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B I R G I T T E  K J Æ R

Søg højt
192 sider | 249,95 kr. 

»Birgitte Kjær formår med sit let forståelige sprog 
og sine pædagogiske eksempler at formidle Guds ord 
til visdom og indsigt for alle i familien. Vi har tre 
børn på 7, 9 og 14 år, og med Grav Dybt – og nu 
også med Søg Højt – har vi fået nogle andagtsbø-
ger, som støtter op om de behov, vi har til familiens 
andagtsliv.« 
JOHANNES SØLVSTEN JÖNSSON,  
POLITIINSPEKTØR I RIGSPOLITIET – OG FAR TIL TRE

ANDAGTSBOG TIL 
ÅRETS HØJTIDER OG 

MÆRKEDAGE
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NICKLAS LAUTRUP-MEINER

KOMMUNIKATIONSLEDER

NLM@DLM.DK

I dette nummer af Tro & Mission 
har vi brugt meget plads på at skri-
ve om tvivl. Med flere vidnesbyrd 
fra personer, der selv kæmper 
med tvivl, prøver vi at under-
strege, at tvivl ikke er forbeholdt 
nogle få kristne eller nogle kristne 
med løs tilknytning til tro og me-
nighed. I sidste ende er tvivlen en 
sag mellem den enkelte troende 
og Gud. Men som kristne fælles-
skaber er vi givet til hinanden til 
hjælp, opbyggelse og opmuntring 
i troen. Derfor er der to spørgs-
mål for ethvert kristent fællesskab 
at stille sig selv, når man har læst 
artiklerne.

TAG HÅND OM TVIVLEREN
Det første spørgsmål gælder le-
delserne: Har vi et fællesskab, 
der tager hånd om tvivlere? Det 
gælder tvivlerens sjælesørgeri-
ske behov for at tale med nogen 
om tvivlen, personens behov for 
åndelig opbyggelse og fornyelse, 
for forbøn og for at være en del af 
fællesskabet uden at blive mindet 
om tvivlen hele tiden. 

Afhængig af fællesskabets stør-
relse kan man som ledelse ikke 
tage hånd om enhver, der tvivler. 
Men man kan arbejde på at skabe 
sådan et fællesskab ved at forkyn-
de og undervise om tvivl og tilby-

de forbøn og sjælesorg. På den 
måde kan man kommunikere god, 
bibelsk livshjælp, samt vise, at 
man ønsker at tage hånd om den, 
der tvivler.

LYT IGEN OG IGEN
Det andet spørgsmål gælder de 
mange af os, der ikke har en le-
delsesposition i menigheden: 
Hører vi kaldet til at græde med 
de grædende (Rom 12,15)? Når 
Paulus formaner til hengivenhed i 
broderkærlighed, er det ikke bare 
en teoretisk tanke, men et kald til 
at slide for hinandens ve og vel i 
menigheden. Det er ikke nok at 
lytte én gang til tvivleren eller 
andre, der lider. Lyt igen og igen. 
Spørg til, hvordan det går, og gå 
sammen med dem i deres lidelse. 
Overvej, hvordan du kan tjene 
denne person, som Gud har lagt 
hen til dig. Stil dig ikke tilfreds 
med, at der nok er andre, der er 
mere oplagte til at hjælpe, før du 
ved med sikkerhed, at personen 
ikke står alene.

Tvivlen forsvinder desværre 
ikke af, at man som tvivler er en 
del af et stærkt og trygt fælles-
skab. Men vi kan måske skabe 
fællesskaber, der tager hånd om 
dem, der tvivler, så tvivlen ikke 
bliver til vantro.

HAR VI PLADS  
I VORES HJERTER  
TIL TVIVLERNE?

INDHOLD

06 Fra autolakerer til frimenighedspræst

10  PORT RÆ T

 Tvivlen er et mareridt, 
 der bare bliver ved
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  kristne bøger
   Frank hentede ukrainske flygtninge
   Bed om, at ingen må tage vores land

26  TEMA: TVI VL

  Den, der tvivler, skal komme til Jesus
  Jeg erfarer, at Gud er til, når jeg er 
  i relation til ham
  Der er tvivlere overalt i Bibelen
  Discipel = lidettroende

32  KIR KEN VER DEN RUNDT

34  Kære voksne: Vis os jeres kristenliv!

35  AN M E L DE L SE 
 Velsignet
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 som sognepræst
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GL I MT

HASAN BLEV DØBT I SPJALD FRIMENIGHED
DER VAR FEST 6. FEBRUAR I SPJALD FRIMENIGHED, DA SYRISKE HASAN 

FULGTE RESTEN AF SIN FAMILIE OG BLEV DØBT.
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Hver lørdag trækker missionær 
Emil Solgaaard fra Cuzco i Peru i 
sportstøjet og går sammen med 
andre kristne unge ned i byens 
park ti minutters gang fra kirken, 
hvor rigtig mange kommer for at 
spille boldspil. Det har givet nogle 
gode kontakter, fortæller han.

"Én af dem, vi har lært at kende 
til sport, Gael, har været med til 
ungdomsmøde to gange og har 

SPORT I CUZCO KAN 
FÅ FLERE I KIRKE

LEGO BYGGEDE BRO MELLEM FAMILIER  
OG MISSIONSHUS I HELSINGE

Omkring 35 børn, forældre og bedsteforældre 
lagde vejen forbi LM Helsinges missionshus i 
weekenden. Her var der bygge-event, hvor små 
såvel som store var med til at bygge en by af le-
go-klodser. Undervejs blev der sunget og fortalt 
bibelhistorier. Søndag eftermiddag var der fer-
nisering for hele familien.

Lego-eventet var en del af konceptet Børn og 
Tro, der hjælper menigheder med at bygge bro 
til familier i deres nærområde.

”Det var en rigtig god oplevelse. Gud var med, 
og folk bakkede op,” siger en af arrangørerne, 
Sarah Engmark. 

virket interesseret og deltaget ak-
tivt i møderne.”

Den lutherske kirke i Cuzco er 
stadig meget lille, men missionæ-
ren oplever, at de lokale kristne 
er gode til at finde på måder at nå 
endnu længere ud på.

”Vi håber og beder til, at fle-
re gennem sporten får lyst til at 
komme til ungdomsmøder, så de 
kan lære Jesus bedre at kende."

Jeg vidste at Cambodja 
er et fattigt land, men 
at det er så svært for de 
unge at bryde ud af den 
sociale arv, kom som 
en overraskelse for 
mig. Der hviler en kon-
stant bekymring om 
fremtiden foran dem.

CHRISTINA MUNCH, VOLONTØR I SIEM REAP, I SIN BLOG PÅ 

DLM.DK.
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Ni unge kvinder mellem 19-23 år er 
indtil videre flyttet ind som de første 
beboere i LM's helt nye kollegie for stu-
derende i Cambodjas tredjestørste by, 
Battambang.

De fleste af pigerne er ikke kristne. 
Alligevel accepterer de, at de skal i kir-
ke, og at der er bibeltime tre gange om 
ugen på kollegiet. 

Det fortæller missionær Anju Raja 
Bak-Skovenborg, der sammen med sin 

9 PIGER FLYTTER IND PÅ NYT 
KOLLEGIE I BATTAMBANG

mand, Mika, skal være med til at star-
te et nyt evangeliserende arbejde op i 
byen og være en støtte for kollegiets le-
der, Kunthea Kuy.

”Pigerne siger, at det giver dem tryg-
hed at bo på et kristent kollegie. De ser 
det som et varmt hjem med et godt fæl-
lesskab.”

Det nye kollegie i Battambang giver 
unge kvinder mulighed for at flytte til 
storbyen for at studere.

KONFIRMANDER LÆRTE 
OM LIVET SOM KRISTEN

 
27 konfirmander fra en lang ræk-
ke af LM's frimenigheder var på 
lejr på Sædding Efterskole sidste 
weekend.

Temaet "Livet som kristen" blev 
belyst fra mange facetter: iden-
titet, seksualitet, hverdagsliv og 
åndeligt liv. En undervisningstime 
sluttede med, at de to og to skulle 
tale om, hvad de havde fået med 
sig fra timen – og en af konfirman-
derne udbrød: "At Jesus kan tilgi-
ve alting og altid."

MAIKEN HADBERG  
FORTSÆTTER SOM LÆRER 
I MONGOLIET

 
"Jeg trives og er glad for mit arbej-
de som lærer her i Mongoliet. Det 
er min hverdag og mit hjem."

Sådan begrunder Maiken Had-
berg, at hun har forlænget sin 
kontrakt med Norsk Luthersk 
Misjonssamband indtil sommeren 
2024. Hun er lærer for missionær-
familien Olofsons børn og har en 
række diakonale opgaver.
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Det lå ellers ikke i kortene, at LM’s nyeste fri-
menighedspræst skulle gå præstevejen. 31-åri-
ge Nicolaj Dam Bendiks fortæller om det store 
spring, han tog, da han efter endt uddannelse 
som autolakerer i det vestjyske og et ophold på 
LMH valgte at bosætte sig i hovedstaden for at 
læse teologi på Dansk Bibel-Institut (DBI).

”Man kan vist godt sige, at familie og venner 
fuldstændig tabte mund og kæbe og det hele, 
da jeg ringede og fortalte dem det. Det havde de 
ikke lige set komme. Det var helt utænkeligt for 
dem.”

Nu er han tilbage i Vestjylland igen – denne 
gang som præst for LM Kirken i Holstebro.

HOLDT KALDET FOR SIG SELV
Kaldet startede egentlig helt tilbage som ung 
teenager, fortæller han.

”Allerede omkring 13-årsalderen fik jeg en 
meget stærk oplevelse af at skulle dele evange-
liet med andre som en beskæftigelse, og ikke 
bare i min fritid. Jeg er døbt og opvokset i en 
kerne-LM-familie, men i den periode vil jeg 
sige, at jeg blev personligt kristen. Jeg fik det så-

dan, at det gode budskab, jeg havde lært at ken-
de, var for vigtigt til, at folk, der ikke kendte det, 
ikke skulle høre om det.”

Han var overbevist om, at han skulle bruge sit 
liv på at fortælle andre om Jesus, men den unge 
vestjyde turde ikke sige det til nogen.

”Jeg følte, det var mærkeligt at gå rundt med 
sådan en drøm som teenager i Vestjylland, for 
det var der ingen andre, der gjorde. Så jeg gik 
egentlig med det selv i rigtig mange år og prøve-
de at skubbe tanken væk og tænkte, at det kun-
ne jeg gøre, når jeg blev ældre.”

DER MÅ VÆRE ANDET I LIVET
Efter efterskolen startede Nicolaj på HF, men 
droppede hurtigt ud igen. 

”Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville. En af 
mine kammerater fra LMU, som var autolake-
rer i Videbæk, sagde, at de manglede en – om jeg 
kunne tænke mig at arbejde dér. Tre-fire år med 
fast løn, det lød meget godt. Jeg så det som en 
mulighed for at få lidt ro på tankerne og frem-
tiden.” 

Men sådan havde Gud ikke tænkt det, og uro-

”SOM 13-ÅRIG FIK JEG ET KALD TIL AT PRÆDIKE. JEG SKUBBEDE DET VÆK, LIDT LIGESOM 
JONAS, DER SKULLE TIL NINEVE. MEN GUD HAR DET MED AT FÅ SIN VILJE,” SIGER DEN NYE 
PRÆST I LM KIRKEN HOLSTEBRO.

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG   FOTO PRIVAT

Nikolaj Dam Bendiks er ny præst 
i LM Kirken Holstebro. Kaldet til 
at forkynde har han haft længe 
– men vejen dertil har været 
snørklet.

FRA AUTOLAKERER TIL 
FRIMENIGHEDSPRÆST
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en nagede hos ham: ”Jeg havde det sådan, at jeg skulle 
noget andet end lakere biler.” 

Sammen med en god ven aftalte han at tage på LMH. 
Det blev starten på noget nyt, for undervisningen på bi-
belskolen vækkede en sult efter mere.

”Det var, som om det, der stod i Bibelen, for alvor gik 
op for mig. Alt det, jeg havde hørt og kunne udenad. Det 
var først dér, jeg fandt ud af, hvad evangeliet betød, og 
jeg ville bare gerne lære og høre noget mere.”

Fem måneder blev til ti måneder på LMH med prædi-
kenlære, hvor han var ude og prædike for første gang. 

”Jeg hørte om teologistudiet på DBI. Det lød spænden-
de, men igen skubbede jeg det væk, for det virkede ikke 
realistisk for mig at læse teologi – og det lå jo i Køben-
havn. Men det poppede bare op igen og igen, og så måtte 

Linnea og Nikolaj flyttede til Holste-
bro i januar måned, selv om ingen af 
dem havde tænkt, at de var klar til at 
forlade København.

NICOLAJ DAM BENDIKS

• 31 år og gift med Linnea 

• Præst i LM Kirken Holstebro 
i en projektstilling på 50 pro-
cent – foreløbig for en perio-
de på tre år. 

• LMU-medvandrer for at op-
prioritere ungdomsarbejdet i 
Vestjyllands Afdeling.  
Holder møder og står til rå-
dighed for samtaler i de otte 
LMU-kredse i afdelingen. 

• Koordinator for Virksund Bi-
belcamping.
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LM KIRKEN HOLSTEBRO

Frimenigheden blev etableret i januar 2012. Der holdes guds-
tjenester tre gange om måneden i LM’s missionshus.

