiden. Det gælder 
nok ikke kun mig. Eller husker du 
ikke, at du også gik i popstøvler, at 
din mor havde briller så store som 
møllehjul, eller dengang den stri-
bede Kählervase flyttede ind i mere 
end hver anden vindues karm?

Sådan er det med mode. Og 
med holdninger. Vi bliver påvirket 
af omverdenen og udfordret på 
vores syn og overbevisninger. 

Der er selvfølgelig nogle foran-
dringer, som er gode og helt på 
sin plads. 

I begyndelsen af 80’erne fik vi 
på LMH's medieholdet tæsk for 

at have brugt et gospelnummer 
som underlægningsmusik i en 
DR-udsendelse, vi fik mulighed 
for at producere. Der var heftige 
trommer og medrivende rytmer. 
Jeg husker, at der var ikke så få, 
der udtrykte skuffelse over dette 
knæfald for tiden. 

Godt, at det ikke er sådan læn-
gere. 

Det er godt, at noget ændrer sig. 
Det er for eksempel også godt, at 
vi, der holder fast i tjenestedeling, 
ser på, i hvilke tjenester kvinder 
kan udfolde deres gaver ud over 
børnearbejde og køkkentjans. 
Selv om udviklingen løber paral-
lelt med den verdslige kamp for 
ligestilling og sikkert tager farve af 
den i et vist omfang, er det godt, 
at vi overvejer praksis, så længe vi 
spejler den i Bibelens virkelighed. 

Men jeg må også lytte rigtig 
godt efter, at der ikke går tilvæn-
ning i den på alle områder. Inden 
for det seneste par måneder har 
jeg hørt bemærkninger som ”jeg 
har det altså svært med, at homo-
seksuelt samliv er et problem” og 
”der er vel ingen, der rigtig sætter 
spørgsmålstegn ved Darwin læn-
gere …”

Gud give mig – og os – ører at 
høre med. Og tro til at holde fast. 
Det vigtigste er på spil. 

SKRÆMMENDE NEMT 
AT FLYDE MED TIDEN

I bogen udlægger Michael Reeves Pau-
lus' tekst fra Kol 3, 1-4, hvor Paulus op-
muntrer og formaner os til at leve et 
kristent liv, netop fordi Kristus er ”vo-
res liv”. 

Reeves indleder da også med at slå 
fast, at kristendom først og sidst er 
Kristus. I tråd hermed er bogen såle-
des fra ende til anden en helbibelsk 
portrættering af glæden ved at kende 
Kristus som hele sin kristendom. Vi 
følger Kristus helt fra begyndelsen ved 
jordens skabelse, i hans jordeliv som 
både menneske og Gud og helt frem til 
hans genkomst som Lammet på dom-
mertronen. 

Særligt bruges der tid på at skildre 
Jesu stedfortrædende liv som menne-
ske, hvor han sejrende gik ud af fristel-
ser og prøvelser for vores skyld!

Reeves formår også at trække teologi-
en ned på hverdagsplan, når han kom-

MICHAEL REEVES:

KRISTUS VORES LIV

CREDO 2021

176 SIDER – 199,95 KRONER

BØ GE R

DORTE SIG LEERGAARD

LANDSLEDER I ELN

LANDSLEDER@LUTHERSK-NETVAERK.DK
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Denne bog giver en god anledning til at 
åbne sin bibel og fordybe sig i Kristus’ liv 
og glæden over at kende ham.  
I al fald udfordrer den os til at tale mindre 
om vores mere eller mindre vellykkede 
kristenliv.

Teologien bliver trukket 
ned på hverdagsplan

af bogens styrker og kendetegn, må dog 
også siges at være dens svaghed. Dette 
fordi man som læser ikke altid får alle 
mellemregninger med og ofte kun får 
anledning til at skrabe i overfladen. 

Men netop derfor gives der med den-
ne bog en god anledning til at åbne sin 
bibel og fordybe sig i Kristi liv og glæ-
den over at kende ham. 

Bogen udfordrer os i al fald til at tale 
mindre om vores mere eller mindre 
vellykkede kristenliv (som i øvrigt er en 
term, der ikke findes i Bibelen) og mere 
om Kristusliv.  