Hidtil har man udelukkende benyttet frivillige prædikanter, 
men fra januar 2022 er Nicolaj Dam Bendiks ansat som præst 
på halv tid.

Der er en god tilslutning med mange unge og børnefamilier.
Hver mandag kommer omkring 75 børn til børnetræf, junior- 
og teenklub.

Det er simpelthen et  
fantastisk sted. Holstebro 
er uden tvivl LM’s bedste 
frimenighed.

jeg bare sige, at hvis det var det, Gud ønskede, så 
var det det, jeg skulle.” 

JONAS OG HVALEN
På LMH blev han kærester med Linnea fra 
Nordsjælland, og det var også med til at flyt-
te hans blik fra det vestjyske. Hun havde vun-
det tv-konkurrencen Popstars og ville gerne ar-
bejde videre med musikken. Han flyttede ind 
hos hendes forældre og brugte et år på at læse 
HF-enkeltfag, inden de blev gift og bosatte sig i 
København. Herefter tog den vestjyske autola-
kerer en bachelor i teologi på DBI – et studie, 
som han fandt stor interesse i.  

”Jeg har tit tænkt over, hvordan mit liv minder 
meget om profeten Jonas’, der prøvede at flyg-
te til Nineve. Man kan godt flygte fra kaldet et 
langt stykke hen ad vejen, men på et tidspunkt 
kommer der en stor fisk og sluger en og spytter 
en op, dér hvor man skal være. Gud har det med 
at få sin vilje,” siger han med et smil.

Det oplevede han igen, efter han havde afslut-
tet bacheloren, hvor Gud prikkede til ham og 
kaldte ham til at rykke sine rødder op endnu 
engang – nu tilbage til det vestjyske som præst 
i LM Kirken Holstebro. Egentlig følte han ikke, 
de var klar til at flytte allerede, men valgte så at 
sige det til Linnea, bare for – som han selv siger 
– at høre, hvordan det lød.

Det faldt ikke lige først i god jord, men kaldet 
fortsatte, og de blev enige om, at han skulle søge 
stillingen. Fik han den, måtte det være Guds vil-
je med dem.

POPSTAR I HOLSTEBRO
Den 8. januar flyttede parret til Holstebro, og 
det er gået over al forventning, fortæller Nicolaj.

”Det er simpelthen et fantastisk sted. Holste-
bro er uden tvivl LM’s bedste frimenighed,” si-
ger han uden tøven om sin nye menighed, der 
samler især mange unge familier.

Linnea er ved at færdiggøre sit speciale og 
fortsætter sin karriere ved at udgive nogle san-
ge senere på året. Det kræver nogle rejser til Kø-
benhavn, men ellers kan det meste klares on-
line. Selv er han i fuld gang med opgaven som 
præst. I den anden del af stillingen som ansat 
af Vestjyllands afdeling skal han rundt og møde 
de unge i LMU-kredsene og på Virksund Bibel-
camping.

”Jeg vil gerne tale med dem om kaldet. Jeg sy-
nes selv, jeg er et ret godt eksempel på, at man 
ikke skal sige: ’Det med at flytte til København 
og læse teologi, det er ikke noget for mig.’ El-
ler hvad nu Gud kalder en til. For det er bare at 
springe ud i det.”  

TRO & MISSION  04  2022 9



"Jeg vil gerne frelses og være sam-
men med Jesus på Den nye Jord, men 
måske håber jeg krampagtigt, fordi 
jeg ikke kan overskue konsekvensen 
af, at livet ikke har nogen mening," 
indrømmer Michael.

TVIVLEN ER SOM 
ET MARERIDT, DER 
BARE BLIVER VED
MICHAEL AGERBO MØRCH ER TEOLOG OG HAR I ÅREVIS PRÆDIKET I ALLE HJØRNER AF  
DANMARK. HAN HAR MANGE GANGE VÆRET LIGE VED AT FORLADE KRISTENDOMMEN, 
MEN HAN VÆLGER TÅLMODIGHEDEN OG VENTER PÅ GUD. 

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER   FOTO JESPER NOER

TRO & MISSION 04  2022 PO R TR Æ T10



TRO & MISSION  04  2022 11



  "Før min far døde, var på vi på sygehuset til 
en scanning. Tumoren i hovedet var på 

størrelse med en tennisbold. Mens lægen for-
klarede, tænkte jeg: ’Tror jeg på, at hvis jeg be-
der Gud om fjerne den, så kan han gøre det på 
et øjeblik?’”

Michael Agerbo Mørch knipser med fingrene. 
Den 33-årige teolog har et CV, kun få mission-
ske kristne kan hamle op med: Han er få må-
neder fra en ph.d.-titel i teologi, ansat på Dansk 
Bibel-Institut, og han har holdt utallige prædi-
kener og bibeltimer over hele landet. 

Han sidder i sin stue i Fredericia-forstaden 
Erritsø. De grå skyer i vinduet bag ham advarer 
om, at man skal være parat til lidt af hvert, hvis 
man har udendørsplaner i dag. 

Der er heller ikke klart vejr i sigte i Michaels 
liv. For selv om hans CV råber ”overbevist kri-
sten”, tændte spørgsmålet den dag på hospitalet 

I sin tvivl vender Michael igen og igen 
tilbage til tålmodigheden, som han 
forstår som modet til at tåle smerte.

en tvivl i ham, som ikke er blevet slukket igen.
”Der var ikke noget i mig, der troede, at det var 

muligt. Det var en oplevelse af, at jeg i praksis 
ikke tror på, at Gud hører bøn, når det kommer 
til stykket. Og da jeg først havde tænkt det én 
gang, satte det sig i mit system: Hvad nu hvis 
Gud vil, men ikke kan? Hvem er han så? Hvad 
nu hvis han gerne vil, at vi skal have en bibel 
uden fejl, men ikke formåede det? Hvad nu hvis 
Gud gerne vil bevare mig fra det onde, men ikke 
kan?”

DET ER EN TEORI  
AFKOBLET FRA MIN VIRKELIGHED
Michael er en erfaren kommunikatør, der let og 
ubesværet henviser til både Bibelen, film, litte-
ratur, psykologi og kultur undervejs i interview-
et. Men hans tvivl er en irrationel størrelse, som 
det ikke er nemt at sætte ord på, og som ikke vil 
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Jeg ønsker, at den kristne 
Gud findes. Jeg ved ikke, 
om han gør det, men jeg 
ønsker, at han gør det.

slippe ham, erkender han:
”Jeg har ikke mødt et godt argument 

imod kristendommen. Men selv om 
der er alle mulige gode grunde for den 
kristne tro, og der er en sammenhæn-
gende troslære, oplever jeg det ofte 
som ren teori afkoblet fra min virkelig-
hed. Jeg ser det ikke i hverdagen. Jeg le-
ver under en tom himmel.”

Umiddelbart kunne man måske tro, 
hans tvivl bundede i en vrede mod Gud 
over faderens død. Det afviser Michael 
selv:
”Han var syg i en årrække, og han end-

te med at være så ringe, at det var en 
befrielse for både ham og os, at han 
døde. Vi sørger stadig her fem år efter, 
men det var en nåde, at han døde.”

Dér ved faderens dødsleje tvivlede 
Michael ikke på, om Gud ville helbre-
de, men på, at Gud overhovedet kunne.
”Det gik op for mig, at jeg ikke kan sige, 

at jeg nogensinde har oplevet, at Gud 
svarer bøn, uden at jeg kan komme 
uden om det, der er sket. Jeg kan op-
leve Gud som nærværende, hvis jeg ta-
ger til en lovsangsfest, mediterer over 
Skriften eller engagerer mig i mission, 
men så snart jeg drejer hovedet, så er 
det væk,” siger han og henviser til to af 
Bibelens tvivlere:
”Jeg har ikke en Gideon-oplevelse. Jeg 

MICHAEL AGERBO MØRCH 

er 33 år, gift med Elisabeth og far 
til tre. 

Han afleverer senere på foråret en 
ph.d. i systematisk teologi. 

Han er klummeskribent ved 
kirke.dk og boganmelder ved In-
formation samt forfatter og med-
forfatter til en række bøger. 

Han har været brugt som taler 
i store dele af det missionske 
Danmark – blandt andet på LM’s 
landsmøde i 2016, IMU’s Konnekt i 
2018 og ELN’s Kirkefest i 2019. 

Han er tidligere ungdomskonsu-
lent i LMU.

Han sidder desuden i bestyrelsen 
for Foreningen Åndsfrihed og er 
tidligere leder af DBI’s Center for 
Teologi i Praksis. 

Han er ansat som underviser på 
DBI, men i dette forår bruger DBI 
ham til mødeaktivitet primært i 
Jylland.

kan ikke sige ligesom Thomas: ’tak, for-
di du lod mig mærke sårene i din side’.”

ØNSKER JEG, AT  
DET SKAL VÆRE SANDT?
Én ting er Michaels egen tvivl på den 
Gud, der har været en bevidst del af 
hans liv siden barndommen. Noget 
andet er de sociale konsekvenser, hvis 
han sagde farvel til den tro, der blev 
personlig for ham i gymnasiet.
”Jeg har i en lang periode været i den 

kristne tradition, fordi jeg ikke kan 
overskue konsekvenserne af at forlade 
den. Hvordan skulle jeg og Elisabeth 
indrette vores liv sammen, hvis jeg 
pludselig sagde, at jeg ikke troede på 
Gud? Hvordan skulle vi opdrage bør-
nene? Og så mit arbejde og mine ven-
ner. Hvad skal jeg så i mit liv? Det har 
i perioder været som et mareridt, der 
bare blev ved.”

Vendepunktet kom, da der en dag var 
en, der sagde til ham ’på et tidspunkt 
må man jo træffe et valg’. I sig selv gav 
sætningen ingen mening for Michael, 
for uanset hvilket valg han ville træffe, 
var han sikker på, han ville fortryde det 
få timer senere.
”I stedet blev det for mig et spørgsmål, 

om jeg ønsker, at det skal være rigtigt. 
Ønsker jeg, at den kristne fortælling 
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Michael har ikke meget posi-
tivt at sige om de reaktioner, 
han har fået, når han har delt 
sin tvivl i de mange forskel-
lige kristne sammenhænge, 
han færdes i. Responsen har i 
næsten alle tilfælde været en 
øredøvende tavshed.

om frelse og forløsning skal være hi-
storien om mit liv? Og der må jeg sige 
’ja, det gør jeg’. Jeg ønsker, at den krist-
ne Gud findes. Jeg ved ikke, om han gør 
det, men jeg ønsker, at han gør det.”

JEG SØGER GUD DÉR, HVOR DE 
KRISTNE SIGER, HAN ER
Derfor holder Michael stædigt fast i at 
gå i kirke og i LM i Kolding. Han klam-
rer sig til fællesbønnerne, synger med 
på fællessangen, er med i liturgien og 
modtager nadveren.
”Jeg har ikke bedt og læst i Bibelen for 

min egen skyld i fem år. Jeg har prøvet 
at komme i gang, men hver gang har 
det næsten givet mig kvalme. Det har 
været lidt bedre den sidste måneds 
tid. Men vi har holdt andagt med vores 
børn, som har en umiddelbar gudstro, 
og så har jeg insisteret på at tage til det 
kristne fællesskab, når nu mit eget an-
dagtsliv ikke har fungeret.”

Han er så småt begyndt at prædike 
igen, men hans prædikenaktivitet, der 
var hans primære tjeneste, har ellers 
været på pause i knap et år. Han følte 
ikke, han kunne stå på en prædikestol 
med integritet.
”Jeg mente ikke det, jeg sagde. Jeg 

mente heller ikke det modsatte. Jeg var 
ikke en hykler, men jeg vidste ikke, om 
jeg kunne stå inde for det, jeg sagde. 
Jeg ville hellere lytte til forkyndelsen, 

for jeg kunne ikke tage ordene i min 
egen mund. Jeg søger Gud, dér, hvor 
de kristne siger, han er at finde. I nå-
demidlerne,” siger han med et ord fra 
Luther, der dækker over dåb, nadver og 
forkyndelse.
”Dét giver mig ro. Jeg vælger tålmodig-

heden.”

JEG ER BANGE FOR AT  
SPLATTE UD PÅ FORTOVET
Tålmodighed er et nøgleord for Mi-
chael, der oplever, at hans sinds vejr-
udsigt afhænger af humør, nattesøvn, 
børnenes opførsel og mange andre fak-
torer.
”Det er jo noget rod det meste af tiden. 

Jeg kan opleve momenter af afklaret-
hed, men så vender tvivlen tilbage,” si-
ger han og tilføjer, at det kan skifte fle-
re gange på en enkelt dag.

Derfor ser han ingen anden udvej 
end at prøve at undgå at gå i panik. 
Hvor han i begyndelsen følte, at han 
var nødt til at træffe en beslutning, ved 
han i dag, at følelserne kommer og går.
”Måske er formiddagen hård, men så 

kan det lysne senere. Min frygt er, at 
disse pendulsving mellem tvivl og af-
klarethed en dag bliver så voldsomme, 
at jeg en dag bare giver slip. Jeg frygter, 
at jeg prøver at skabe en afklarethed, 
der gør, at hver gang, jeg falder, bliver 
det hårdere og hårdere. Jeg er bange 

»
Min frygt er, at disse 
pendulsving mellem tvivl 
og afklarethed en dag 
bliver så voldsomme, at 
jeg en dag bare giver slip.

for at splatte ud på fortovet.”
Derfor vender han igen tilbage til tål-

modigheden, som han forstår som mo-
det til at tåle smerte.
”Jeg prøver at tale mit mod op til at 

udholde tvivlen. Men jeg synes det er 
ulideligt,” siger han og trækker et vers 
frem, som han fik af sin chef, rektor på 
DBI Børge Haahr Andersen: ”Vent på 
Gud” (Salme 43,5).
”Du kan ikke skabe troen selv. Jesus 

er troens banebryder og fuldender, og 
dit ansvar er at søge hen, hvor Gud er 
at finde – i nådemidlerne, og så må 
Ånden skabe det i dig. Men det gør 
han, når og hvor han vil. Og det er så 
tålmodighed at sætte sig dér og høre 
evangeliet igen og igen og bede Gud 
om at nedbryde panseret og udholde 
den smerte, at det gør Gud, når han 
synes er passende, og ikke, når jeg vil,” 
siger han, så man næsten skulle tro, 
han stod på en prædikestol, men slår 
så med det samme om:
”Men i det samme jeg siger det, si-

ger jeg også, at troen kan lige så godt 
være en social mekanisme. Men jeg øn-
sker, at det skal være sandt. Jeg vil ger-
ne frelses og være sammen med Jesus 
på Den nye Jord, men måske håber jeg 
krampagtigt, fordi jeg ikke kan over-
skue konsekvensen af, at livet ikke har 
nogen mening. I mig bor der ikke an-
det end et håb om, at det må være så-
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Tvivl er ikke en grund til at 
forlade fællesskabet. Det er 
en vigtig påmindelse til os, 
der tvivler. 

dan. Og det er også en erfaring, jeg kan læse, at 
andre kristne har gjort i årtusinder – at vente 
på Gud.”

DET ER SVÆRT AT TOLKE SOM  
ANDET EN LIGEGYLDIGHED
Når Michael taler om erfaringen fra andre 
kristne, henviser han til kirkehistorien. Han 
har ikke meget positivt at sige, om de reaktio-
ner, han har fået, når han har delt sin tvivl i de 
mange forskellige kristne sammenhænge, han 
færdes i. Responsen har i næsten alle tilfælde 
været en øredøvende tavshed, siger han.

Sidste år udgav han bogen Øjebliksbilleder fra 
tvivlens landskab sammen med Andreas Ipsen, 
hvor hans tvivlskamp var omdrejningspunktet. 
Han har også holdt flere oplæg om tvivl, hvor 
han har delt sin egen historie. Mange, der selv 
kæmper med tvivl, har henvendt sig til ham 
bagefter, og mange af dem sætter ord på, at de 
frygter andres reaktion.

GODE RÅD TIL FÆLLESSKABET
• Forkynd om at tvivl ikke gør en til ikke-kristen.

• Forkynd om hvordan man skal håndtere tvivl i fælles-
skabet.

• Vær tålmodig med den tvivlende og tal med personen. 
Personen kan måske ikke tale med sine nærmeste af 
frygt for at ”smitte”.

”Det er mænd og kvinder, mennesker der har 
været missionærer, og nye i troen, unge og gam-
le. Rigtig mange har føling med tvivl, og når de 
andre i fællesskabet ikke siger noget, kan man 
jo frit gå rundt og tænke over, hvad de mener. 
Betragter de mig som frafalden? Vil de ikke give 
mig opgaver, fordi de ikke har tiltro til mig? Tør 
de ikke tale med mig, fordi jeg virker så vred på 
Gud?”
”Når man deler noget, som er meget tungt, og 

responsen er fraværende, er det svært at tol-
ke det som andet end ligegyldighed, og så står 
man i sådan et fællesskab, som er rammen om 
hele ens liv, og opdager, at man er komplet en-
som. Det er hård kost.”
”Hvis folk var mindre standhaftige end mig til 

at insistere på at komme i det kristne fælles-
skab på trods af tvivl, så var man tabt for længst 
på grund af den manglende respons. Når man 
ansporer folk til, at de kan dele hvad som helst, 
så må man også samle op på det, når folk deler 
hvad som helst. Ellers må man sige ’vi vil gerne 
have positive, varme vidnesbyrd’.”

ET BANKENDE HJERTE  
FOR DEN DER TVIVLER
Selv kommer han tilbage til vers 22 fra Judas-
brevet: ”Der er nogle, som I skal være barmhjer-
tige imod, nemlig dem, der tvivler.”

Han hæfter sig ved, at verset siger, at der er 
nogle i det kristne fællesskab, der tvivler.
”Så tvivl er ikke en grund til at forlade fælles-

skabet. Det er en vigtig påmindelse til os, der 
tvivler. Det er legitimt at være tvivler i det krist-
ne fællesskab.”

Samtidig taler verset om, at menigheden skal 
møderne tvivlerne med barmhjertighed.
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”Det er jo et stærkt ord, som vi sjæl-
dent bruger på dansk, men det er jo at 
have et bankende hjerte for den, der 
tvivler. En levende interesse. Det skal vi 
have,” siger han og minder om, at ver-
set er skrevet som et bud.
”Gud giver os ikke nogen bud, som 

han ikke selv følger. Det betyder, at Gud 
selv er barmhjertig mod den, der tviv-
ler. Derfor skal det kristne fællesskab 
også være det,” siger han og mener, 
at det kræver, at man lever tæt på det 
menneske, der tvivler.
”Altså tålmodighed igen: Tålmodighed 

for den, der tvivler, men også tålmodig-
hed for den, der er omkring tvivleren. 
Du kan ikke have en forventning om, at 
én samtale løser problematikken. Det 
er ikke et dårligt knæ, der skal behand-

les. Det handler om tro, værdier, livssyn 
– alt berøres af tvivlen, og det betyder, at 
det kræver tålmodighed at vandre gen-
nem ørkenen med det menneske.”

Det kan alle i menigheden ikke gøre, 
erkender han, men afviser, at ansvaret 
ligger hos dem, der står tættest på den 
tvivlende.
”Gå hen og spørg, om der er nogen, der 

følges med tvivleren. Måske siger han 
’ja, der er fire-fem stykker’, og så er det 
fint, men måske er der ikke nogen. Vi 
må overskride vores blufærdighed for 
evangeliets skyld, for konsekvensen er, 
at folk forlader fællesskabet i protest 
eller ikke når at sætte ord på tvivlen, før 
de har forladt fællesskabet. Derfor må 
vi skabe rum for, at man kan sætte ord 
på tvivlen, før den bliver til vantro.”  

Michael har ikke læst 
i Bibelen for sin egen 
skyld i fem år. Han er 
dog så småt ved at kom-
me i gang igen. 
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LM-bibelskole i Tanzania  
har uddannet 400 elever

I 25 år har Kiabakari Bibelskole i Nord-
tanzania sat et stort præg på menighe-
derne i Den lutherske Kirke i Nordtan-
zania. 

Siden de første otte elever blev budt 
velkommen den 28. januar 1997, er 396 
elever blevet klædt på til tjenester i me-
nighederne som blandt andet evange-
lister, menighedstjenere og søndags-
skolelærere.

Det nuværende hold består af 24 ele-
ver fordelt på to årgange. De er 16-45 år, 
og der er lidt flere mænd end kvinder.

TANZANISK UNDERVISER  
OG STUDIEREKTOR
Den første skoleleder var danske Erik 
Haahr Andersen, og LM har i alle 25 år 
haft missionærer som undervisere på 
skolen. På det nuværende hold under-
viser missionær Carl Hasselberg sam-
men med fire tanzaniske lærere.

En af dem er 35-årige Nickolaus 
Achyoo. Han er uddannet teolog fra 
Iringa Universitet i 2019 og blev af 
Arusha Stift udpeget til lærer på Kia-
bakari i marts 2020.

Ud over at undervise i bibelfag og 
prædikenlære er han også studierek-
tor på skolen.

Han holder meget af at undervise og 
opfatter undervisning som nødvendig, 
hvis man gerne vil have åndelig vækst. 

"Alt, hvad vi behøver, kommer fra Bi-
belen. Den lærer os, hvordan vi skal 
leve og handle. Både i arbejdslivet, og 
når vi taler med naboerne,” siger han 
og glæder sig over, at han kan mærke, 
at bibelskolen er omsluttet af forbøn.

”Uden bøn og hårdt arbejde er der in-
tet, der lykkes.”

VIL GERNE LÆRE ELEVERNE  
TEOLOGISK REFLEKSION
Carl Hasselberg konstaterer, at elever-
ne klarer sig meget bedre i bibelfag 
end i troslære.

”Det skyldes, at troslære ikke kun er 
udenadslære som meget undervisning 
i Tanzania er,” forklarer han.

”Vi missionærer forsøger imidler-
tid også at lære dem at reflektere lidt 
teologisk, selv om det ikke er nemt for 
dem. Vi håber, de så kan formidle lidt 
teologisk refleksion videre til medlem-
merne i menighederne.”

GENNEM 25 ÅR HAR LM VÆRET MED TIL AT STYRKE KIRKEN I MARA STIFT MED EVANGELISTER, 
MENIGHEDSTJENERE OG SØNDAGSSKOLELÆRERE.

TEKST OG FOTO KAJA LAUTERBACH

Tanzanierne får et højere uddannel-
sesniveau end tidligere, og han tror, det 
også giver et behov for mere og dybere 
bibelkendskab.  

”Ikke kun intellektuel kundskab, 
men kundskab om troen, som påvirker 
hverdagslivet i hjemmet og menighe-
den,” siger han.  

Sammen med tre andre tanzaniske 
lærere står studierektor Nickolaus 
Achyoo (tv.) og missionær Carl Has-
selberg for undervisningen på Kia-
bakari Bibelskole. 
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TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO LISE BERGGREN SMIDT

PERUANSKE KVINDER LÆRTE 
OM GRÆNSER OG GENSIDIGHED 
I ÆGTESKABET

"Kvinderne ville gerne have, at jeg kom 
igen. De sagde, der var vigtige nye ting, 
de ikke var blevet undervist i før."

Det var noget af den feedback, missi-
onær Lise Berggren Smidt fik efter at 
have undervist 40 peruanske kvinder i 
gensidighed, hengivenhed og grænser 
i ægteskabet ud fra Bibelen.

Det skete den 5. marts på en kvinde-
konference, som den lutherske kirke 
holdt i Juliaca.

Emner som kommunikation, relatio-
ner i familien, kroppen, seksualitet og 
det at deles om husarbejdet var på pro-
grammet.

"Ud over den positive respons fra de 
kvinder, der deltog i kurset, har de også 
spurgt i Arequipa og Cruzero om jeg vil 
komme og lave det samme oplæg," si-
ger Lise Berggren Smidt.

 Kvindekonferencen og undervis-
ningen var en del af kirkens familie-
projekt i Juliaca, som Lise og hendes 
mand, Frederik Berggren Smidt, er 
med i. Parret vender tilbage til Dan-

mark til efteråret, men hun fortæller, 
at de håber at nå at lave en egentlig 
træning af tre-fire peruanske par til at 
udføre ægteskabs- og familiearbejde i 
kirken i fremtiden.  

LM’s Læreråd mødtes den 11.-12. 
marts på deres årlige møde. Her 
drøftede de perfekthedskulturen 
i det danske samfund og dens af-
smittende effekt på LM. Den giver 
sig udtryk i manglende villighed 
til tjeneste, men må imødegås 

LÆRERÅD DRØFTEDE 
PERFEKTHEDSKULTUR

ved, at ledere tydeligt viser, at de 
ikke er perfekte, mente flere i LR. 

Kritikken af, at Projekt Discipel 
24-7 lægger op til, at alle skal dri-
ve opsøgende mission, blev også 
drøftet. Lærerådet slog fast, at 
alle kristne er vidner, men at kun 

De 40 deltagere på kvindekonfe-
rencen var meget glade for grup-
pearbejde, hvor de selv kunne 
sætte ord på det, de blev under-
vist i.

nogle få er kaldet til at være missi-
onærer. Som fællesskaber er me-
nighederne dog sendt til verden.

LR drøftede også endnu engang 
muligheder for andre tale-nåde-
gaver end nådegaven som hyrde 
og lærer. 
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TIDLIGERE MUSLIM  
SÆLGER KRISTNE BØGER

“Guds plan kan ikke forpurres af men-
nesker. Gud, som planlægger, fører 
nemlig selv sin plan ud i livet, hvis vi er 
villige til at lytte og følge Guds instruk-
ser og vejledning.”

Sådan udtrykker 21-årige Anna 
Mhina sin tillid til Gud. Hele hendes fa-
milie er muslimsk, og hun blev derfor 
opdraget af sine forældre i den mus-
limske tro. Men ved et kristent møde 
overgav hun sig til Jesus, og i dag er 
hun ansat i LM’s litteraturmission i Do-
doma, hvor hun sælger bibler og krist-
ne bøger. 

LÆNGTES EFTER GUD
Annas længsel efter Gud blev vakt, når 
hun fulgtes hjem fra skole med sine 

21-ÅRIGE TANZANISKE ANNA MHINA BLEV UDFRIET FRA DÆMONER. NU ARBEJDER HUN 
SOM SALGSASSISTENT I SOMA BIBLIAS NYESTE BUTIK I HOVEDSTADEN DODOMA.

TEKST OG FOTO PHILIP BACH-SVENDSEN, FORLAGSLEDER I SOMA BIBLIA

kristne klassekammerater, fortæller 
hun.