REEVES GIVER FRA ENDE TIL ANDEN EN HELBIBELSK PORTRÆTTERING AF GLÆ-
DEN VED AT KENDE JESUS - FRA JORDENS SKABELSE TIL HANS GENKOMST SOM 
LAMMET PÅ DOMMERTRONEN

ANMELDELSE ENOK BREUM MOGENSEN

mer med sit bud på, hvorfor vi så ofte 
ender i en svingdørskristendom. Det 
skyldes netop vores tids store behov 
for selvsikkerhed og vores manglende 
indsigt i, hvem vi er i Kristus: 

”Om søndagen er du på toppen, fordi 
du har været i kirke og bedt. Om man-
dagen er du i kulkælderen, fordi du 
hverken har gjort det ene eller det an-
det. Det hele skyldes, at du tror, at du 
ryger ind og ud af Guds velbehag, alt 
efter hvordan du har det følelsesmæs-
sigt” (s. 85). 

Undervejs er der flere vigtige og re-
levante henvisninger til kirkehistori-
ske diskussioner. Dette gælder eksem-
pelvis treenighedslæren og Arius’ lære 
om Kristus som skabt og ikke født. Net-
op her er vi inde i kernen af evangeli-
et, om hvorvidt Jesus blev sendt som 
et etisk forbillede på det gode liv eller 
som en frelser for dem, der ikke mag-
tede at leve det gode liv.

Ligeledes bliver reformatorerne 
 Luther og Calvin flittigt citeret for de-
res genopdagelser af evangeliets sand-
hed og skønhed. Det er med til at give 
os en fornyet besindelse på vores pro-
testantiske arv.

Det helbibelske view med de mange 
afstikkere undervejs, som afgjort er en 

ENOK BREUM MOGENSEN

EFTERSKOLELÆRER

EM@LME.DK
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Flyttekasserne er kun lige pakket ud i familien 
Højgaards nye lejlighed i Stubbekøbing. 

Torsdag den 30. december flyttede Thomas 
Højgaard og hans kone, Camilla, og parrets tre 
børn på tre, fire og syv år fra portnerboligen i 
LM’s missionshus Bethania i Hillerød til en lej-
lighed ved Stubbekøbing Efterskole, hvor Tho-
mas er ansat som lærer.

Her, langt fra de vante rammer i det nordsjæl-
landske, skal de nu skabe sig en ny tilværelse 
med nye muligheder og bekendtskaber.

GUD VISTE VEJEN
Thomas lægger ikke skjul på, at familiens flyt er 
et spring ud i det ukendte.

”Vi var jo glade for at bo i Hillerød, så hvis det 
stod til os, ville vi nok helst blive boende i områ-
det. Men samtidig bad vi Gud om at vise os vejen 
for, hvad hans planer var for os,” siger han.

Som studerende i teologi oplevede han, at 
portnerjobbet i missionshuset passede meget 
godt ind i familielivet. Men da han i december 
2020 måtte droppe at færdiggøre sit speciale og 
senere fik arbejde på et lager med havemøbler, 
blev det sværere for ham også at få tid til opga-
verne med at rengøre og passe missionshuset. 
Så han var klar over, at der skulle ske noget nyt.

Da Camilla efter et møde i Bethania blev min-
det om et jobopslag fra Stubbekøbing Eftersko-
le og spurgte Thomas, om det ikke var noget for 

ham, oplevede de det begge som et kald. 
”Jeg tænkte, om det var et prik på skulderen 

fra Gud til at prøve noget nyt, fordi Camilla var 
blevet mindet om det så konkret. Selv har jeg 
aldrig nogensinde tænkt på, om et job på Stub-
bekøbing Efterskole skulle være noget for mig,” 
siger han. 

EN GOD FØLELSE I MAVEN
I stillingsopslaget fra Stubbekøbing Eftersko-
le, som er en specialefterskole oprettet af LM 
for elever med særlige behov, søgte man tyde-
ligt efter en lærer med en pædagogisk uddan-
nelse, og her passede Thomas’ bachelor i teo-
logi jo ikke lige ind, syntes han. Der var en uge 
til ansøgningsfristen, og følelsen af Guds prik 
fik ham til at ringe til skolens forstander for at 
høre, om det overhovedet var relevant for ham 
at søge jobbet. 