“Jeg husker en onsdag, hvor vi forlod 
skolen sammen for at gå hjem. På ve-
jen fortalte mine klassekammerater, 
at de skulle til konfirmationsforbere-
delse. Jeg var straks ivrig efter at følges 
med dem. Jeg mødte evangelisten, som 
underviste dem, og udtrykte mit ønske 
om at blive kristen og deltage i timerne, 
så jeg kunne lære mere om Jesus.”

PLAGET AF DÆMONER
Hendes forældre gav hende lov til at 
deltage, men Guds fjende søgte at for-
hindre hende i at blive en kristen, så 
han plagede hende med dæmoner. 

“Når jeg hørte bønner eller prædi-
kener, selv om det så kun var i radio-
en, oplevede jeg dæmonernes angreb 
så stærkt, at jeg faldt om. Da det fort-
satte, tog min mor mig en dag med til 
et evangeliserende møde. Ved mødet 
overgav jeg på ny mit liv til Jesus. Jeg 
modtog Jesus som mit livs herre og 
frelser, og den næste dag blev jeg døbt. 
Siden den dag har jeg ikke oplevet dæ-
monernes angreb gentage sig.”

HÅB OM EVIGT LIV
I dag tjener den unge kvinde Jesus.

“Syndernes forladelse, glæde, fred og 
forsikringen om, at dør jeg i dag, så ved 
jeg, hvor jeg skal hen, tilskynder mig 
stærkt til at bede, så alle i min fami-
lie, der ikke kender Jesus, en dag må få 
nåde til at kende ham.”  

Luthersk Mission har gen-
nem mange år drevet litte-
raturmission i Tanzania. 

Soma Biblia udgiver og 
distribuerer kristen evan-
gelisk litteratur på swahili 
gennem butikker i landets 
største byer og gennem 
det mobile bogsalg, der 
forsyner lokale bogsælge-
re og kirker i et meget stort 
område. 

Med sit arbejde ønsker 
Soma Biblia at nå endnu 
længere ud med evangeliet 
og støtte oplæringen af den 
nye generations kristne.

Du kan være med til at støt-
te udbredelsen af kristen 
litteratur i Tanzania. 

Giv en gave på MobilePay 
66288 eller via dlm.dk/støt. 
Mærk den "Soma Biblia".

SOMA BIBLIA VIL NÅ UD MED EVANGELIET
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Frank hentede ukrainsk 
familie til Danmark

Den første weekend i marts tog Frank 
Bjærre Jakobsen og hans ni-årige dat-
ter Silje familiens syvpersoners bil og 
kørte til den polsk-ukrainske grænse.

”Jeg havde hørt om andre, der kør-
te derned for at hente ukrainere, og 
jeg var kommet med i nogle Face-
book-grupper, hvor jeg kunne læse, at 
behovet var større,” fortæller Frank, 
der er politibetjent og sammen med 
sin familie en del af LM i Kolding.

”Jeg har været soldat i Irak to gange, 
så jeg har set, hvad krig kan gøre ved 
almindelige mennesker. Så vi bad over 
det nogle dage, og så kørte vi af sted.”

OTTE MENNESKER PÅ FLUGT 
Ved et stop i Polen fik han via diverse 
Facebook-grupper fat i en ukrainer, der 
bor i Danmark. Han kendte en grup-

pe med tre voksne søstre, deres mor 
og deres fire børn. Den ene kvinde var 
også gravid. Gruppen var på vej mod 
grænsen, og den ukrainske mand for-
talte Frank, hvor de ville komme over.

”Undervejs i bilen talte Silje og jeg om, 
at der måske var kaos og børn, der græd, 
men vi kom til et lille sted, hvor der var 
ordnede forhold,” forklarer Frank, der 
var glad for at have sin datter med.

”Mange af flygtningene er kvinder 
og børn, og der har været historier 
om trafficking (red: menneskehandel 
med henblik på seksuel udnyttelse). Så 
mange ville nok have været bekymret 
for at sætte sig ind i en bil, hvor der kun 
var en mand.”

LYKKELIGE OVER AT KUNNE SOVE
Ved grænsen fik de kontakt til de otte 

JEG HAR SET, HVAD KRIG KAN GØRE VED ALMINDELIGE MENNESKER, 
SIGER DEN TIDLIGERE SOLDAT, DER KOMMER I LM I KOLDING.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO PRIVAT

personer. Men de havde kun plads til 
fem i bilen.

”Det var selvfølgelig svært for dem 
at prioritere, men vi kom af sted med 
bedstemoderen, den gravide mor, en af 
hendes søstre og to børn. Ukraineren, 
jeg havde kontakt med, havde fortalt, at 
de kunne bo i et hus i Nordjylland.”

Via Google Translate kunne Frank 
fortælle dem, hvor de var på vej hen.

”Vi fandt et hotel i Polen, hvor vi sov, 
og næste morgen var de ovenud lykkeli-
ge over at have sovet en hel nat. De hav-
de ikke sovet i ti dage og viste os bille-
der af deres by, hvor husene er bombet.”

Omkring midnat nåede de til Kol-
ding, hvor ukrainerne blev hentet af 
Franks kontakt og kørt til Nordjylland. 
Frank har siden været i kontakt med 
dem og ved, at de har det godt.  

Frank Bjærre Jakobsen og hans datter 
hjalp fem ukrainere i sikkerhed i Danmark. 
Ukrainernes by var blevet bombet, og de 
havde nærmest ikke sovet i ti dage.
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”I starten var det helt forfærdeligt. Det 
var ubeskriveligt. Hvordan kunne det 
gå til i vores tid, at der var krig i vores 
land? Jeg kunne ikke spise. Jeg kunne 
ikke sove. Jeg kunne ikke gå på arbej-
de.”

Ordene kommer fra Volodymyr Se-
menichenko, der bor i Skjern med sin 
kone Olena og deres tre børn på 11, 7 år 
og 11 måneder. Parret kom til Danmark 
i 2008 og kommer i LM Kirken i Skjern. 
Men nyhederne om krigen i Ukraine 
påvirkede den 37-årige maskiningeni-
ør dybt.

”Min chef kunne godt se, at jeg ikke 
var helt til stede, så han gav mig fri i 
nogle dage.”

DER ER RO HOS FORÆLDRE OG 
SVIGERFORÆLDRE I UKRAINE
I dag har de stærke følelser lagt sig, og 
Volodymyr er igen på arbejde, men han 
er i daglig kontakt med sin mor på 69 
år. Hun er stadig i Ukraine, og selv om 
hun plejer at komme til Danmark to-
tre gange om året, vil hun ikke forlade 
Ukraine nu.

”Hun siger, at hun vil blive og hjælpe. 
Hun er uddannet sygeplejerske. Men 

lige nu er der ikke krig i hendes by,” 
fortæller han om moderen, der bor i 
en by på størrelse med Skjern mellem 
Kyiv og Kharkiv nær Poltava.

Også hans kones forældre har valgt 
at blive i Ukraine. De mærker ikke kri-
gen i hverdagen ud over et påbud om 
udgangsforbud og mørklægning, for-
tæller han.

”De bor 100 kilometer fra min mor. 
Også dér er der ro. De kan se fly, der 
flyver forbi, men kan ikke se, om det er 
russiske eller ukrainske. Der er ro, og 
de har ikke lyst til at flygte.”

VORES VENNER FRA KIRKEN  
ER HURTIGE TIL AT HJÆLPE
Krigen fylder dog stadig i Semeni-
chenko-familiens hverdag, for famili-
en har to flygtede ukrainske kvinder og 
deres to børn på tre måneder og 11 år 
boende. Deres mænd er stadig i Ukra-
ine. Volodymyr og Olena har også le-
jet et andet hus, hvor der bor to andre 
ukrainske kvinder med børn.

”Vi forsøger at hjælpe dem, der kom-
mer til Danmark, med at blive integre-
ret. De to kvinder, vi har boende, regner 
ikke med at komme tilbage til Ukraine, 

BED OM, AT INGEN MÅ 
TAGE VORES LAND
MED HJÆLP FRA SINE VENNER I LM KIRKEN SKJERN FORSØGER VOLODYMYR AT FÅ HVERDAGEN 
TIL AT FUNGERE FOR SINE BØRN OG DE UKRAINSKE FLYGTNINGE, HAN HAR BOENDE.

TEKST NICKLAS LAUTUP-MEINER  FOTO PRIVAT, MVS.GOV.UA

VOLODYMYR  
SEMENICHENKO
kom til Danmark i 2008 sam-
men med sin kone, Olena.
Parret bor i Skjern med deres 
tre børn på 11, 7 år og 11 må-
neder og kommer i LM Kirken 
i Skjern. 

TRO & MISSION  04  202222 L M R U ND T



for de er fra byen Kharkiv, der er næ-
sten ødelagt. Det fylder i vores tanker, 
at vi gerne vil hjælpe dem med papirer, 
bolig og job,” siger han og fortæller, at 
de kontakter mange af deres danske 
venner for at høre, om de kan hjælpe.

”Når vi spørger vores venner i LM 
Kirken, ved vi, at de hjælper os. De re-
agerer meget hurtigt, når vi spørger 
om hjælp, og mange hjælper med tøj. 
De, der er kommet, er jo flygtet uden at 
have tid til at pakke.”

Der er også danskere, der spørger 
dem, hvordan de kan hjælpe. Olena ar-
bejder i den kristne børnehave Solsik-
ken i Skjern, og hendes chef har spurgt 
hende, om hun kender en ukrainer, der 
er interesseret i et rengøringsjob. Sam-

tidig prøver familien dog også at pas-
se på sig selv og få deres egen hverdag 
med børn og job til at fungere.

BED OM, AT DE, DER ER FLYGTET, 
HURTIGT MÅ LÆRE DANSK
På spørgsmålet, om der er noget, læser-
ne af denne artikel skal bede om, sva-
rer Volodymyr med det samme:

”Bed om, at ingen må tage vores land. 
Vi elsker jo Ukraine, selv om vi bor i 
Danmark.”

Også de ukrainere, der flygter til Dan-
mark, har brug for forbøn, minder han 
om. Særligt efter noget tid, når de skal 
til at have en hverdag i Danmark.

”Vi kom ikke på grund af krig, men 
vi husker, hvor hårdt det var i starten, 

De to ukrainske 
kvinder, familien 
Semenichenko 
har boende, er 
flygtet fra byen 
Kharkiv, der er 
næsten ødelagt af 
bombardementer.

I starten var det helt forfærdeligt. 
Hvordan kunne det gå til i vores 
tid, at der var krig i vores land?

at vi ikke kendte nogen og var alene. 
Flygtningene kommer også til at være 
alene og skal finde et arbejde. Vi ved, 
at alle, der kommer til Danmark, ger-
ne vil arbejde, men de mangler sprog-
kundskaber. Det tager tid. Bed om, 
at det må blive nemt for dem at lære 
dansk og blive en del af det danske 
samfund.”  
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Igennem årene har mange missionærer ar-
bejdet for LM i Tanzania. Det har betydet man-
ge ind- og udflytninger i husene på LM’s grun-
de i de to byer Iringa og Dar es Salaam og så er 
det godt med trofaste tanzaniske medarbejde-
re, der kan tage imod de nye danskere og skabe 
kontinuitet i arbejdet.

Fire af dem er bestyrerparrene af LM’s grun-
de: Oleni og Danford Kipapi i Iringa og Rose og 
Six Nganga i Dar es Salaam. Kipapi og Six har 
begge arbejdet for LM og Soma Biblia i over 30 
år, og deres hustruer i over 20 år.

DANSKERNE ER GRUNDLÆGGENDE ENS
Kipapi kom til Iringa i 1986 som ganske ung. 

Han stod arbejdsløs, netop da LM begyndte at 
bygge Den danske Skole i Iringa, og han fik til-
budt job med at anlægge haven der.

Missionærerne var glade for hans indsats og 
ønskede, at han skulle blive, men støttede også 
hans ønske om at blive uddannet som mekani-
ker. I mellemtiden var han blevet gift med Ole-
ni, der blev ansat som hushjælp og barnepige 
hos LM’s missionærer. 

”Egentlig er alle danskerne grundlæggende 
ens. Det er de samme ting, de har brug for hjælp 
til i starten,” er de enige om. 

”Fordi vi lever sammen med danskerne, er 
vi blevet mere helhjertede kristne. Det skyldes 
den fælles morgenandagt, som de har indført 

Danford og Oleni Kipapi 
håber på en god leder til 
det nye retrætecenter i 
Iringa.

HAR ARBEJDET SAMMEN 
MED LM I TANZANIA I 
OVER 30 ÅR
TO LOKALE PAR BESTYRER LM'S GRUNDE I IRINGA OG DAR ES SALAAM. "VI ER BLEVET MERE  
HELHJERTEDE KRISTNE AF AT LEVE SAMMEN MED DANSKERNE," SIGER DANFORD KIPAPI FRA IRINGA.

TEKST OG FOTO KAJA LAUTERBACH
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Både Six og Rose arbej-
der for Soma Biblia i Dar 
es Salaam.

på grunden, og fordi Guds ord er det første hver 
dag, har vi fået flere og flere kræfter til at leve 
som kristne.”

BEDER OM EN LEDER,  
DER FØLGER GUDS VEJ
Egentlig havde Kipapi planer om at åbne sit 
eget værksted, da han blev udlært, men han 
blev igen ansat hos LM – og Soma Biblia, som 
nu var en del af LM’s arbejde – som gartner og 
som mekaniker til at servicere bilerne.