”Jeg ringede til Martin, og han var meget po-
sitiv. Han sagde, det ville være en fordel med en 
pædagogisk uddannelse, men at det vigtigste var, 
at man havde gode relationskompetencer i for-
hold til de unge. Bagefter havde jeg en god følel-
se i maven af, at det kunne være noget for mig.”

Samtidig vidste han, at efterskolen længe har 
efterlyst bekendende kristne lærere, da en stor 
del af eleverne kommer fra ikke-kirkevante 
hjem, så det endte med, at han sprang ud i det 
og søgte stillingen.

Mærkede det som  
Guds prik på skulderen
THOMAS HAR I SEKS ÅR VASKET TRAPPER I MISSIONSHUSET BETHANIA I HILLERØD. 
NU ER HAN FLYTTET MED HELE FAMILIEN TIL FALSTER FOR AT VÆRE EFTERSKOLELÆRER.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  PRIVATFOTOS  

Den 1. januar begyndte Tho-
mas Højgaard som lærer på 
Stubbekøbing Efterskole. 
Han er bachelor i teologi og 
påbegynder en pædagogisk 
uddannelse inden for tre år. 

Thomas Højgaard ople-
vede, at Gud prikkede til 
ham om at søge stillin-
gen som lærer på Stub-
bekøbing Efterskole. 
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”Jeg snakkede med min far, som er 
tidligere Tanzania-missionær, om, 
hvad han tænkte dengang i forhold 
til missionskaldet. Han sagde, at han 
sendte sin ansøgning til LM's Missi-
onsskole med en bøn om, at Gud måt-
te lukke den dør, hvis det ikke var det, 
han skulle.” 

”Den bøn gjorde vi faktisk til vores 
egen, for det var vigtigt for os, at vi i ikke 
skulle herned, hvis det ikke var Guds 
mening. Så da jeg fik jobbet, tænkte vi, 
at det måtte være Guds svar.”

ET KRISTENT VIDNESBYRD
Thomas mødte sine kommende elever 
første gang onsdag den 5. januar, hvor 
de kom tilbage efter juleferien. Han er 

Det var vigtigt for os, at 
vi i ikke skulle herned, 
hvis det ikke var Guds 
mening. Så da jeg fik 
jobbet, tænkte vi, at det 
måtte være Guds svar.

Familien Højgaard med bør-
nene Tabitha, Kaleb og Josva 
er spændte på deres nye til-
værelse i Stubbekøbing.

BEHOV FOR KRISTNE LÆRERE

”Det er fantastisk, når kristne familier får et kald til at flytte 
her til Udkants-Danmark,” siger Martin Paulsen, der er for-
stander på Stubbekøbing Efterskole på Falster.

”Det er også nødvendigt. 95 procent af vores elever kender 
ikke til en personlig Gud, så der er brug for kristne lærere, hvis 
vi fortsat skal være en kristen efterskole om 10-15 år.”

Stubbekøbing Efterskole søger jævnligt nye lærere, og for-
standeren understreger, at uddannelsen ikke er altafgørende, 
men at det er vigtigere at kunne møde de unge med kristent 
nærvær.

med i et team omkring en klasse, hvor 
han blandt andet skal undervise i ma-
tematik og trosfag. Da de elever ikke 
har et særligt højt fagligt niveau på 
grund af indlæringsvanskeligheder, er 
det vigtigt at variere undervisningen, 
kommunikere enkelt og være et kri-
stent vidnesbyrd i hverdagen. Og så er 
aftalen med skolen, at han inden for tre 
år påbegynder en pædagogisk uddan-
nelse.

Også Camilla og børnene har skullet 
vænne sig til at blive rykket ud af det 
kendte.

”Vores ældste barn nåede lige at gå et 
halvt år på Johannesskolen og få ven-
ner dér, som hun savner. Og Camil-
la måtte sige sit job op uden at have 
et nyt. Men vi har da talt om, at det er 
godt, hun ikke har noget her i januar, 
så hun kan være der for børnene midt 
i alt det hele.” 

Parret tror på, at de nok skal falde 
godt til på Falster, selv om der ikke er 
så stort et LM, som de er vant til fra de-
res tid i Nordsjælland.