I 2009 blev han ansat som den første tanzani-
ske leder i Soma Biblia i Iringa, og senere som 
bestyrer for hele LM's grund i Iringa. I forbin-
delse med planer om at lave et retrætecenter i 
den nedlagte danske skoles bygninger fik LM 
nemlig behov for en.

Han er spændt på at se, hvad planerne om et 
retrætecenter udvikler sig til. 

”Centeret skal være et samarbejde mellem 
LM og den lutherske kirke i Tanzania, men som 
jeg ser det, har kirken her det store problem, at 
den ofte har svært ved at få planer gennemført. 
Derfor beder jeg meget om en leder, der kender 
Gud, og som vil lede det på en vej, der fører det 
et godt sted hen.”

FRA BYGGERI PÅ LUGALA  
TIL LM I DAR ES SALAAM
Six, der er uddannet elektriker, begyndte at ar-
bejde for LM i 1990 i forbindelse med byggeriet 
af missionærboliger ved Lugala Hospital.

Efter at have arbejdet i en række byggeprojek-
ter endte han i Dar es Salaam i 1998, da Soma 
Biblia skulle have nye bygninger her.

”I begyndelsen boede jeg alene på grunden 
for at passe på lageret,” siger han.

Han arbejdede også i Soma Biblia som blandt 
andet bogsælger efter gudstjenester og på bog-
ture rundt i landet.

”Dengang var der ikke ret mange, der kend-
te Soma Biblia, men vi ser frugterne af arbejdet 
nu,” siger han. 

”Vi kan mærke, at vi har kundernes tillid som 
nogle, der formidler et sandt evangelium til 
mennesker.”

SOMA BIBLIA SKAL HJÆLPE  
MED DET ÅNDELIGE LIV
Hans hustru, Rose, har været ansat i Soma Bib-
lia siden 2002 – det meste af tiden i butikken i 
Dar es Salaam.

Hun fortæller, at det bare var en ganske lille 
butik dengang, hvor der ikke kom mange kun-
der, da grunden lå uden for byen.

”Nu er byen vokset så meget, at vi er midt i 
byen. Men det vigtigste er, at det er let for kun-
derne at komme hertil og få det, de har brug 
for,” siger hun.

Som hun ser det, er Soma Biblias vigtigste op-
gave at hjælpe folk i deres åndelige liv – og hun 
er altid klar til at fortælle om Jesus. 

”Hvis der kommer en ind i butikken og stiller 
spørgsmål om, hvad Soma Biblia og evangeliet 
er, begynder jeg altid med at citere Johannes-
evangeliet 3,16, og så forklarer jeg betydningen 
af, at Jesus døde på et kors og tog vores synd.”  
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Tvivl kan have mange former: tvivl på ens egen 
tro, tvivl på, om kristendommen er sand, eller 
den senmoderne udgave af tvivl, hvor ingen i 
virkeligheden kan vide, om noget med sikker-
hed er sandhed.

Det forklarer cand.theol. Leif Andersen.
”Men i praksis er det ikke så afgørende, hvor-

dan tvivlen er. Uanset hvor plagsom den er, er 
spørgsmålet mere, hvor den fører hen,” siger 
han og slår fast, at det handler om at komme til 
Kristus med og i sin tvivl.

Den 69-årige lektor i praktisk teologi på Me-
nighedsfakultetet taler af erfaring, da tvivlen, 
med hans egne ord, har været et permanent 
mareridt i hans liv som kristen.

”Men jeg har et livsord, som jeg alle dage har 
holdt fast i, nemlig Jesu løfte om, at ’den der 
kommer til mig, vil jeg aldrig  vise  bort’ (Joh 
6,37). Det er ingen betingelse, at man skal kom-
me med en bestemt grad af overbevisning og 
bestemte følelser.”

Han nævner tre af de tvivlere, som Bibelen 
fortæller om, og som alle fik lov til at opleve, at 
Jesus ikke viste dem bort, da de kom til ham i 
deres tvivl: Job, Johannes Døber og Jesu disci-
pel Thomas. 

”Bare jeg kommer, står jeg på tolderens plads 
og siger: ’Gud, vær mig synder nådig’ (Luk 
18,13),” siger Leif Andersen og tilføjer:

”Faktisk siger Jesus om Johannes Døber, at 
der ikke er nogen større kvindefødt end ham – 
netop fordi han kommer til Jesus med sin tvivl.”

TVIVL KAN REDDE FRA  
FARISÆISK SKRÅSIKKERHED
Leif Andersen definerer, at kristen tvivl altid 
ønsker at finde frem til vished. Modsat den kol-
de skepsis, hvor man er godt tilfreds med, hvor-
dan man har det, og ikke ønsker det anderledes.

”Den kristne tvivl søger hele tiden vished. Vis-
hed er ikke det samme som skråsikkerhed, men 
man må faktisk godt vide, at man er frelst.” si-
ger han og henviser til 1 Joh 5,13, hvor der står: 
"For at I kan vide, at I har evigt liv."

Lektoren forklarer, at tvivl faktisk kan redde 
et menneske fra farisæisk skråsikkerhed. 

”Salmedigterne Kingo og Brorson brugte beg-
ge udtrykket ’forbandet sikkerhed’ om den til-
stand, hvor man ikke ønsker noget anderledes 
og ikke søger vished.”

Han forklarer, at mennesker i dag hader skrå-
sikkerhed og ikke kan se forskellen mellem den 

DEN, DER TVIVLER,  
SKAL KOMME TIL JESUS

TEMA:  
TVIVL

Tvivl er måske det værste tabu i et kristent fællesskab. Den, 
der tvivler kan føle sig mindreværdig, og fællesskabet kan 
være tilbageholdende med at se tvivleren som et fuldgyl-
digt medlem af fællesskabet.

Tvivl er også et tilbagevendende tema i Bibelen, hvor 
mænd og kvinder tvivler på Guds magt og omsorg. 

Udbredtheden i både bibel og menighed betyder dog 
ikke, at man skal stille sig tilfreds med uvished eller søge 
efter de kritiske spørgsmål. I stedet skal man søge til Jesus 
opfordrer to teologer, der begge kender tvivlen indefra.

KRISTEN TVIVL ØNSKER ALTID AT FINDE FREM TIL VISHED. MODSAT DEN KOLDE 
SKEPSIS, HVOR MAN ER GODT TILFREDS MED, HVORDAN MAN HAR DET, OG IKKE 
ØNSKER DET ANDERLEDES, MENER LEKTOR I TEOLOGI LEIF ANDERSEN.

TEKST KAJA LAUTERBACH  ILLUSTRATION STORYSET 
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og sund vished.
”Det betyder, at folk er mere bange 

for sikkerhed end for tvivl. Tvivl har i 
den grad hjemstedsret, så mange næ-
sten dyrker eller hylder den. Men hvis 
man hylder tvivlen, uanset hvad den 
handler om, siger man dermed, at det, 
man tvivler på, egentlig ikke betyder 
ret meget for en.”

FORBIGÅENDE HOLD I RYGGEN  
ELLER PERMANENT MARERIDT
Men hvad gør man så, når tvivlen ram-
mer?

”Det er individuelt, men for os alle in-
debærer det bøn. Det er hovedingredi-
ensen i at komme til Jesus,” siger Leif 

Andersen. Han tilføjer, at det er meget 
forskelligt, hvad der stille tvivlen til ro, 
og nævner som eksempler naturen, 
musik, opbyggelige skrifter, gudstjene-
ste, fællesbøn, litteratur.

Han er overbevist om, at der ikke er 
nogen, der aldrig tvivler. 

”Men nogle har troens nådegave, og 
det gør, at de sjældent tvivler. Og når de 
tvivler, gør det ikke særlig ondt – det er 
bare som et forbigående hold i ryggen, 
mens det for andre er et permanent 
mareridt,” siger han.

Hvis man hylder tvivlen, 
uanset hvad den handler 
om, siger man dermed, 
at det, man tvivler på, 
egentlig ikke betyder ret 
meget for en.

”Sådan er det for mig selv. Min tro er 
en konstant ’piven til Kristus’.” 

Det sker, at Leif Andersen møder 
mennesker, der næsten giver udtryk 
for dårlig samvittighed over ikke at 
tvivle. Det skal de lade være med og i 
stedet takke Gud for hvile og troens nå-
degave, formaner han og understreger 
samtidig, at fortvivlelse aldrig må føre 
til opgivenhed og manglende håb. 

”Som kristne er vi stadig på vej, men 
famler ikke i mørke uden mål. Vi ved, at 
vi er på vej mod Kristus, selv om vi må-
ske endda tvivler på, om det er sand-
hed.”  
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”Jeg har tvivlet meget – og tvivler indimellem 
stadig. Min tvivl går mest på Guds godhed, om 
han vil mig. Og så bliver det til et spørgsmål, om 
Gud overhovedet er til. Det kan let blive en god 
undskyldning, for hvis Gud ikke er til, behøver 
jeg ikke have noget med ham at gøre.”

Martha Væggemose er 42 år, single, bor i Kø-
benhavn og er uddannet bioanalytiker og teo-
log.

”Min naturvidenskabelige og til tider kriti-
ske tilgang til teologi og tro giver mig mange 

velgennemtænkte argumenter for, at Gud ikke 
skulle være til. Samtidig er jeg opvokset i et kri-
stent hjem og har lært rigtig meget om Gud og 
om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Jeg har 
i mange år bare ikke haft livet eller glæden i det, 
og jeg var vred på Gud og troede ikke på, at han 
var god, når hans ord sagde noget, der var imod 
det, jeg gerne ville i livet,” siger hun.

BØRN KAN OGSÅ TVIVLE
”Allerede som barn, når vi sang ’Det bob-bob-
bobler ind’ i mig’ og ’Jeg er glad og fri’, tænkte 
jeg: ’Næ, det er jeg ikke.’ Også børn kan tvivle på 
Gud.”

I 2013 begyndte hun at læse teologi – noget af 
tiden på Dansk Bibel-Institut i København. 

”Egentlig begyndte jeg på teologi, fordi jeg 
gerne ville tættere på Gud. Men det er ikke nød-
vendigvis trosstyrkende at læse teologi. Det var 
meget tidskrævende. Jeg arbejdede ofte i week-
enderne og holdt aldrig fri, og det var svært at 
koncentrere mig om studiet, når jeg havde så 
mange uafklarede tvivls-tanker, der rumstere-
de indeni. Jeg har mange bøger om trosforsvar, 
men jeg har ikke læst meget i dem. Det var i vir-
keligheden ikke de intellektuelle svar, jeg havde 
brug for.”

HVILETID MED GUD
Forløsningen begyndte, da hun blev udfordret 
af en medstuderende, som fortalte, at han holdt 
hviledag midt på ugen, fordi det var dér, han 

JEG ERFARER, AT  
GUD ER TIL, NÅR JEG ER  
I RELATION MED HAM
42-ÅRIGE MARTHA VÆGGEMOSE HAR I PERIODER KÆMPET MEGET MED TVIVLEN. 
FOR HENDE BLEV EN UGENTLIG TID TIL STILHED OG REFLEKSION VEJEN FREM. 

TEKST KARIN BORUP RAVNBORG  FOTO PRIVAT

Jeg har mange bøger om 
trosforsvar, men jeg har 
ikke læst meget i dem. 
Det var i virkeligheden 
ikke de intellektuelle 
svar, jeg havde brug for.
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havde tid til at være sammen med Gud. 
”Det blev en øjenåbner for mig. Jeg 

begyndte at holde en dag fri i løbet af 
ugen, når jeg ikke kunne holde søn-
dagen fri. Hviledagen gav mig tid til 
at læse i Bibelen og stille Gud alle de 
spørgsmål, jeg ikke kunne finde svar 
på. Jeg fik også tid til at være sammen 
med mennesker, der kunne give mig 
nogle gode indspark.” 

Martha begyndte også at tage på re-
træter for at få mere stilhed med Gud. 
Dette førte til nogle sjælesørgeriske 
samtaler hos hendes præst, hvor hun 
fik hjælp til at sætte ord på den tvivl, 
der havde hobet sig op, og som hun 
ikke syntes, hun kunne snakke med ret 
mange andre om. Gennem en kunst-
terapeutisk efteruddannelse har hun 

fået mulighed for at arbejde konkret og 
kreativt med sin tro.

TOG TRYKKET AF TVIVLEN
”Tvivlen kan stadig dukke op, især når 
jeg hører bibelhistorier læst op for 
børn. Så kan jeg få den der fornem-
melse af at høre et eventyr: ’Er det ikke 
bare noget, vi har lært?’ Men det er lige, 
indtil jeg møder noget i historien, der 
rammer mig og fortæller mig om Guds 
omsorg for mig.”

For nylig læste hun en passage i bogen 
Øjebliksbilleder fra tvivlens landskab, 
som gjorde et stort indtryk på hende. 
Der stod: ”Giv op. Sig til Gud: ’Hvis jeg 
skal tro, er det dig, der må gøre det.’”

”Det gjorde jeg så. Lige dér gjorde 
Gud et under for mig. Ikke sådan, at jeg 

for altid er sat fri af tvivlen. Hjælpen 
kom i samtalen med Gud og der, hvor 
der var plads til, at jeg turde lade nogen 
høre på mig og min tvivl. Det, at jeg fik 
sagt højt, at jeg tvivler, tror jeg, tog tryk-
ket af den værste tvivl hos mig.”  