”Det bliver noget andet, men vi har 
fået et kald til at flytte derhen, hvor vi 
tror, Gud vil bruge os. Og et eller andet 
sted er det jo også meget nemt, når der 
ikke er så meget at vælge imellem,” si-
ger Thomas med et smil på læben.

”Vi regner med at komme i Lol-
land-Falster Kirken, så vi glæder os til 
at lære nogle at kende dér.”  
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BLIV VOLONTØR
START

AUGUST 2022

Vi er en kristen specialefterskole, 
der arbejder med elever med særlige behov.

Du får muligheden for at indgå i
undervisning, vagter, valgfag og meget andet!

Se mere om skolen på: sdrborkefterskole.dk
Ansættelse efter gældende overenskomst mellem

FinansministeriFinansministeriet og LC 
Ansøg på: info@sdrborkefterskole.dk

Har du lyst til at dele dit liv og din tro?

Har du lyst til at præge unge mennesker?

Har du hjerte for elever med særlige behov?

STILLINGS OPSLAGSTILLINGS OPSLAGSTILLINGS OPSLAG

Vi søger en lærer med mulighed for en fuldtidsstilling.
Er det dig, så har vi stillingen klar, gerne pr. 1. marts 2022.

Vi søger en lærer, som har hjerte, lyst og energi til at arbejde med 
vores målgruppe af specialelever, som er fagligt og/eller socialt 

udfordret. Vi er en prøvefri efterskole.

Vores ønske til dig er, at du kan indgå i lærerteams i faget dansk
og evog evt. i matematik eller engelsk. Derudover pige- og 

drengeidræt,  tness samt andre valgfag.
Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børn, forældre og 
kollegaer. Vores kristne værdier og menneskesyn præger vores 

hverdag. 

Se mere om skolen på www.sdrborkefterskole.dk
Ansættelse efter gældende overenskomst mellem  

FFinansministeriet og LC.

Ansøgningsfrist 24/1-2022 på mail: info@sdrborkefterskole.dk

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Er du på udkig efter nyt bibelstudiemateriale 
til din cellegruppe eller bibelkreds?

• Altid tilgængeligt
• Digitalt og dynamisk
• Kun 400 kr. pr. gruppe

Forfattere:
Henrik Højlund, Dan Månsson m.fl. 

Prøv første oplæg gratis på www.biblegroups.today

pentabyg.dk

Frederiksborg 
Apotek
Slotsgade 26, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00
Apoteker Troels Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk

Åbent alle dage i året kl. 8-21



Friskolen - Bylderup Bov er en friskole, hvor vi 
lægger vægt på det kristne livs- og menneskesyn. 
Vi har engagerede forældre, som vil skolen. Vi søger 
en ny skoleleder, der har hjerte for skolen, og som 
vil stå i spidsen for den fremtidige drift og udvikling 
af skolen. 

Skolen har 60 elever fra 0-9. klasse, 8 ansatte og en SFO med ca. 
25 børn.  Vi er beliggende lidt uden for Bylderup Bov, hvor vi har god 
plads og masser af frisk luft. Bylderup Bov er en dejlig by med kun 
1,5 time til en af Europas største byer. Byen har et velfungerende 
foreningsliv - både fritids- og kirkeliv.

Ansøgningsfrist er mandag den 28. februar 2022.

Ansøgning uploades via www.unikrecruitment.dk,  
hvor stillingsopslaget er vist. 

Har du spørgsmål, er du velkommen  
til at kontakte Michael Kjærgaard på:  
mk@unikrecruitment.dk  
+45 2222 4000

 Skoleleder

Få gratis 
blad og 
bedeblad
Udkommer fire gange om året
Bestil på opendoors.dk/blad og bestil

Scan

LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Gratis
Parkering

Tæt på
indkøb

Egen
nyttehave

Pris pr. person kr. 2.077,- Deltagelse kun lørdag kr. 851,-
Læs mere på www.nyborgstrand.dk – hvor du også kan tilmelde dig.

NB. Også ikke-landmænd er velkomne!

"En spændende weekend med fantastiske foredrag"

KRISTELIGT  
LANDMANDSSTÆVNE 

Hele Danmarks mødested
Østerøvej 2  5800 Nyborg   

Telefon 65 31 31 31  www.nyborgstrand.dk

Weekend 18.-20. februar 2022

LivogJob er er for unge med
særlige behov, hvor vi har:

Se mere på livogjob.dk eller ring 54441705

� STU uddannelse
� Besky�et beskæ�igelse
� Bo�lbud med 16 pladser
for 17-30-årige

� Tilgængelighed for alle
� Et kristent værdigrundlag og
en kristen e�k

� Fokus på at bidrage �l lokalområdet

Vil du have et job på toppen? Vil du have et job på toppen? 
Vendsyssel Frimenighed søger en præst. Vendsyssel Frimenighed søger en præst. 

Se stillingsopslaget på Se stillingsopslaget på 
Vendsysselfrimenighed.dkVendsysselfrimenighed.dk
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Hvad laver du lige for tiden?
Der er endelig kommet godt gang i sy-projektet, som jeg har startet med 
nogle piger fra kollegiet. Vi har fundet et sted, vi kan sælge tingene her i 
Cambodja, og lige nu arbejder jeg på et samarbejde, så produkterne kan 
blive solgt i en webshop i Schweiz.

I sidste uge var jeg i Battambang for at finde et sted at starte kollegiet 
op, og for at støtte kollegielederen Kunthea.

Sidst, men ikke mindst, hjælper jeg også med at indrette en nyopstartet 
café i Siem Reap.

Hvad er dine planer for den kommende tid?
Det bliver spændende at møde Mika og Anju (nyt missionærpar i Cam-
bodja, der ankom efter deadline) og lære dem at kende.

Derudover skal jeg forsat hjælpe med opstarten af kollegiet i Battam-
bang og arbejde mere på, at finde mulige steder i Danmark, hvor vi kan 
sælge produkter fra sy-projektet.

Er der noget, som har glædet dig særligt på det seneste?
Det, der har glædet mig allermest, er, at landet er ved at åbne op igen efter 
næsten et år med nedlukninger. Det har været hårdt for de lokale og for 
os. Derfor er det så dejligt, at vi nu sammen kan glæde os over, at vi igen 
kan begynde at arbejde og leve vores normale liv. Det giver os også mu-
lighed for at række ud til flere mennesker, og det er virkelig opløftende.

Er der et forbøns- eller takkeemne, du gerne vil dele?
Bed for Anju og Mika og deres opstart her i Cambodja.
Tak for, at landet er ved at åbne op, og bed om, at det må forsætte sådan.

Er der et bibelvers, du er særligt glad for?
"Så kommer vi igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed 
giver os styrke" (Rom 8,37 i Bibelsn på  hverdagsdansk). 

Jeg er meget glad for dette vers, fordi jeg bliver husket på, at Jesus giver 
mig styrke. Jeg kan og skal ikke klare alting selv, men når mit fokus er på 
Jesus, kommer jeg igennem sejrende. 

SYPROJEKT GÅR GODT  
– UDVIDER MÅSKE TIL 
SCHWEIZ

MONICA KRONBORG

MISSIONÆR I CAMBODJA

MHK@DLM.DK

STØT LM
Gaver til missionsarbejdet sendes til konto  
2230 - 0726496390 eller via MobilePay 66288.
Se også dlm.dk/stoet.
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TEMA: LM FÅR NYT LOGO
LM har fået et nyt logo, hvor de bærende 
symboler er kors og hjerte. Sammen vidner 
de to symboler om, at korset er en hjerte-
sag for LM, som vi ikke bare vil beholde for 
os selv.

Logoets fire tegn peger også tilbage til 
LM's fire kerneværdier, skriver Landsfor-
mand Henrik P. Jensen, der bakkes op af 
generalsekretær Søren Skovgaard Søren-
sen, der ser en hel missionsprædiken i det 
nye logo.

Læs mere om tankerne og processen bag 
logoet på temasiderne, hvor du også får 
fem forskellige LM'eres umiddelbare hold-
ning til logoet. 

Logoet kan downloades på dlm.dk/logo

Hjertet er jo et bibelsk symbol, 
der udtrykker det inderste i 
mennesket. 
Sammen med korset vidner det 
om, at vi ikke bare ønsker at have 
korset som en viden.
SØREN SKOVGAARD SØRENSEN, GENERALSEKRETÆR