”Jeg oplever helt klart, at Gud er til, 
når jeg er i relation med ham. Derfor 
har jeg fortsat brug for at komme ind i 
stilheden med ham. For jeg får jo ikke 
svar på alle de spørgsmål, jeg har til 
Gud, hvis jeg ikke bruger tid sammen 
med ham.”  

"Det, at jeg fik sagt højt, at jeg 
tvivler, tror jeg, tog trykket af den 
værste tvivl hos mig," fortæller 
Martha.
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Der udspiller sig en mærkelig scene i 
Første Kongebog, lige efter at Elias og 
Israels folk har set, hvordan Gud send-
te ild fra himlen, da profeten bad om 
det. En ild, der fortærede både offertyr 
og brænde, men sågar også stenalteret, 
jorden, det stod på, og vandet, der var 
pøset ud over det. 

Men da dronning Jezabel truede Eli-
as på livet, blev han alligevel bange. 
Han, som Gud havde sørget for igen-
nem tre års tørke. 

Han, som lige havde løbet med sam-
me hastighed som kong Akabs heste. 
Han, som Gud netop havde bekræftet 

i, at han var Guds tjener, ved at svare 
med ild på hans bøn.

Med sin angst viste Elias trods tydeli-
ge tegn på Guds vældige styrke, at han 
tvivlede på Gud – enten på, at Gud vil-
le redde ham fra Jezabel, eller måske 
endda på, at Gud kunne.

TVIVLEDE TRODS  
TYDELIGE GUDSTEGN
Elias er på ingen måde den eneste tviv-
ler i Bibelen. Lige fra Eva, der tvivlede 
på, at Gud mente sit ord alvorligt, er 
både Gammel og Ny Testamente fuld af 
mennesker, der begik store synder, for-

di de tvivlede i en grad, der grænsede 
til vantro, eller som i deres tvivl tiggede 
Gud om beviser. 

Tænk bare på Sara, der tvivlede på 
Guds ord, da han lovede hende et barn, 
eller på Gideon, der udbad sig bevi-
ser på, at Gud ville holde sit løfte, før 
han turde stå i spidsen for Israels hær. 
Tænk på disciplen Thomas, der tvivle-
de på de andre disciples ord, men fik 
lov at mærke den opstandne Jesus. El-
ler på Johannes Døber, der i fængslet 
pludselig blev ramt af en nagende tvivl 
på, hvem Jesus var.

Ligesom Elias havde de og mange an-
dre fået lov til at opleve, at Gud var me-
get konkret til stede på en måde, som 
en kristen i dag nemt kan misunde 
dem. Alligevel meldte tvivlen sig.

HVIS DE IKKE HØRER  
MOSES OG PROFETERNE
De mange beretninger om tvivlere i Bi-
belen er et vidnesbyrd om den pointe, 

Der er tvivlere 
overalt i Bibelen
JESUS PEGER PÅ SIG SELV, NÅR HAN SKAL VÆKKE TROEN I MENNESKER.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO

Mange bibelske personer fik tyde-
lige tegn at se på Guds overvæl-
dende magt – men det fjernede 
ikke nødvendigvis tvivlen.

Mange fik lov til at opleve, at Gud var 
meget konkret til stede på en måde, som 
en kristen i dag nemt kan misunde dem. 
Alligevel meldte tvivlen sig.
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Hvis nogen skulle være overvældet af tvivl på 
Guds eksistens eller på, om man selv er tænkt 
med i Guds evige plan, skal man vide, at det 
er yderst svært at finde tvivl, som ikke allere-
de har fået mund og mæle i Bibelen. Jesu in-
derkreds, de tolv apostle, kaldes meget kon-
sekvent ”lidettroende”. Der er faktisk kun to 
undtagelser, hvor Jesus omtaler mennesker, 
der har en ”stor” tro. 

Jeg er selv i årenes løb blevet opbygget i troen 
af at beskæftige mig med, at de tolv, der fik en 
særstilling i den kristne menighed som øjen-
vidner og missionærer, selv havde så svært ved 
at tro. De endte jo som ukuelige martyrer, alle 
på nær én. De gav alt, endda deres eget liv, for 
det budskab, Jesus havde betroet dem. Men de-
res startopstilling var, at de ikke forstod, at Je-
sus var Messias, eller at Messias skulle dø for at 
redde verden. 

Det er jo ikke en imponerende trosbeken-
delse, når Peter svarer på Jesu spørgsmål om, 
hvorvidt de også vil gå bort ved at sige: Til hvem 
skal vi gå? Altså – vi kan ikke lige se et alternativ. 
Men Jesus kunne bruge disse famlende discip-
le, som stadig var på vej, og som ikke syntes at 
fatte Jesu egentlige ærinde i verden. 

Hvis du selv skulle få den tanke: ”Kan Jesus 
bruge et tvivlende menneske i dag?” er mit svar: 
Hans kirke, hans verdensomspændende me-
nighed, er bygget på tvivlere, hvis tro var som et 
sennepsfrø. Men takket være datidige og nutidi-
ge tvivlere bygger Kristus fortsat sin kirke, ind-
til fuldendelsen i den store hvide flok.

som manden i lignelsen om den rige mand og 
Lazarus får: ”hvis de ikke hører Moses og profe-
terne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv 
om én står op fra de døde”. Heller ikke de store 
tegn og undere kan fjerne tvivlen i et menne-
skes hjerte.

Kun igennem ”Moses og profeterne” – altså 
Bibelen – kan et menneske finde den sande tro. 
Men ikke nødvendigvis en tro uden tvivl. 

Elias fik flere beviser for, at Gud både ville og 
kunne føre sine planer igennem, men gennem 
tiden har mange kristne ikke fået mere end de 
ord, Jesus gav den fængslede Johannes Døber: 
budskabet om, at Jesus gør alting godt!

Det er et underligt svar. For det er jo ikke et 
nagelfast bevis, der udelukker enhver tvivl. Men 
det peger på ham, der er stærkere end menne-
skers tanker og følelser. 

Derfor må både den, der tvivler, og den, der 
ikke gør, igen og igen søge tilbage til Jesus i 
nadveren og Bibelen. Det kan eksempelvis ske 
ved at tage del i bøn og lovprisning og ved at 
lytte til forkyndelsen og ens kristne søsters og 
brors vidnesbyrd.  

DISCIPEL =
LIDETTROENDE

BØRGE HAAHR ANDERSEN

REKTOR PÅ DANSK BIBEL-INSTITUT

BHE@DBI.EDU

TRO & MISSION  04  2022 31



I slutningen af 2024 foreligger der en 
fuldstændig oversættelse af Ny Testa-
mente på bibeltro grund. Det er lektor i 
Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut 
Torben Kjær, der foretager oversættel-
sen af de fleste af skrifterne.

”Den autoriserede oversættelse er på 
mange måder god og tekstnær, men 
ikke altid,” mener han og peger på 
et vers fra 1 Kor 11,7, hvor der står, at 
”kvinden er mandens afglans”.

”Det er mere oplagt at oversætte af-
glans med ordet ’herlighed’ eller ’ære’, 
og det giver jo en ganske anden forstå-
else,” siger han og tilføjer, at det har be-
tydning for oversættelsen, om man me-
ner Bibelen er Guds ord.

Oversættelsen er en del af Den Frie 
Bibel, og skrifterne lægges løbende op 
på hjemmesiden denfriebibel.dk. Det 
er endnu ikke afgjort, om den nye, bi-
beltro oversættelse også skal udgives 
som bog.

Ny bibeltro oversættelse  
af Ny Testamente

KFS FLYTTER SEKRETARIAT  
TIL AARHUS I 2023

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER  FOTO WIRESTOCK

Efter i 14 år at have haft hjem-
sted på Ledertræningscenteret 
i Ødsted ved Vejle har Kristeligt 
Forbund for Studerende (KFS) nu 
besluttet at rykke sekretariatet til 
Aarhus. 

Det sker i sommeren 2023, hvor 
den kristne studenterbevægelse 
får kontorfællesskab med Menig-

hedsfakultetet og andre kirkelige 
organisationer på ”Studentertor-
vet” på Katrinebjerg i det nordlige 
Aarhus.

Flytningen til Aarhus sker for at 
komme tættere på de studeren-
de og deres dagligdag, fortæller 
KFS’ generalsekretær Christian 
Rasmussen.

Efterhånden som bibelteksterne bliver oversat, kan 
de læses online på denfriebibel.dk. Det er endnu ikke 
afgjort, om Den Frie Bibel også skal udgives som bog.
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L Æ S ERB REV

TEMA OM GUDS 
LOV MANGLEDE 
FUNDAMENT
TROELS NØRGAARD HELD, SKJERN

I Tro og Mission nummer 3 handler temaet om 
Guds Lov og om vigtigheden af at forkynde Loven 
og leve efter den i sit dagligliv. Det understreges, 
at Loven er en åbenbaring af Guds hellighed, og at 
Lovens formål er at drive os til Jesus.

Måske bliver der ikke megen varig frugt af for-
kyndelsen, hvis det er det eneste udgangspunkt. 
Det vigtigste mangler: Lovens fundament, som er 
kærligheden. 

”Jesus sagde til ham: Du skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele 
dit sind. Det er det største og første bud. Men der 
er et andet, som står lige med det: Du skal elske din 
næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven 
og profeterne” (Matt 22,37-40); ”Dette er mit bud, 
at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer” 
(Joh 15,12). Det er det eneste bud, Jesus gav – et 
gammelt bud (5 Mos 6,5). 

Guds væsen er kærlighed, og han viste sin kær-
lighed ved at give menneskene De ti Bud for at be-
skytte dem mod hinanden og det enkelte menne-
ske mod sig selv, så de kunne leve et liv i hellighed. 
Bibelen og især Det Nye Testamente er gennem-
syret af budskabet om kærlighed og om at elske. 
Blandt utallige steder kan nævnes Rom 13,10, 1 Joh 
4,8 og 2 Joh 6 (læs selv). 

Guds mening er, at kærligheden skal gennemsy-
re og styre alle vores tanker, handlinger og prio-
riteringer i livet både på det menneskelige og det 
åndelige plan.

Vores problem er, at vi ikke formår at leve i kær-
ligheden, som vi burde, og når vi mener, at vi el-
sker, er det ofte iblandet egoisme. Paulus kendte 
det (Rom 7,12-13, læs selv). Ofte kan vi ikke selv se 
det. 

Det er dér, forkyndelsen må sætte ind: hjælpe 
med at afsløre, at vi ikke evner at leve i kærlighe-
den, men tværtimod ofte skader vores medmenne-
sker og os selv, krænker Guds hellighed og bliver 
strafskyldige over for ham. En sådan forkyndelse 
kan føre til omvendelse og helliggørelse. Vigtigt er 
også at forkynde, at discipelskab må være drevet af 
kærlighed og lydighed og ikke af tvang eller præ-
stationstrang.  

JACOB BANER VEJ FOR EVANGELIET TIL NOMADER
 SIDE 6

TO STUDERENDE VALGTE  ESBJERG FREM FOR AARHUS
 SIDE 36

FIK LIVSKALD TIL MISSION BLANDT MUSLIMER
 SIDE 38

ANDREAS HÅBER PÅ OL, MEN MERE PÅ HIMLEN SIDE 10

TEMA:  
GUDS LOV

 SIDE 24

4.  MARTS 2022
ÅRGANG 12203

INTRODUKTIONSTILBUD
Få Tro & Mission  
frem til 1. august for kun

100 KR.
Se mere på troogmission.dk
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NY PÆDAGOG TIL BØRNEHAVE
Pinsekirkens Børnehave og vuggestue søger afløser for vo-
res mandlige pædagog som har søgt nye udfordringer.

Er du vores nye pædagog?

Eller kender du en, som 
skal se opslaget?

Læs hele opslaget på www.
pinsekirkensbornehave.dk.

Ring til leder Helena Kjøller 
Rasmussen for yderligere 
info på 40 47 19 71.

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

SSppæænnddeennddee  ssttiilllliinnggeerr  ii    
iinnddsskkoolliinngg,,  vvuuggggeessttuuee  oogg  SSFFOO  

  
MMiiddttjjyyllllaannddss  kkrriissttnnee  ffrriisskkoollee  ii  HHeerrnniinngg  ssøøggeerr  pprr..  11//88--

22002222  eett  ppaarr  ddyyggttiiggee  iinnddsskkoolliinnggssllæærreerree..  
Især dansk og musik er i spil, men der er mange 

muligheder, så hold dig ikke tilbage - lad os se om ikke vi 
kan opfylde dine lærerdrømme. 

 

 

Vi søger ligeledes ppææddaaggooggiisskk  ppeerrssoonnaallee til vores team af 
dygtige og dedikerede medarbejdere.  

I vuggestuen søger vi pr. 1/6-2022 en pædagog på 30-
35 timer. Pr 1/8 2022 skal vi bruge 

pædagogmedhjælpere i vuggestue og SFO. 
 

MKF ønsker at være kendt for et højt fagligt niveau, samt et 
sted med høj trivsel og et tydeligt kristen grundlag. Vi har 

en forventning om, at du arbejder aktivt med på denne linje.  

 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem LC og FM, FKF og BUPL. 

 

AAnnssøøggnniinngg  sseennddeess  ttiill  TTBB@@mmkkff..ddkk    
sseenneesstt  11..44..22002222  ((llæærreerree))  --  1166..44..2222  ((ppææddaaggooggiisskk  ppeerrssoonnaallee))  

 

LLææss  mmeerree  ppåå  wwwwww..mmkkff..ddkk  
 

 

 



SET FRA MIN STOL

Min morfar er en af mine tros-
helte. Han er en sindig vestjyde, 
som rundede 97 år i februar. Han 
er, modsat sit barnebarn, ikke 
meget for at tale om sig selv. Det 
har betydet, at jeg har skullet hive 
anekdoter ud af ham. Særligt be-
retninger fra sit liv, hvor han selv 
fremstilles i et godt lys, er han 
på det nærmeste ude af stand til 
at fortælle. Der ligger selvfølge-
lig noget godt og fromt bag, men 
samtidigt føler jeg faktisk, at jeg 
går glip af meget visdom og meget 
forbilledligt.

Jesus henviser os jo til lønkam-
meret, så vi ikke bliver hyklere, 
der soler os i menneskers beun-
dring. Men det er ikke hykleri at 
oplære sine børn og børnebørn i 
den kristne tro og inddrage dem 
i overvejelser om givertjeneste, 
mission, bøns- og andagtsliv og 
andre nødvendige facetter af livet 
med Kristus. 

Paulus skriver frimodigt i 1 Ko-
rintherbrev 11,1: ”Efterlign mig, 
ligesom jeg efterligner Kristus!” 

HVORFOR IKKE SIGE  
SOM PAULUS?
Jeg arbejder i KFStuderende med 
gymnasieelever, og det er slåen-
de, hvor meget deres overvejel-
ser, udfordringer og troskampe 

minder om mine, da jeg var på 
deres alder. Når jeg spørger dem, 
om de taler med deres forældre 
om for eksempel givertjeneste, 
er svaret oftest nej. Måske tænker 
deres forældre, ligeom mine egne 
også gjorde, at ”din venstre hånd 
ikke må vide, hvad din højre gør”. 
Men hvorfor ikke sige som Pau-
lus og dermed give det bedste, vi 
har, videre? Det kan lade sig gøre 
uden at hævde sig selv. 

De unge kristne er, sådan som 
de altid har været, udfordrede, 
anfægtede, rådvilde og famlende. 
Samtidig er de nidkære, nysgerri-
ge og samvittighedsfulde. Og de 
råber på forbilleder og sparrings-
partnere med livsvisdom. 

Hvorfor skal de snydes for at 
høre deres forældre fortælle om 
deres egen livsvandring med 
Gud? 

Selv har jeg oplevet, at det 
tændte et håb og en brand i mig, 
da min morfar for år tilbage fortal-
te mig om sin ungdoms ”påske-
lejre” på et høloft i Ølby. Flere af 
hans kammerater kom til tro på 
Jesus dér.

Vi har brug for nogle at spejle 
os i og nogle med Kristusglæde at 
blive smittet af. 

Så kære voksne: Kom ud af løn-
kammeret!

KÆRE VOKSNE: VIS OS 
JERES KRISTENLIV!

BØGER AF 
PETER O.K. OLOFSON

BØ GE R

SØREN AALBÆK RØNN

GYMNASIE- OG STUDENTERSEKRETÆR I 

KRISTELIGT FORBUND FOR STUDERENDE

SOEREN@KFS.DK

GÅ MED 

– EN VANDRING GENNEM 1. KORINTHERBREV

NEEMA FORLAG 2021

275 SIDER – 225,- KRONER

Ved at se på, hvordan Paulus vejleder 
de første kristne, inviterer Peter O.K. 
Olofson til fordybelse i det bibelske 
landskab og til at se, hvad det betyder 
i dag.

HIL DIG, FRELSER OG FORSONER 

– FASTEPRÆDIKENER FRA FÆRØERNE

NEEMA FORLAG 2021

89 SIDER – 125,- KRONER

Ni prædikener fra fastetiden, som for-
fatteren har holdt på Færøerne. De ud-
lægger "Vor Herre Jesu Kristi Lidelses-
historie", der er kendt fra Salmebogen.

Alle tre bøger kan købes samlet for 
325,- kr. fra neemaforlag@gmail.com.
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PETER O.K. OLOFSON:

VELSIGNET – DEN ARONITISKE VELSIGNELSE  

OG ANDRE TEMAER

NEEMA FORLAG 2021

71 SIDER – 100,- KRONER

Berigende livserfaringer 
fra tidligere missionær

ter. Der er kant, fordi Olofson er tydelig 
i sine holdninger – og der er sjælesorg, 
som både bidrager med tilgivelse og 
opdragelse.

Bogen kan uden problemer læses 
på en god times tid, men mod sædva-
ne valgte denne anmelder at tage den 
i fem portioner over et par uger, og det 
gav indholdet mulighed for at lejre sig, 
så det fremstår som en helhed, på trods 
af at der ikke er en tydelig sammen-
hæng mellem hovedafsnittene.

Samlet rummer bogen mange nu-
ancer, der giver svar på, hvem Gud er, 
hvad han har gjort, og hvilken betyd-
ning det har for den troendes identitet 
i Kristus, ligesom der er sund og nød-
vendig vejledning til, hvordan det nye 
liv skal leves i mødet med henholdsvis 
verdens børn og medtroende.  

MAN FORNEMMER MODENHEDENS TAKNEMMELIGE, ÆRBØDIGE OG STIGENDE 
FORUNDRING OVER RIGDOMMEN I DET, GUD GIVER TIL SIN SKABNING.

ANMELDELSE ROLF W. JØRGENSEN

Peter Olofson markerede sig som ung 
teolog med vægtige bøger om, hvor-
dan man som troende menneske kun-
ne forholde sig til den ny-religiøse 
bølge, der skyllede gennem Vesten i 
1980’erne. Siden har forfatteren udgi-
vet en række småskrifter om vidt for-
skellige emner, og i 2021 udkom denne 
lille bog sammen med tre andre på for-
fatterens eget forlag: Neema. Ordet er 
så vidt vides swahili og betyder "nåde".

Mit første indtryk efter at have læst 
bogen var undren og en smule nys-
gerrighed, fordi indholdet fordeler sig 
i tre hovedafsnit om henholdsvis den 
aronitiske velsignelse, en båltale til 
Skt. Hans og noget, der til forveksling 
ligner en prædiken over Lukasevange-
liet kapitel 15. 

Teksterne trækker på Olofsons sprog- 
kundskab og erfaringer som missi-
onær og præst i Danmark, Tanzania 
og på Færøerne, og især i den halv-
del af bogen, der beskæftiger sig med 
velsignelsen, fornemmer man mo-
denhedens taknemmelige, ærbødige 
og stigende forundring over dybden, 
tyngden og rigdommen i det, der kom-
mer fra Gud til skabningen.

Undervejs beriges læseren med erfa-
ringer med og refleksioner over evigt 
gyldige sandheder – alt sammen serve-
ret med rigelige og velvalgte bibelcita-

ROLF W. JØRGENSEN

PROJEKTMEDARBEJDER I DISCIPEL 24-7

RWJ@DLM.DK
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Efter ti år som evangelist og et års te-
ologistudier på universitetet blev ma-
saien Yohana Tunyoon ordineret som 
præst den første søndag i marts.

Det skete i landsbyen Mfyome i nær-
heden af Iringa, hvor han har arbejdet 
som evangelist siden august 2021.

Fordi hans kone, Nabaya, var gravid, 
blev hun og parrets tre sønner boen-
de i familiens tidligere hjemby Tunga-

MASAI-EVANGELIST ER 
INDSAT SOM SOGNEPRÆST
MASAIEN YOHANA TUNYOON ER EVANGELIST FRA ILAMBILOLE BIBELSKOLE. HAN ÆRGRER SIG 
OVER, AT DER ER SÅ FÅ MÆND I KIRKEN OG VIL GØRE NOGET FOR AT FÅ FLERE MED. 

TEKST KAJA LAUTERBACH  FOTO KAJA LAUTERBACH, JACOB FROST

malenga, men i februar flyttede famili-
en ind i et hus ved siden af kirken. Den 
ældste søn på ni år bor dog hos sin far-
mor.

TIDEN SOM EVANGELIST HAR  
VÆRET PRÆSTE-PRAKTIK
Yohana blev født i nærheden af Dodo-
ma i et kristent hjem. Da han var fær-
dig med grundskolen, sendte hans far 

ham til Ilambilole Bibelskole for no-
madestammer.

Efter endt uddannelse blev han evan-
gelist i den lutherske kirkes arbejde 
blandt nomadestammer, MUWA. Sam-
taler med LM's missionærer Agnes og 
Carsten Rahbek overbeviste ham om at 
flytte til Tungamalenga cirka 100 kilo-
meter væk.

Det var, mens han var her, han fik kal-
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det til at blive præst gennem nogle nattesyn.
”Tre gange så jeg mig selv med præsteskjor-

te på. Det snakkede jeg meget med Gud og med 
provstiet i den lutherske kirke om, og nu er jeg 
her,” siger han.

Yohana beskriver det halve år som evangelist 
i Mfyome som en form for praktik. 

”Da jeg læste på universitetet, var det bare ord, 
men her har jeg lært noget af at se, når der kom 
en præst på besøg,” uddyber han.

Sideløbende med arbejdet som sognepræst 
fortsætter Yohana med at hjælpe MUWA-grup-
pen med at evangelisere, og her kommer han til 
at arbejde sammen med missionær Jacob Frost.

INVITERER ALLE TIL AT TILHØRE JESUS
Indtil nu har menigheden i Mfyome ikke haft 
deres egen præst, men for et par år siden byg-
gede den lutherske kirke en stor kirkebygning 
i landsbyen, hvor der hver søndag er to guds-
tjenester. Yohana fortæller, at der kommer om-
kring 200 deltagere til den sene gudstjeneste, 
som begynder klokken 9.

Han er glad for, at der allerede er en kirkebyg-
ning, så han kan bruge sin tid på forkyndelse og 
evangelisation frem for byggeri.

Som evangelist går han fra hus til hus i lands-
byen, inviterer folk til at tilhøre Jesus og til at 
komme til undervisning i kirken.

”Det vigtigste er at undervise i Guds ord, så 
menigheden kan vokse åndeligt, men vi skal 

Masaipræsten Yohana Tunyoon og 
missionær Flemming Hansen foran 
kirkebygningen i landsbyen Mfiume.

Yohana og hans kone, 
Nabaya, er meget op-
mærksomme på, at de 
som præstepar er for-
billeder i den måde, de 
lever på.

også undervise i menneskelige forhold,” siger 
han.

Der er mange kvinder og børn blandt kirke-
gængerne, men kun få mænd. Det synes den 
nye præst er ærgerligt.

”Mænd synes, at kirken er et sted, hvor de fat-
tige går hen. De er også bange for, at hvis de 
kommer her, har de ikke tid til at passe køerne 
og tjene penge,” forklarer han og tilføjer, at han 
ser det som en stor opgave at invitere alle til at 
komme med i Himlen.

FORBILLEDER I DEN MÅDE, DE LEVER PÅ
Hustruen Nabaya er fra Mbeya og har afsluttet 
det, der svarer til 11. klasse.

”Efter det fik jeg ikke lov til at læse videre, 
men jeg fik en evangelist at opdrage på,” siger 
hun med et stort skævt smil og fortæller, at de 
blev gift i 2014.

”Og nu skal jeg til at finde ud af, hvad det inde-
bærer at være præstekone.”

Hun prædiker en gang imellem, og de synger 
begge i kirkens kor. Og så er de meget opmærk-
somme på, at de som præstepar er forbilleder i 
den måde, de lever på.

”Yohana og jeg er fælles om at passe og op-
drage børnene. Det er meget usædvanligt, for 
i gamle dage rørte masaimænd ikke børn, før 
de var fire år gamle. Folk kigger på os, og forhå-
bentlig bliver de opmuntret af det, de ser,” siger 
Nabaya.  

Yohana og jeg er fælles om at 
passe og opdrage børnene. 
Det er meget usædvanligt, 
for i gamle dage rørte masai-
mænd ikke børn, før de var 
fire år gamle.
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”Madsen Racing” står der – foruden et par spon-
sornavne – på siden af den grønne varevogn, der 
har base i indkørslen hos en LM-familie i lands-
byen Grindsted, 20 kilometer nord for Aalborg. 
Her bor Lisbeth og Per Madsen sammen med 
deres tre drenge: Oscar på 12 år, Anton på ti år 
og Karl på otte år.

Den yngste har let ved at finde sig til rette flere 
steder – blandt kammerater og i skolen. Det har 
været mere udfordrende for de to ældste dren-
ge. Men nu udfolder Oscar sig til floorball, som 
er en holdsport, der minder om hockey, mens 
Anton bliver kørt land og rige rundt i ”firmabi-
len”, når han skal til et af de mange gokartløb.

”Anton har haft det rigtig svært i flere år og 
har fået diagnosen ADHD. Men at køre gokart er 
blevet et lyspunkt for ham. De andre kørere mø-
der ham med åbenhed og respekt. Vi er stolte 
af, at han blev nummer 4 ved DM i Gokart Rotax 
Micro. Men det vigtigste for os er det blik, der er 
kommet i hans øjne igen: et blik af livsglæde,” 
fortæller hans mor.

HÅRDE ÅR
Lisbeth Madsen lægger ikke skjul på, at famili-
en har haft mange hårde år, men hun har sam-
tidig erfaret, at Gud har været med hele tiden.

Da også Oscar har fået en diagnose, ADD, må 
familien indrette sig med mere fokus på ram-

mer og regelmæssighed end de fleste. På en stor 
tavle i køkkenet er der detaljerede dags- og uge-
planer. På spisebordet ligger to sæt hørebøffer, 
som de to ældste drenge bruger for at lukke alle 
lyde væk, når familien samles til måltiderne.

”Vi har været meget her på matriklen i vores 
egen boble. Drengene kan nemlig ikke rumme 
for mange sanseindtryk. En fælles familietur til 
Brugsen eller i missionshuset kan ende i rent 
kaos, så derfor er det ofte kun en af os voksne, 
der tager til bibelkreds eller møde i Nørresund-
by LM,” fortæller Lisbeth.

NÅR GUD ER MED …
Parret har nydt godt af kristne venner, der støt-
ter og beder for dem. I flere år har de ligget 
vandret for at holde skruen i vandet, når der i 

Gud giver Lisbeth styrke 
til at være mor for drenge 
med diagnoser
DER HAR I PERIODER VÆRET KAOS, GRÅD OG SKRIG I HJEMMET, MEN GUD HAR GIVET EN 
GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I FAMILIEN I AALBORG. 

TEKST OLE SOLGAARD  FOTO OLE SOLGAARD, PRIVAT

”Udfordringerne i fa-
milien har tvunget os 
ind i en afhængighed af 
Gud,” fortæller Lisbeth 
Madsen.

Gud er den samme under 
alle forhold. Det giver mig en 
grundlæggende tryghed. Det 
er ikke mig, der skal have styr 
på alt.
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ADHD står for Attention De-
ficit Hyperactivity Disorder 
og er en neuropsykiatrisk 
lidelse, der giver problemer 
med opmærksomhed, hy-
peraktivitet og impulsivitet.

ADD er betegnelsen for 
”den stille ADHD”, altså 
den form for ADHD, hvor 
der ikke er store problemer 
med hyperaktivitet og im-
pulsivitet.

Kilde: adhd.dk
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perioder har været kaos, gråd og skrig 
både nat og dag i hjemmet.

”Det er belastende for et ægteskab, og 
mange holder det ikke ud. Jeg ser det 
helt klart som et bevis på Guds hjælp, 
at vi stadig er sammen. Udfordringer-
ne i familien har tvunget os ind i en af-
hængighed af Gud. Jeg ved, at han er 
med os hver eneste dag. Så længe han 
er med, skal det nok gå alt sammen,” si-
ger Lisbeth.

For hende er ordene fra Esajas’ Bog 
54,10 blevet meget vigtige: ”For bjer-
gene kan rokkes og højene vakle, men 

men til vores kobberbryllup for fire år 
siden var halvdelen af gæsterne uden 
kirkelig tilknytning.”

Virksund Bibelcamping er også et 
fast punkt på familiens program. Lis-
beth har i 18 år været et engageret ud-
valgsmedlem i den forbindelse. Trods 
de mange indtryk på campingpladsen 
er børnene glade for den årligt tilbage-
vendende begivenhed, hvor Lisbeth og 
Per hjælper børnene med at prioritere, 
hvad de skal med til i løbet af en dag.

DET HANDLER OM AT FINDE VEJ 
 I DET
Lisbeth ser fortrøstningsfuldt fremad 
og siger:

”Uanset udfordringer og omstændig-
heder handler det om at finde en vej i 
det. Og det prøver vi at hjælpe hinan-
den med. Det er befriende, at drenge-
ne nu har fundet en hylde i hver sin 
sportsgren, som vi følges med dem i.”

Om Anton får opfyldt sin drøm om 
at blive professionel racerkører, må 
tiden vise. Indtil videre nyder han at 
være på gokartbanen og mærke duf-
ten af brændstof. Og som hans mor si-
ger: ”Uanset hvad der sker i familien, er 
Gud den samme.” 

min troskab mod dig rokkes ikke, og 
min fredspagt vakler ikke, siger Her-
ren, der viser barmhjertighed.”

”Det betyder, at Gud er den samme 
under alle forhold. Det giver mig en 
grundlæggende tryghed. Det er ikke 
mig, der skal have styr på alt. Jeg må 
prøve at hvile i Guds hænder.”

KRISTEN I RELATIONER
Lisbeth, der egentlig er spontan anlagt, 
har skullet sætte sine egne ønsker og 
behov til side i højere grad, end hun 
havde forventet. Hun har sagt nej til 
mange opgaver og andet, som hun el-
lers havde lyst til. 

Men selv om familiens ret isolerede 
hverdag har kostet nogle venskaber for 
familien, sørger de for at komme lidt 
ud blandt andre – ikke bare med vare-
vognen og gokarten.

I lokalområdet sætter Lisbeth og Per 
pris på deres gode relationer til en 
del fra ikke-kirkelige sammenhænge. 
De mødes i forbindelse med skolen, 
sportsklubben eller byfesten, hvor an-
dre både bemærker og respekterer de-
res kristne livsstil.

”Til vores bryllup var der primært 
folk fra kristne sammenhænge med, 

Drengene Anton og Oscar har 
mange udfordringer i hverda-
gen, men finder glæde i hver sin 
sportsgren: gokart og floorball. 
Ti-årige Anton blev nummer 4 
ved DM i Gokart Rotax Micro.
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Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

pentabyg.dk

• Bibelen og kristen  
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

• Mere end 1100 titler  
- og altid nye på vej

• Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne

Kender du en blind eller 
svagsynet...? Så henvis til

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
tlf.: 7591 0255
post@kabb.dk 
www.kabb.dk

 

Organist søges  
Udfordrende og attraktiv stilling som  
organist i Kingos Kirke, Kbh., er ledig. 

Se hele opslaget på: www.kingoskirke.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

• Bibelen og kristen  
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

• Mere end 1100 titler  
- og altid nye på vej

• Katalog på www.kabb.dk
• Årligt sommerstævne

Kender du en blind eller 
svagsynet...? Så henvis til

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
tlf.: 7591 0255
post@kabb.dk 
www.kabb.dk NY PRÆST

Stenhuggervej 28, 6710 Esbjerg V

Vesterhavskirken i Esbjerg søger ny
præst. Måske er det noget for dig eller
en du kender?
Læs meget mere på
www.vesterhavskirken.dk/job



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

Scan

Vi søger et par, som brænder 
for mission og ønsker at blive 
en del af verdens største og 
hurtigst voksende lutherske 
kirke, Mekane Yesus-kirken 
i Etiopien. I får base på det 
nye ressourcecenter Mana 
Galataa i Bale Robe, hvorfra I 
skal samarbejde med de lokale 
ledere og præster om at bringe 
evangeliet over grænser og 
lede den danske bibelskole 
Global Discipleship Training.

 Se hele stillingsopslaget 

promissio.dk/
udsendttilrobe

Ansøgningsfrist:  
31 marts

Tiltrædelse: i august/
september 2022 eller 
efter aftale

Vil I gerne vide mere?
Vi er klar til en  
uforpligtende snak på  
tlf. 2972 5994.

ER DET TID TIL 
LUFTFORANDRING?

Besøg min blog 

på nettet. 

Den handler 

om kristen tro, 

darwinisme, 

videnskab og 

Intelligent Design.


Lars Petersen

tro-videnskab.dk

Heragården er et botilbud for dig med 
autisme, der ønsker et meningsfuldt liv

Vi arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn

Heragården  |  Koustrup Alle 15B  |  Lind  |  7400 Herning  |   +45 96 27 31 00  |  post@heragaarden.dk  |  Heragaarden.dk

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

LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Parkering
Tæt på
indkøb

Egen

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

Scan

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Heragården er et botilbud for dig med 
autisme, der ønsker et meningsfuldt liv

Vi arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn

Heragården  |  Koustrup Alle 15B  |  Lind  |  7400 Herning  |   +45 96 27 31 00  |  post@heragaarden.dk  |  Heragaarden.dk

MW Compounders er en dansk børsnoteret investeringsforening. Foreningen 
er udbyttebetalende og har investeret i 20-30 globale compounder-aktier.

Læs mere på vores hjemmeside: www.mwcompounders.dk

Kontaktpersoner:
Johannes Møller: 61 76 69 05  Dan Wejse: 26 83 37 44

LEJLIGHEDER 
I AARHUS
TÆT PÅ NATUREN 
– I BYEN

Vi har boligerne – Kom med din hverdag
Hejredalsparken.dk

Gratis
Parkering

Tæt på
indkøb

Egen
nyttehave



ØJEBLIKSBILLEDE

TRO & MISSION
Udgives af Luthersk Mission, 
Industrivænget 40, 3400  Hillerød
dlm@dlm.dk  / 48 20 76 60 
   www.dlm.dk

TRYK 
Jørn Thomsen Elbo
Oplag 2.700. 
ISSN 2446-4147
ISSN 1601-975X (Tro & Mission online)

ANSV. REDAKTØR
Nicklas Lautrup-Meiner
nlm@dlm.dk / 22 54 02 75

REDAKTION
Kaja Lauter bach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist
Amalie Puggaard Poulsen, grafiker

Ideer og artikelforslag modtages gerne på  
tm@dlm.dk / 48 20 76 80.
Avisens indhold er ikke nødvendigvis udtryk 
for LM’s ledelses holdninger.
Bibelcitater er fra den autoriserede oversæt-
telse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

ABONNEMENT
Danmark: 425 kr. pr. år. 
Unge under 30 år: 200 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og  Grøn-
land): 525 kr. pr. år.
Netabonnement: 200 kr. pr. år (unge under 
30 år: 110 kr. pr. år)
Alle beløb + 40 kr. i gebyr, hvis man ikke er 
tilmeldt betalingsservice.
Abonnementet løber, til det bliver opsagt. 
Ved adresseændring bedes oplyst både 
gammel og ny adresse.

ANNONCER
Annoncer til næste nummer skal være 
redaktionen i hænde senest tirsdag den 5. 
april 2022.
Se priser og betingelser på troogmission.dk.

NÆSTE NUMMER
Tro & Mission nr. 5 2022 udkommer 15. april.

KODE TIL TRO & MISSION ONLINE
1. kvartal 2022: 2022T&M-1kvt
4. kvartal 2021: Galater614

Hvad laver du lige for tiden?
I den forgangne uge og weekend har jeg været i Chiclayo i det nordlige 
Peru for at undervise og forkynde i den lutherske kirke dér. 

Det er en kirke, som ELM arbejder sammen med, og den kan vel betrag-
tes som søsterkirke til vores lutherske kirke i det sydlige Peru. Jeg har 
været her nogle gange før og nyder fællesskabet med brødrene.

Hvad er dine planer for den kommende tid?
Vi rejser til Danmark i denne uge for at fejre bryllup for en af vores søn-
ner og hans forlovede. Det glæder vi os til. 

Ellers er der snart missionærkonference og flere undervisningsopga-
ver forude.

Er der noget, som har glædet dig særligt på det seneste?
Det har glædet mig meget, at jeg er kommet over en mindre hjernery-
stelse forårsaget af et uheld, jeg var ude for på cykel. Det lagde mig ned i 
godt tre uger. 

Og så glæder det mig at kunne dele Guds ord med kirken og præsterne 
her i Chiclayo og også i vores egen kirke – og at pandemien ikke forhin-
drer os i det længere.

Er der et forbøns- eller takkeemne, du gerne vil dele?
Bed for SETELA, hvor en komité arbejder med seminariets fremtid. Det 
er usikkert, hvad der skal ske, og hvad vejen frem bliver. Bed for vores 
studenter, der er ude i et praktik-år, og for os lærere, der rejser rundt og 
underviser og forkynder.

Hvad laver du i fritiden?
Jeg læser eller hører bøger og podcasts. Ser sport og måske en tv-serie. 
Jeg kan lide at komme ud på tur, men det bliver til for lidt.

Er der et bibelvers, du er særligt glad for?
Jeg synes, Salme 34,19 er et godt og stærkt løfte om Guds nærvær og frel-
se til den, som er nedbrudt, og hvis ånd er knust: ”Herren er nær ved dem, 
hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt."

GLAD FOR AT VÆRE OVRE 
EN HJERNERYSTELSE

ROAR STEFFENSEN

MISSIONÆR I PERU

RKS@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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TRO & MISSION
INDUSTRIVÆNGET 40
3400 HILLERØD

TEMA: TVIVL

Tvivlen er et per-
manent mareridt 
for mig. Min tro er 
en konstant 'piven' 
til Kristus.
LEIF ANDERSEN, LEKTOR I TEOLOGI PÅ MENIGHEDSFAKULTETET

I en tid, hvor meget handler om at gøre det, 
der føles rigtigt, er tvivlen en ubærlig stør-
relse. Den bliver ikke mindre ubærlig, når 
tvivlen handler om Gud. Så kan den være 
handlingslammende og livsomvæltende.

I det kristne fællesskab kan der let være 
en vis berøringsangst over for tvivlen, for-
di den kan ende i, at tvivleren falder ud af 
troen. Den berøringsangst øger kun tvivle-
rens smerte. Menigheden må tale om tvivl 
i forkyndelse og vidnesbyrd og tage sig af 
tvivlerne.

I dette nummer kan du læse en række 
vidnesbyrd fra personer, som giver den 
hjælp videre, de selv har fundet i tvivlen.
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